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1 Prefácio 

O Programa MPS.BR1 é um programa mobilizador, de longo prazo, criado em 
dezembro de 2003, coordenado pela Associação para Promoção da Excelência do 
Software Brasileiro (SOFTEX), com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID/FUMIN).  

O objetivo do programa MPS.BR é o aumento da competitividade das organizações 
pela melhoria de seus processos. O programa tem duas metas a serem alcançadas 
a médio e longo prazos: 

a) meta técnica, visando o aprimoramento do programa, com: (i) edição de guias 
dos Modelos de Maturidade do MPS; (ii) formação de Instituições Implementadoras 
(II) credenciadas para prestar serviços de consultoria de implementação do Modelo 
de Referência MPS para Software (MR-MPS-SW), e/ou do Modelo de Referência 
MPS para Serviços (MR-MPS-SV) e/ou do Modelo de Referência MPS para Gestão 
de Pessoas (MR-MPS-RH); (iii) formação de Instituições Avaliadoras (IA) 
credenciadas para prestar serviços de avaliação seguindo o método de avaliação 
MPS (MA-MPS); (iv) formação de Instituições de Consultoria  de Aquisição (ICA) 
credenciadas para prestar serviços de consultoria de aquisição de software e/ou 
serviços relacionados; 

b) meta de negócio, visando à disseminação e viabilização na adoção dos Modelos 
do MPS para a melhoria da competitividade das micros, pequenas e médias 
empresas (foco principal) quanto em grandes organizações privadas e 
governamentais, com: (i) criação e aprimoramento do modelo de negócio MN-MPS; 
(ii) realização de cursos, provas e workshops MPS; (iii) apoio para organizações que 
implementaram o Modelo MPS; (iv) transparência para as organizações que 
realizaram a avaliação MPS. 

O programa MPS.BR conta com uma Unidade de Execução do Programa (UEP) e 
duas estruturas de apoio para a execução de suas atividades, o Fórum de 
Credenciamento e Controle (FCC) e a Equipe Técnica do Modelo (ETM). Por meio 
destas estruturas, o Programa MPS.BR pode contar com a participação de 
representantes de universidades, instituições governamentais, centros de pesquisa e 
organizações privadas, os quais contribuem com suas visões complementares que 
agregam valor e qualidade ao Programa. 
 
Cabe ao FCC: (i) emitir parecer que subsidie as decisões da SOFTEX sobre o 
credenciamento de Instituições Implementadoras (II), Instituições de Consultoria de 

                                             
1
  MPS.BR, MPS, MR-MPS-SW, MR-MPS-SV, MR-MPS-RH, MA-MPS e MN-MPS são marcas 

da SOFTEX. A sigla MPS.BR está associada ao Programa MPS.BR, que é coordenado pela 
SOFTEX. A sigla MPS é uma marca genérica associada aos Modelos MPS, compreendendo  
as sigla MPS-SW associada à Melhoria de Processo de Software, a sigla MPS-SV associada 
à Melhoria de Processo de Serviços e a sigla MPS-RH associada à melhoria de Processo de 
Recursos Humanos. 
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Aquisição (ICA) e Instituições Avaliadoras (IA); (ii) monitorar os resultados das 
Instituições Implementadoras (II), Instituições de Consultoria de Aquisição (ICA) e 
Instituições Avaliadoras (IA), emitindo parecer propondo à SOFTEX o seu 
descredenciamento no caso de atuação que comprometa a credibilidade do 
Programa MPS.BR. 

Cabe à ETM  (i) apoiar a SOFTEX nas questões estratégicas relacionadas ao 
programa MPS.BR e aos modelos MPS, com o envolvimento dos sênior advisors, (ii) 
tomar decisões  sobre os aspectos técnicos relacionados aos Modelos MPS no que 
se refere à sua criação e aprimoramento contínuo; (iii)  propor ações visando a 
capacitação  de profissionais das empresas, dos implementadores dos modelos e 
guias MPS e dos avaliadores MPS; (iv) apoiar a SOFTEX nas tarefas relacionadas à 
divulgação, disseminação e internacionalização dos Modelos MPS; (v) apoiar a 
SOFTEX na organização dos workshops  do MPS (WAMPS). 

Este Guia Geral MPS de Serviços faz parte do conjunto de documentos dos Modelos 
MPS (disponíveis em www.softex.br/mpsbr). Descreve o Modelo de Referência MR-
MPS-SV, definindo os níveis de maturidade MPS, os processos relacionados a 
Serviços, com seus propósitos e resultados esperados e os atributos de processo, 
que definem o nível de capacidade dos processos esperada em cada nível de 
maturidade.  

Este Guia é complementado pelos Guias de Implementação do MR-MPS-SV 
(disponíveis em www.softex.br/mpsbr), que fornecem uma fundamentação teórica e 
informações complementares para apoio à implementação dos níveis de maturidade. 

As avaliações MR-MPS-SV devem ser realizadas de acordo com o método de 
avaliação MPS (MA-MPS) descrito no Guia de Avaliação do MPS. 

2 Introdução  

Com o aumento da dependência em serviços de suporte, e os vários universos de 
tecnologia disponíveis, provedores de serviços lutam para manter altos níveis de 
serviços aos clientes. Trabalhando de forma reativa, eles passam pouco tempo 
planejando, treinando, analisando criticamente, investigando e trabalhando com 
seus clientes. O resultado são falhas em adotar práticas proativas e estruturadas de 
trabalho [ISO/IEC, 2011]. O desenvolvimento e a melhoria das práticas de serviços 
são chaves para um melhor desempenho, aumento da satisfação do cliente e a 
lucratividade do setor [CMMI PRODUCT TEAM, 2010]. 

Desta forma, assim como para outros setores, qualidade é fator crítico de sucesso 
para o setor de serviços. Para que se tenha um setor competitivo, nacional e 
internacionalmente, é essencial que os provedores de serviços coloquem a 
eficiência e a eficácia dos seus processos em foco nas empresas, visando à oferta 
de serviços conforme padrões internacionais de qualidade. 

É objetivo do Programa MPS.BR que os modelos MPS sejam adequados ao perfil de 
empresas com diferentes tamanhos e características, privadas e governamentais, 
embora com especial atenção às micros, pequenas e médias empresas (mPME). 
Também é objetivo do Programa que os modelos do MPS sejam compatíveis com os 
padrões de qualidade aceitos internacionalmente e que tenha ]como pressuposto o 
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aproveitamento as boas práticas representadas nos padrões e modelos de melhoria 
de processo já disponíveis. Dessa forma, os modelos MPS estão em consonância 
com as principais abordagens internacionais para definição, avaliação e melhoria de 
processos.  O Modelo MR-MPS-SV tem como referências técnicas a Norma 
Internacional ISO/IEC 20000:2011 [ISO/IEC, 2011], a Norma Internacional ISO/IEC 
33020:2015 [ISO/IEC, 2015] e o modelo CMMI-SVC® 2 (CMMI for Services) [CMMI 
PRODUCT TEAM, 2010]. 

Os modelos MPS estão descritos por meio de documentos em formato de guias, 
disponíveis em www.softex.br: 

 Guia Geral MPS de Software: contém a descrição da estrutura dos modelos 
MPS e detalha o Modelo de Referência MPS para Software (MR-MPS-SW), seus 
componentes e as definições comuns necessárias para seu entendimento e 
aplicação]; 

 Guia Geral MPS de Serviços: contém a descrição da estrutura dos modelos MPS 
e detalha o Modelo de Referência MPS para Serviços (MR-MPS-SV), seus 
componentes e as definições comuns necessárias para seu entendimento e 
aplicação; 

 Guia Geral MPS de Gestão de Pessoas: contém a descrição da estrutura dos 
modelos MPS e detalha o Modelo de Referência MPS para Gestão de Pessoas 
(MR-MPS-RH), seus componentes e as definições comuns necessárias para seu 
entendimento e aplicação; 

 Guia de Avaliação: descreve o processo e o método de avaliação MA-MPS, os 
requisitos para avaliadores líderes, avaliadores adjuntos e Instituições 
Avaliadoras (IA); 

 Guias de Implementação: série de documentos que fornecem orientações para 
implementar, nas organizações, os níveis de maturidade descritos nos Modelos 
de Referência; 

 Guia de Aquisição de Software: descreve um processo de aquisição de software 
e serviços correlatos. É descrito como forma de apoiar as instituições que 
queiram adquirir produtos de software e serviços correlatos apoiando-se no MR-
MPS-SW. 

3 Objetivo  

O Guia de Implementação de Serviços fornece orientações para implementar nas 
organizações os níveis de maturidade descritos no Modelo de Referência de 
Serviços (MR-MPS-SV), detalhando os processos contemplados nos respectivos 
níveis de maturidade e os resultados esperados com a implementação dos 

                                             
2
  ® CMMI-SVC é marca registrada da Carnegie Mellon University/Software Engineering 

Institute (CMU/SEI). 
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processos. Este documento corresponde à parte 4 do Guia de Implementação de 
Serviços e aborda a implementação do nível de maturidade D.  

Este documento é destinado, mas não está limitado, a organizações interessadas 
em utilizar o MR-MPS-SV para melhoria de seus processos de serviços e a 
Instituições Implementadoras (II). O conteúdo deste documento é informativo, ou 
seja, não se espera que uma organização implementando o MR-MPS-SV atenda a 
todos os itens citados na explicação referente aos resultados esperados. As 
observações presentes neste documento procuram apenas explicitar elementos 
importantes na interpretação dos resultados esperados. Durante uma avaliação MPS 
Serviços, só é requerido o atendimento aos resultados esperados definidos no Guia 
Geral de Serviços [SOFTEX, 2015]. Os avaliadores MPS devem analisar se a 
implementação dos processos na organização atende a cada resultado, pois existem 
várias formas válidas de implementação. 

4 Evoluindo do nível E para o nível D  

A implementação do nível E em uma organização tem como foco principal a 
padronização dos processos da organização, por meio da definição de processos 
padrão, o que inclui, além dos processos do nível E, todos os processos que 
pertencem aos níveis G e F do MR-MPS-SV. 

A evolução do nível E para o nível D não apresenta novidades em termos dos 
processos e atributos de processo já implantados no nível E pois, estes continuam 
com a mesma capacidade.  

A evolução para o nível D do MR-MPS-SV implica, portanto, apenas na definição e 
implementação de dois novos processos com o mesmo nível de capacidade dos 
processos já implantados: Desenvolvimento do Sistema de Serviços (DSS) e 
Orçamento e Contabilização de Serviços (OCS). O processo DSS compreende todas 
as atividades de engenharia do serviço, que envolvem desde a captura dos 
requisitos do serviço, até a sua implantação em produção. O processo OCS visa à 
gerência das informações financeiras e contábeis dos serviços. 

O processo de DSS poderá ser excluído no caso de não haver desenvolvimento de 
novos serviços ou de não haver alterações significativas em serviços existentes. A 
decisão sobre a necessidade de implementação do processo Desenvolvimento do 
Sistema de Serviços (DSS) é um ponto a ser considerado logo no início do 
planejamento do programa de melhoria para atendimento ao nível D. A execução 
desse processo não é obrigatória para todas as organizações, mas sua exclusão de 
uma avaliação oficial deve ser justificada no Plano de Avaliação pelo avaliador líder.  

5 Desenvolvimento do Sistema de Serviços (DSS) 

5.1 Propósito 

O propósito do processo Desenvolvimento do Sistema de Serviços é analisar, 
projetar, desenvolver, integrar, verificar e validar o sistema de serviços, 
incluindo os componentes, para satisfazer acordos existentes ou previstos 
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O processo de Desenvolvimento do Sistema de Serviços compreende todas as 
atividades necessárias para conceber um novo serviço ou para realizar alterações 
significativas em um serviço ou componente do serviço existente. 

Isto inclui atividades relacionadas à análise dos requisitos, desenvolvimento do 
projeto (design), desenvolvimento do serviço, integração dos diversos componentes, 
verificação e validação. 

 

5.2 Fundamentação teórica 

Em Orand [ORAND, 2013], o autor explica o conceito utilizado pelo ITIL que 
relaciona o projeto (design) do serviço a “4 P’s”: pessoas, processos, parceiros e 
produtos. As pessoas são necessárias para projetar o serviço, colocá-lo em 
operação, mantê-lo e melhorá-lo. Os processos são necessários para realizar estas 
etapas de maneira eficiente. Todos os serviços requerem o apoio de parceiros 
(fornecedores) para projetar, operar e manter o serviço. Os serviços também 
requerem produtos (tecnologia de suporte) para as etapas de projeto, operação e 
melhoria. Sem qualquer um destes 4 P’s o serviço não pode ser fornecido de 
maneira eficaz e eficiente. 

O principal artefato do projeto de um serviço é o Pacote de Projeto do Serviço 
(Service Design Package), de acordo com Orand [ORAND, 2013]. Este pacote 
contém todas as especificações necessárias para que o serviço possa ser 
desenvolvido, configurado e colocado em operação. Isto envolve: a solução do 
serviço, as ferramentas e tecnologias, a arquitetura, o sistema de medição e os 
processos. Além disto, o pacote deve conter as especificações funcionais do serviço, 
os requisitos de nível de serviço, de gerenciamento do serviço e operacionais, o 
projeto do serviço e a topologia do serviço. 

Ao adotar práticas adequadas e consistentes para o projeto do serviço, a 
organização irá [TSO, 2011]: 

 Reduzir o custo total de propriedade (Total Cost of Ownership – TCO); 

 Melhorar a qualidade do serviço; 

 Melhorar a consistência do serviço; 

 Facilitar a implementação de novos serviços ou de modificações em serviços 
existentes; 

 Melhorar o alinhamento do serviço com as necessidades de negócio; 

 Melhorar o desempenho do serviço; 

 Melhorar a governança; 

 Melhorar a efetividade do gerenciamento de serviços e processos; 

 Melhorar a informação e a tomada de decisão e 

 Melhorar o alinhamento do serviço aos valores e estratégias do cliente. 

No MR-MPS-SW [SOFTEX, 2012] o conceito de implementação está relacionado à 
codificação do produto de software e seus componentes. Já para o MR-MPS-SV, a 
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implementação refere-se à configuração e disponibilização de todos os elementos 
necessários para o serviço, que pode ou não envolver desenvolvimento de software. 

 

5.3 Resultados esperados 

5.3.1 DSS1 - As necessidades, expectativas e restrições das partes 
envolvidas são coletadas e transformadas em requisitos. 

O alcance deste resultado esperado envolve a utilização de métodos adequados 
para identificar necessidades, expectativas, restrições e interfaces do cliente, bem 
como organizá-las, analisá-las e priorizá-las. Deve-se buscar o envolvimento de 
representantes do cliente e/ou usuários e utilizar técnicas de elicitação (explicação, 
descrição, descoberta etc.) de requisitos para identificar de forma proativa requisitos 
adicionais não discutidos explicitamente pelos clientes.  

Alguns exemplos de técnicas de elicitação de requisitos podem ser retirados da 
literatura de requisitos de software e aplicados à elicitação de requisitos de serviços 
[IEEE, 2004]; [CMMI PRODUCT TEAM, 2010]; [[PFLEEGER, 2004]]; [PRESSMAN, 
2005]; [SOMMERVILLE, 2003]: entrevistas; questionários; construção de cenários 
operacionais e análise de tarefas do usuário final; protótipos e modelos; técnicas 
facilitadoras de especificação de aplicações (como, por exemplo, JAD); casos de 
uso; brainstorming; observação de produtos, serviços e ambientes existentes; 
análise de casos de negócio; estudo de fontes de informação como documentos, 
padrões ou especificações; etnografia; QFD (Quality Function Deployment); e, 
engenharia reversa (para sistemas de serviços legados). Qualquer que seja a 
técnica utilizada, o alcance deste resultado deve ser evidenciado por meio de 
registros que mostrem o levantamento das necessidades, expectativas e restrições 
das partes interessadas em relação ao serviço e suas interfaces. 

Em algumas situações, a organização, devido ao seu ramo de atividade, pode 
receber os requisitos do cliente ou demais requisitos do serviço e dos componentes 
do serviço já especificados. Mesmo neste caso é necessário que haja revisão do 
conjunto de requisitos recebido, de forma proativa, buscando identificar incorreções, 
inconsistências e requisitos ausentes. Como resultado, haverá uma nova lista de 
requisitos ou a confirmação da anterior, caso não tenham sido feitas alterações. 

Alguns dos requisitos do cliente e/ou usuários do serviço farão parte do Acordo de 
Nível de Serviço (ANS), especialmente aqueles relacionados com o desempenho, o 
tratamento de prioridades, os níveis de escalonamento necessários, entre outros. 

 

5.3.2 DSS2 - Um conjunto definido de requisitos é especificado e priorizado a 
partir das necessidades, expectativas e restrições identificadas 

Alcançar este resultado esperado significa elaborar os requisitos das partes 
interessadas de cada componente do serviço nos termos técnicos necessários para 
o desenvolvimento do serviço e dos componentes do serviço. Para refinar os 
requisitos podem ser utilizadas técnicas de modelagem provenientes da área de 
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software, como especificação de casos de uso de negócio, modelos de contexto 
[SOMMERVILLE, 2003], dentre outras. 

Os requisitos das partes interessadas podem ser descritos utilizando-se os termos 
usados por estas partes interessadas e podem conter descrições não técnicas, 
utilizando linguagem natural. Os requisitos de cada componente do serviço são a 
expressão dos requisitos das partes interessadas em termos técnicos, de modo a 
guiar o projeto (design) do serviço e dos componentes do serviço. Os requisitos 
podem ser descritos de várias formas como, por exemplo: funções, opções etc.  

Ao definir os requisitos das partes interessadas, uma prática comum é categorizar os 
requisitos em grupos, por meio de um critério. Exemplos de critérios para esse fim 
são, conforme [CACHERO e KOCH, 2002]: propósitos similares, dependência 
funcional e dados envolvidos. 

O alcance deste resultado esperado pode envolver: 

 Derivar requisitos que resultem de decisões de projeto (design), tais como 
seleção de tecnologia; 

 Alocar requisitos e restrições para cada componente do serviço; 

 Estabelecer os relacionamentos entre os requisitos das partes interessadas de 
cada componente do serviço, de acordo com o processo Gerência de 
Requisitos. 

Exemplos de requisitos das partes interessadas podem ser, mas não estão limitados 
a [CMMI PRODUCT TEAM, 2010]: 

 Requisitos de operação; 

 Requisitos de entrega do cliente; 

 Requisitos de monitoramento; 

 Requisitos de instrumentação; 

 Requisitos de documentação; 

 Requisitos de ANO (Acordos de Nível Operacional); 

 Padrões organizacionais para linhas de produtos e serviços padrão e 

 Requisitos de acordos com outras partes interessadas relevantes. 

Como indicador de alcance deste resultado, deve-se evidenciar que o conjunto de 
requisitos foi refinado, detalhado e documentado ao longo do ciclo de vida para o 
desenvolvimento do serviço e dos componentes do serviço. Os registros das 
atualizações realizadas nesses requisitos também devem ser documentados como 
evidência do alcance deste resultado. 

 

5.3.3 DSS3 - Os requisitos são validados 

Este resultado visa garantir que os requisitos, em seus diferentes níveis, sejam 
validados pelas partes interessadas.  
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Após a identificação dos requisitos do serviço e dos componentes do serviço, é 
importante garantir que os requisitos propostos atendam às necessidades, 
expectativas, restrições e interfaces do cliente e dos usuários.  

Um registro de aceite dos requisitos deve ser obtido pelos fornecedores de 
requisitos e sempre que forem aprovadas mudanças nos requisitos, deve-se obter 
novas aprovações dos requisitos da operação de serviço, se possível, a partir de 
critérios estabelecidos. 

De acordo com [CMMI PRODUCT TEAM, 2010], dependendo do contexto da 
entrega do serviço, devem ser levados em consideração fatores como: viabilidade, 
necessidades da missão, restrições de custos, heterogeneidade do usuário final, 
tamanho do mercado potencial e estratégias de aquisição. 

Os requisitos podem ser validados por meio de cenários, conceitos operacionais e 
definições detalhadas dos requisitos, para determinar se eles são necessários, 
corretos, testáveis e suficientes para atingir os objetivos e requisitos de alto nível 
(requisitos do cliente) [CMMI PRODUCT TEAM, 2010].  

O alcance deste resultado esperado pode compreender: 

 Analisar as necessidades, expectativas e restrições das partes interessadas, 
com o objetivo de organizá-las e remover possíveis conflitos;  

 Analisar cenários e conceitos operacionais para refinar as necessidades, 
restrições e interfaces do cliente e descobrir novos requisitos; 

 Analisar requisitos para assegurar que eles estão completos, são factíveis e 
verificáveis, de acordo com os critérios estabelecidos nas atividades de 
verificação. 

Para a análise de balanceamento entre necessidades e restrições podem ser 
utilizados modelos, simulações, protótipos e avaliações de riscos nos requisitos e na 
arquitetura do serviço. 

 

5.3.4 DSS4 - Um conjunto de requisitos é refinado a partir dos requisitos 
aprovados 

Este resultado garante que os requisitos aprovados sejam efetivamente elaborados. 

A definição de atributos de funcionalidade e qualidade necessários descreve o que o 
serviço, componente do serviço ou produto associado ao serviço deverá fazer. 
Segundo [CMMI PRODUCT TEAM, 2010], esta definição pode incluir descrições, 
decomposições e particionamento das funções do serviço, do componente ou do 
produto associado. 

Além disso, a definição especifica de concepção ou de restrições de como uma 
funcionalidade requerida será realizada no sistema de serviço. Os atributos de 
qualidade abordam aspectos como a disponibilidade do sistema de serviço, 
manutenibilidade, pontualidade, taxa de transferência e capacidade de resposta, 
confiabilidade, segurança, escalabilidade, entre outros. 
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Para [CMMI PRODUCT TEAM, 2010], um entendimento claro dos atributos de 
qualidade e sua importância com base nas necessidades de missão ou de negócios 
é um insumo essencial para o projeto (design). 

Os atributos de qualidade do serviço geralmente fazem parte dos ANS ou ANO. 

 

5.3.5 DSS5 - Alternativas de solução e critérios de seleção são desenvolvidos 
para atender aos requisitos definidos 

Este resultado visa identificar as alternativas de solução que podem atender ao 
requisito definido, pois para um determinado problema podem existir diversas formas 
para solucioná-lo. Durante o projeto (design), deve-se analisar estas soluções 
alternativas e selecionar a solução mais adequada com base em critérios pré-
estabelecidos. Como exemplos de critérios pode-se citar as características e sub 
características de qualidade presentes na norma ISO/IEC 9126-1 [ISO/IEC, 2014], 
se o serviço em questão envolver a utilização de sistemas computadorizados. 

Outras escolhas típicas são: a seleção da arquitetura a ser utilizada; o 
desenvolvimento personalizado de um serviço ou a utilização de um serviço já 
pronto e disponível na organização; a contratação de terceiros para a realização de 
parte do serviço; a modularização dos componentes; as escolhas referentes às 
interfaces entre os componentes do serviço (hardware, software, pessoas); e a 
escolha das tecnologias a serem utilizadas. 

Um processo de definição de alternativas e critérios de seleção possui, basicamente, 
as seguintes atividades: definição dos objetivos de seleção; estabelecimento dos 
critérios de seleção; desenvolvimento das soluções a serem avaliadas; avaliações 
das soluções com base nos critérios pré-estabelecidos e seleção da solução mais 
adequada. É importante destacar que o desenvolvimento das soluções alternativas 
deve satisfazer os requisitos desenvolvidos. 

 

5.3.6 DSS6 - Soluções são selecionadas para o sistema de serviços 

Tendo identificado as alternativas e os critérios de seleção a serem utilizados 
(definidos no resultado DSS 5), é necessário avaliar as soluções alternativas com 
base nestes critérios e selecionar a solução mais adequada. A partir da seleção de 
uma alternativa, novas decisões podem precisar ser tomadas e por isso a 
abordagem de seleção de alternativas necessita ser novamente executada. 

A evolução dos cenários criados durante o desenvolvimento dos requisitos pode 
ajudar na seleção da alternativa de solução mais adequada. Cenários são definidos 
com base nos requisitos desenvolvidos. A criação de cenários apoia a avaliação das 
alternativas em relação aos critérios. 

Em níveis mais altos de maturidade do MPS-SV, o processo de GDE – Gerência de 
Decisões pode ser utilizado para a seleção de alternativas de solução. 
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5.3.7 DSS7 - A infraestrutura e os componentes necessários para operar o 
serviço são especificados 

O projeto do serviço deve incluir toda a infraestrutura necessária para a execução do 
serviço, o que inclui pessoas, instalações físicas, equipamentos, softwares, dentre 
outros. 

Em determinados contextos, a especificação detalhada das instalações pode ser um 
ponto crítico do projeto do serviço. Por exemplo, ambientes que abrigam os 
servidores e equipamentos de armazenamento de dados de um prestador de serviço 
de data center são geralmente tratados de forma especial, pois requerem 
instalações físicas com condições pré-determinadas de controle de temperatura, 
humidade, acesso etc. Da mesma forma, alternativas de suprimento de energia 
precisam ser garantidas, o que pode incluir o uso de gerador próprio de energia 
elétrica. 

No caso de uma organização que presta um serviço de monitoramento de servidores 
para o cliente, por exemplo, as especificações envolveriam a descrição detalhada de 
todos os equipamentos que o prestador de serviços necessita para prover o serviço, 
bem como todos os softwares instalados e suas relações. Envolve ainda a 
especificação detalhada dos servidores e softwares do cliente, uma vez que o 
serviço envolve o monitoramento destes equipamentos. Isto pode ser feito usando 
diagramas de blocos, diagramas de componentes, diagramas de atividades ou de 
sequência. Casos de Uso em nível mais funcional também podem ser utilizados 
como apoio para as especificações. Também haveria a especificação de quais 
papéis são necessários para operar o serviço e se existe diferença de perfil 
necessário de acordo com o nível de problema, por exemplo. 

As especificações podem estar presentes em basicamente dois níveis de abstração: 
especificações de mais alto nível (geralmente representadas por um diagrama de 
blocos, representando a arquitetura do serviço) e especificações detalhadas 
(geralmente representadas por diagramas mais detalhados ou especificações 
descritivas suplementares, como fichas técnicas dos equipamentos). 

Por componentes do serviço entendem-se, tanto as funções que serão executadas 
automaticamente por equipamentos e softwares, como também as que serão 
executadas por pessoas. 

De acordo com [CMMI PRODUCT TEAM, 2010], um componente importante e 
muitas vezes esquecido de sistemas de serviços é o aspecto humano. As pessoas 
que executam tarefas como parte de um sistema de serviço que permite que o 
sistema funcione e ambos, funcionários e usuários finais de provedor, podem 
preencher esse papel. Por exemplo, um sistema de serviço que processa as 
chamadas recebidas para um serviço deve dispor de pessoal treinado, que pode 
receber as chamadas e processá-las adequadamente usando os outros 
componentes do sistema de serviço. 

 Ao planejar as etapas que serão realizadas por pessoas é importante definir as 
necessidades de treinamento, se houver.  
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As necessidades de infraestrutura e de componentes indispensáveis para a 
implementação do sistema de serviços podem ser derivados de contratos com 
clientes e também podem fazer parte dos ANS e/ou ANO.  

Este resultado se relaciona com o processo de Gerência de Operação do Serviços 
(GOS) em seu resultado GOS 7 que planeja os recursos necessários para realizar a 
operação de serviço. 

Em níveis mais altos de maturidade do MPS-SV, o processo de Gerência da 
Capacidade (GCA) pode ser utilizado para ajudar na identificação da infraestrutura e 
componentes necessários para o sistema de serviços.  

 

5.3.8 DSS8 - O sistema de serviços e seus componentes são projetados e 
documentados 

O termo projeto (design), no contexto deste resultado, refere-se à concepção e 
especificação dos componentes do serviço e de que forma eles irão interagir para a 
entrega do serviço. O projeto (design) do serviço deverá ser desenvolvido de modo a 
implementar a estratégia do serviço (requisitos) e para facilitar a transição deste 
serviço para seu ambiente alvo, assegurando: entrega de qualidade, satisfação do 
cliente e fornecimento do serviço de forma eficiente em termos de custos [TSO, 
2011]. 

O projeto será o conjunto das especificações técnicas dos equipamentos 
(servidores, roteadores, infraestrutura de rede etc.); dos softwares necessários 
(ferramentas de monitoramento automático, ferramentas de registro e controle de 
incidentes etc.); das pessoas envolvidas (com seu perfil, habilidades e, se for o caso, 
níveis diferentes de atuação); e dos itens de consumo (toner para impressora, papel 
etc.). Os componentes do serviço irão interagir, de forma planejada, para alcançar 
os resultados pretendidos. 

Deve-se projetar o serviço ou os componentes do serviço de acordo com os 
requisitos especificados. Este projeto (design) geralmente é constituído de duas 
atividades: o projeto (design) da arquitetura do serviço e o projeto (design) do 
serviço. 

O projeto (design) da arquitetura do serviço visa identificar que requisitos devem ser 
alocados a quais elementos do serviço. A arquitetura deve identificar itens de 
hardware, software e operações manuais.  

O projeto (design) do serviço especifica, para cada componente definido na 
arquitetura, um projeto (design) que atenda aos requisitos definidos. Este projeto 
(design) é refinado em níveis cada vez menores até chegar ao nível de 
componentes que devem ser desenvolvidos, adquiridos e integrados para prover o 
serviço. O produto das atividades de projeto (design) é a documentação necessária 
para a implementação do serviço ou dos componentes do serviço, assim como para 
a execução de outras atividades do serviço, como a manutenção ou transição para a 
produção. 
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5.3.9 DSS9 - As interfaces internas e externas entre os componentes do 
sistema de serviços são gerenciadas para garantir a compatibilidade 

No contexto de serviços, as interfaces significam as interações entre os diversos 
tipos de componentes do serviço. Muitos problemas de integração são provenientes 
do projeto incorreto de interfaces. O CMMI-SVC [CMMI PRODUCT TEAM, 2010] 
define quatro tipos de interface: 

 Interface entre pessoas (person-to-person): interface da comunicação direta 
ou indireta entre duas ou mais pessoas. Por exemplo, um script utilizado por 
um atendente de help desk para interagir com um cliente. 

 Interface entre pessoas e componentes (person-to-component): interface da 
comunicação entre uma pessoa e um ou mais componentes do sistema de 
serviços. Por exemplo, interfaces gráficas de sistemas computacionais de 
apoio ao cliente. 

 Interface entre componentes (component-to-component): interfaces que não 
incluem interações diretas com pessoas. Por exemplo, saídas de um 
dispositivo eletrônico e a interpretação destes sinais por um produto de 
software. 

 Interfaces múltiplas (compound): interface composta pela combinação de um 
ou mais tipos das interfaces anteriores. Por exemplo: um sistema de help 
online com chat que pode ser uma combinação de interface entre pessoas, 
entre pessoas e componentes e entre componentes entre si. 

Uma interface pode ser vista, de maneira geral, como sendo uma fronteira de 
comunicação entre componentes, tais como partes de um software, itens de 
hardware ou até mesmo um usuário. Normalmente se refere a uma abstração que 
um componente fornece de si mesmo para o exterior. Segundo a ISO/IEC 25051 
[ISO/IEC, 2014] uma interface é uma fronteira compartilhada entre duas unidades 
funcionais, definida por características funcionais, características físicas comuns de 
interconexão e outras características, conforme apropriado. 

A implementação deste resultado deve garantir que todas as interfaces foram 
adequadamente definidas, implementadas e gerenciadas. Gerenciar as definições 
das interfaces significa que estas interfaces foram definidas durante a fase de 
especificação do serviço e que estas definições são mantidas atualizadas na medida 
em que o serviço sofre modificações. 

A etapa de integração dos componentes do serviço utilizará as interfaces projetadas 
de acordo com os requisitos desenvolvidos para integrar os componentes de forma 
consistente. 

 

5.3.10 DSS10 - O sistema de serviços é implementado de acordo com o que foi 
projetado 

Este resultado esperado refere-se à criação dos componentes projetados para o 
sistema de serviços, de forma que se possa posteriormente integrá-los, verificá-los e 
validá-los [CMMI PRODUCT TEAM, 2010]. Este resultado esperado não tem como 
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objetivo entregar o sistema no ambiente final. Isso ocorre posteriormente, durante a 
transição do sistema de serviços para o ambiente alvo (ver o resultado esperado 
DSS 21). 

Para atender a este resultado esperado, os componentes do sistema de serviço 
devem ser implementados de acordo com o que foi especificado no projeto (design) 
e a documentação relacionada a estes componentes.  

Isto envolve, mas não está limitado a: 

 Aquisição, instalação e configuração da infraestrutura de acordo com as 
especificações (por exemplo: obras civis, instalação de piso falso para a 
passagem de cabos, equipamentos de controle de temperatura e humidade, 
cabeamento de energia elétrica e lógica etc.); 

 Aquisição, instalação e configuração de equipamentos de acordo com as 
especificações (por exemplo: equipamentos de controle de temperatura e 
humidade, servidores, roteadores, dispositivos de armazenamento de dados, 
robôs para controles de backups etc.); 

 Aquisição, instalação e configuração de softwares de acordo com as 
especificações (por exemplo: sistemas operacionais, bancos de dados, 
ferramentas de monitoramento e controle, softwares de apoio etc.); 

 Recrutamento dos recursos humanos de acordo com as especificações (por 
exemplo: aquisição de recursos humanos por alocação de profissionais 
existentes na organização; aquisição de recursos humanos por contratação 
de novos profissionais; aquisição de recursos humanos pela terceirização de 
parte das atividades da prestação do serviço; treinamentos, se necessário). 

Portanto, para atender este resultado esperado, também é necessário revisar cada 
componente do sistema de serviço. Esta revisão pode ser feita, por exemplo, por 
meio de revisão por pares e/ou testes em cada componente de forma individual. 
Assim, uma vez que os componentes do sistema de serviço sejam implementados, é 
necessário verificá-los em relação aos requisitos e ao projeto (design).  

Para implementar os componentes de um sistema de serviços e atender a este 
resultado esperado, deve-se confirmar a compatibilidade entre as interfaces 
(definidas no resultado esperado DSS 9) e os componentes do sistema de serviços. 
Isto pode envolver, por exemplo, software codificado, material de treinamento 
desenvolvido, partes mecânicas e elétricas fabricadas, instalações providenciadas 
ou construídas, acordos estabelecidos com fornecedores, estruturas organizacionais 
e de equipe estabelecidas, recursos personalizados produzidos (por exemplo, 
materiais de embalagem descartáveis), entre outros [CMMI PRODUCT TEAM, 
2010]. 

 

5.3.11 DSS11 Uma estratégia de integração dos componentes do serviço é 
desenvolvida 

Este resultado visa a definição de estratégias de integração dos componentes do 
sistema de serviços identificados e implementados.  
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A integração dos componentes do produto deve ser planejada, incluindo requisitos 
de teste, procedimentos, dados, responsabilidades e cronograma. Esse 
planejamento deve ser adequadamente documentado.  

Antes de realizar a integração, cada componente do sistema de serviços deve ser 
verificado em relação aos seus requisitos de interface. Um aspecto crítico da 
integração de componentes de um serviço é o gerenciamento de interfaces internas 
e externas do serviço ou componentes do serviço, para garantir compatibilidade 
entre as interfaces [CMMI PRODUCT TEAM, 2010].  

As estratégias de integração devem ser mantidas atualizadas na medida em que os 
requisitos sofrem modificações. 

 

5.3.12 DSS12 - Os componentes do sistema de serviços são integrados, de 
acordo com a estratégia determinada e seguindo os procedimentos e 
critérios para integração 

O objetivo deste resultado esperado é garantir que os componentes do sistema de 
serviços sejam integrados de acordo com a estratégia de integração (ver o resultado 
esperado DSS 11) e seguindo os procedimentos e critérios previamente definidos. 

Desta forma, espera-se que, a partir dos componentes, seja composto o sistema de 
serviços produzindo um serviço integrado consistente com seu projeto, 
possibilitando demonstrar que seus requisitos foram satisfeitos para o ambiente alvo 
ou equivalente.  

Para atender a este resultado esperado deve-se demonstrar que a integração dos 
componentes do serviço novo ou atualizado ocorreu de acordo com a estratégia e 
procedimentos definidos para a integração, respeitando as interfaces definidas no 
resultado DSS 9. 

Quando há componentes de um sistema de serviço que são processos manuais, 
estes devem ser executados juntamente com outros componentes do serviço para 
verificar a coerência com os requisitos definidos para o serviço [CMMI PRODUCT 
TEAM, 2010]. 

Durante a integração, componentes são combinados em componentes maiores, 
construindo sistemas de serviços mais complexos e funções de serviços mais 
completas que são executadas e entregues. 

Ainda faz parte deste resultado esperado garantir que seja realizada a avaliação dos 
componentes integrados e que os resultados encontrados na avaliação sejam 
documentados. Assim, os componentes do sistema de serviços combinados devem 
ser verificados para garantir sua correta interoperação. Este processo deve ser 
executado até que a integração do sistema de serviço esteja concluída [CMMI 
PRODUCT TEAM, 2010]. 

Durante este processo, se forem identificados problemas na integração, estes 
devem ser documentados e ações corretivas devem ser planejadas e executadas. 

Uma forma de alcance de parte deste resultado é por meio da elaboração de um 
plano de testes de integração, que detalhe como os testes serão realizados, e um 
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relatório de testes de integração, que contenha informações sobre os resultados 
obtidos após realização dos testes. A avaliação do relatório de testes de integração 
permite responder questões como: Os resultados obtidos estão de acordo com o 
comportamento esperado? Todos os casos de teste foram executados com 
sucesso? 

Alguns sistemas de serviços podem exigir integração com recursos do cliente ou 
usuário final para completar a integração. Quando esses recursos estão disponíveis 
sob os termos de um contrato de serviço, eles devem ser incorporados conforme 
definido pela estratégia e procedimentos de integração. Quando esses recursos não 
estão disponíveis, pode-se substituir por recursos equivalentes empregados 
temporariamente para permitir a integração completa do sistema de serviço [CMMI 
PRODUCT TEAM, 2010]. 

 

5.3.13 DSS13 - Uma estratégia e um ambiente para verificação são 
desenvolvidos e implementados, estabelecendo cronograma, revisores 
envolvidos, métodos para verificação e qualquer material a ser utilizado 
na verificação 

Para atender a este resultado esperado deve-se analisar os componentes do 
sistema de serviços (produtos de trabalho, processos e recursos) para selecionar 
aqueles a serem verificados. Essa atividade inclui ainda, estabelecer e manter o 
ambiente de verificação, definido procedimentos, métodos e critérios de verificação 
que serão adotados. 

Uma boa prática é definir critérios para seleção de componentes do serviço que 
serão verificados e selecioná-los segundo estes critérios. Pode-se, por exemplo, 
selecionar os componentes mais relevantes com base nas necessidades do cliente 
ou levando-se em consideração os riscos associados a estes componentes, pois, 
uma vez que componentes com grande risco associado precisam ser mais 
confiáveis, podem precisar ser mais fortemente verificados. Para ajudar a determinar 
se um critério foi ou não atendido, questões (checklist) e/ou indicadores para cada 
critério podem ser definidos. 

Uma boa estratégia para seleção de componentes para verificação, segundo o 
[CMMI PRODUCT TEAM, 2010], leva em consideração suas contribuições para o 
alcance dos objetivos e requisitos do serviço. Desta forma, os principais produtos de 
trabalho gerados e usados a partir do desenvolvimento de um serviço são 
geralmente objeto de atividades de verificação. Alguns possíveis componentes 
selecionados para a verificação, por sua importância, podem ser: pessoas, 
processos, equipamentos, software, além de outros itens consumíveis. 

O alcance deste resultado esperado envolve definir uma abordagem de verificação 
que descreva procedimentos e métodos que serão usados para verificação de cada 
componente selecionado. Para isso também devem ser identificados: a 
infraestrutura necessária, o cronograma, os recursos e as responsabilidades pelas 
atividades de verificação.  

Exemplos de métodos de verificação incluem inspeções, revisões pelos pares, 
auditorias, walkthroughs, simulações, entre outros. Alguns métodos de verificação 
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podem ser classificados como sendo tipos particulares do método revisão por pares 
e diferem entre si pelo grau de formalidade e pelos papéis e responsabilidades dos 
participantes. Dentre estes, destacam-se os métodos Walkthrough e Inspeção 
utilizados no desenvolvimento de software [CMMI PRODUCT TEAM, 2010]; 
[LAITENBERGER et al., 2002]; [SCHULMEYER e MACKENZIE, 1999].  

 

5.3.14 DSS14 - Atividades de verificação, incluindo revisões por pares, são 
executadas em componentes selecionados do serviço, defeitos são 
identificados e registrados e os resultados da verificação são analisados 
e disponibilizados para as partes interessadas 

Para atender a este resultado esperado, métodos, procedimentos, critérios e 
ambiente de verificação apropriado devem ser adotados para verificar os 
componentes do sistema de serviço selecionados, produtos de trabalho, material de 
treinamento e processos em relação aos requisitos especificados, conforme os 
resultados DSS 1 a DSS 4. Estas atividades, que incluem a realização de revisão 
por pares, devem ser realizadas durante todo o ciclo de desenvolvimento do sistema 
do serviço. A verificação dos componentes selecionados inclui a verificação de sua 
operação integrada com outros componentes e com interfaces externas ao sistema 
de serviços.  

A revisão por pares envolve uma análise dos componentes do sistema de serviço 
em relação aos critérios de verificação definidos previamente, realizada pelos pares 
dos produtores do componente, buscando identificar defeitos e sugerir correções ou 
recomendar mudanças nos componentes revisados [CMMI PRODUCT TEAM, 2010]. 
Entende-se por pares, neste contexto, um profissional com capacidade técnica e 
responsabilidade similar ao produtor do componente de serviço. 

A revisão por pares pode ser realizada em grupos, por meio de procedimentos mais 
formais como walkthroughs ou individualmente, por pares do produtor do 
componente. O uso de checklists guia e orienta a revisão por pares, visando sua 
consistência. 

Os defeitos encontrados devem ser registrados e comunicados ao responsável pelo 
componente do sistema de serviço ou produto de trabalho para tomar as devidas 
providências de correção. Para registro dos defeitos identificados pode-se usar uma 
classificação de defeitos, por exemplo, por severidade (crítico, sério, moderado) ou 
por origem (requisitos, projeto (design) etc.). 

Após a eliminação dos defeitos, deve-se julgar a necessidade de executar nova 
verificação para garantir que os defeitos foram removidos adequadamente e que 
novos defeitos não foram introduzidos. Nem todos os defeitos encontrados precisam 
ser corrigidos. A organização pode definir critérios que facilitem essa análise 
considerando os riscos para o projeto e o impacto na qualidade do serviço. 

Os resultados das atividades de verificação devem ser registrados e analisados em 
relação aos requisitos especificados para o serviço. Estes registros podem ser 
mantidos em relatórios de análise contendo, por exemplo, as estatísticas sobre o 
desempenho, análise causal de não conformidade, a comparação do 
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comportamento entre o sistema de serviço real e modelos, tendências, entre outros 
[CMMI PRODUCT TEAM, 2010]. 

Assim, uma forma de alcance deste resultado é pela análise de laudos de avaliação 
e relatórios de testes que contenham informações sobre os resultados obtidos após 
a realização das atividades de verificação. Exemplos de perguntas que podem ser 
respondidas com esta avaliação incluem:  

 Os critérios definidos foram satisfeitos? 

 As ações corretivas planejadas foram concluídas? 

 A verificação foi executada conforme planejado? 

 Os resultados obtidos permitem a aprovação do componente ou artefato 
verificado? 

 

5.3.15 DSS15 - Uma estratégia e um ambiente para validação são 
desenvolvidos e implementados, estabelecendo cronograma, 
participantes envolvidos, métodos para validação e qualquer material a 
ser utilizado na validação 

Para atender a este resultado esperado deve-se analisar os componentes do 
sistema de serviços (produtos de trabalho, processos e recursos) para selecionar 
aqueles a serem validados. Essa atividade inclui ainda, estabelecer e manter o 
ambiente de validação, definido procedimentos, métodos e critérios de validação que 
serão adotados. 

Uma boa prática é definir critérios para seleção de componentes do serviço que 
serão validados e selecioná-los segundo estes critérios. Pode-se, por exemplo, 
selecionar os componentes mais relevantes com base nas necessidades do cliente 
ou levando-se em consideração os riscos associados a estes componentes, pois, 
uma vez que componentes com grande risco associado precisam ser mais 
confiáveis, podem precisar ser mais fortemente validados. Para ajudar a determinar 
se um critério foi ou não atendido, questões (checklist) e/ou indicadores para cada 
critério podem ser definidos. 

Uma boa estratégia para seleção de componentes para validação, segundo o [CMMI 
PRODUCT TEAM, 2010], leva em consideração suas contribuições para o alcance 
dos objetivos e requisitos do serviço. Desta forma, os principais produtos de trabalho 
gerados e usados a partir do desenvolvimento de um serviço são geralmente objeto 
de atividades de validação. Alguns possíveis componentes selecionados para a 
validação, por sua importância, podem ser: pessoas, processos, equipamentos, 
software, além de outros itens consumíveis. 

O alcance deste resultado esperado envolve definir uma abordagem de validação 
que descreva procedimentos e métodos que serão usados para validação de cada 
componente selecionado. Para isso também devem ser identificados: a 
infraestrutura necessária, o cronograma, os recursos e as responsabilidades pelas 
atividades de validação.  

 



                                                                                                            

 

         

MR-MPS-SV – Guia de Implementação – Parte 4:2015 20/36
  

 

Exemplos de métodos de validação incluem discussões com os usuários no contexto 
de uma revisão formal, demonstrações de protótipos, pilotos de materiais de 
capacitação, testes de serviços e componentes do sistema de serviços por usuários 
finais e outras partes interessadas. Para as atividades de validação, deve-se 
procurar envolver os usuários finais e o pessoal da linha de frente da prestação de 
serviços para garantir o atendimento às suas expectativas sobre o serviço que será 
entregue. O método de validação adotado deve considerar a especificação do 
serviço definido no resultado (DSS7). 

O ambiente estabelecido para o processo de validação deverá ser o mais similar 
possível ao ambiente final de operação, de modo que as situações reais possam ser 
simuladas para validação. Por vezes a replicação do ambiente real não é viável e a 
validação pode ocorrer no ambiente real de operação. Nestes casos, cuidados 
devem ser tomados para que os testes de validação não causem danos ou 
perturbações ao ambiente produtivo no qual outros serviços são operados [CMMI 
PRODUCT TEAM, 2010]. 

 

5.3.16 DSS16 - Atividades de validação são executadas, para garantir que o 
sistema de serviços é adequado para uso no ambiente pretendido e 
atende as expectativas das partes envolvidas 

Este resultado esperado visa garantir que as atividades de validação foram 
realizadas nos componentes do sistema de serviço, produtos de trabalho, material 
de treinamento e processos selecionados, conforme a estratégia de validação 
definida (ver resultado DSS 15). Devem-se usar os métodos, procedimentos, 
critérios e ambiente de validação apropriados durante todo o ciclo de 
desenvolvimento do sistema do serviço.  

As atividades de validação do funcionamento geral do sistema de serviço devem 
ocorrer em um ambiente semelhante ao de entrega do serviço, visando garantir que 
o sistema de serviço está pronto para uso no ambiente operacional pretendido. O 
ambiente de entrega é o conjunto completo de circunstâncias e condições em que 
os serviços são realmente entregues em conformidade com os acordos de serviço 
[CMMI PRODUCT TEAM, 2010]. 

Usuários finais e outras partes interessadas são geralmente envolvidos em 
atividades de validação. Pode-se utilizar como mecanismo de validação teste piloto 
do serviço com grupos menores ou específicos de usuários. Os resultados das 
atividades de validação devem ser registrados e analisados em relação aos critérios 
de validação definidos. Estes registros podem ser mantidos em relatórios de análise 
indicando se atende às expectativas das partes envolvidas.  

Os defeitos encontrados devem ser registrados e comunicados ao responsável pelo 
componente do sistema de serviço ou produto de trabalho para tomar as devidas 
providências de correção. Para registro dos defeitos identificados pode-se usar uma 
classificação de defeitos, por exemplo, por severidade (crítico, sério, moderado) ou 
por origem (requisitos, projeto (design), etc.).  
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5.3.17 DSS17 - Os requisitos para a transição do serviço para o ambiente 
operacional são identificados e acordados, incluindo os Acordos de 
Nível de Serviço (ANS) 

A transição do serviço visa entregar os componentes de um sistema de serviços 
novo ou mudanças significativas nos componentes de um sistema de serviços 
existente e acompanhar seus efeitos sobre a prestação de serviços em andamento 
[CMMI PRODUCT TEAM, 2010]. Uma mudança significativa em um sistema de 
serviços que já está em operação é qualquer alteração que apresente riscos 
negativos para o alcance dos objetivos do sistema de serviço em questão. 

Este resultado esperado tem como propósito identificar os requisitos para a 
transição do serviço, isto é, conhecer as condições que devem ser cumpridas para 
que o serviço possa ser implantado com sucesso no ambiente de produção. Assim, 
espera-se que a transição do serviço seja realizada de modo a garantir a 
compatibilidade dos sistemas de serviços atuais e futuros, bem como alcançar os 
objetivos de negócio. Para isso, deve-se identificar propriedades essenciais do 
serviço e do sistema de serviço que podem causar problemas durante a transição do 
serviço, por exemplo, capacidade de resposta, disponibilidade e segurança. Este 
resultado visa assegurar que a transição do serviço impacte o mínimo possível nos 
serviços em produção e continue atendendo aos acordos de nível de serviço. Para 
isso é necessário que se identifique e execute ações de mitigação para os possíveis 
problemas associados com a transição do serviço [CMMI PRODUCT TEAM, 2010]. 
A identificação dos problemas pode ser feita por meio da análise de como o sistema 
de serviço em produção será afetado pelas mudanças previstas para o período pós-
transição. Os requisitos identificados para a transição do serviço podem estar 
formalizados nos acordos de nível de serviço. 

Os perfis e especializações profissionais novos ou modificados que serão atribuídos 
a partir da transição do serviço também deverão ser identificados. Assim, quando 
um serviço novo ou modificado é liberado, as necessidades de especializações 
profissionais para executar tais serviços devem ser consideradas. O planejamento 
dos perfis e especializações profissionais novos ou modificados inclui determinar 
informações de como e quando o recurso será envolvido, critérios para sua 
liberação, competência necessária para a execução das atividades, mapa de 
competências da equipe e identificação de necessidades de treinamento. A 
existência de registros das necessidades e disponibilidade evita a alocação com 
base em critérios subjetivos. 

Este resultado esperado tem relação com o resultado GOS7 do processo de 
Gerência da Operação do Serviço (GOS), onde define: (i) planejamento prévio das 
necessidades de pessoal em relação a competências (conhecimento, habilidades, 
atitudes e experiências) para que as tarefas previstas possam ser executadas de 
forma adequada e de acordo com a responsabilidade esperada; (ii) a alocação dos 
recursos humanos às atividades de acordo com o planejamento realizado. Dessa 
forma, este resultado implica que o planejamento da alocação de recursos humanos 
seja realizado com base na análise das competências requeridas em relação às 
competências existentes. 
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A transição do serviço novo ou modificado pode gerar gatilhos para solicitações de 
mudança do serviço em virtude, por exemplo, do atendimento aos requisitos de 
implantação. Caso a mudança impacte em contratos e acordos formais com grupos 
internos e fornecedores externos, estes devem ser revistos. 

Este resultado esperado está fortemente relacionado com o processo Gerência de 
Nível de Serviço (GNS). A Gerência de Nível de Serviço é responsável por 
documentar e gerenciar os Acordos de Nível de Serviço (ANS), que estabelecem as 
expectativas de desempenho do fornecedor ao prover os serviços. Contudo, existem 
requisitos que são internos da organização que não farão parte dos ANSs, uma vez 
que estes regem os relacionamentos do provedor do serviço com os seus clientes. 
Quando acordos semelhantes precisarem ser estabelecidos com áreas internas do 
próprio provedor, então serão utilizados os Acordos de Nível Operacional (ANOs). 
Quando acordos semelhantes precisarem ser estabelecidos com fornecedores do 
próprio provedor de serviços, então serão utilizados os Contratos de Apoio (CAs) 
que são os contratos com fornecedor externo cobrindo a entrega de serviços. 

Portanto, é preciso inicialmente identificar quais mudanças de requisitos aprovadas 
impactam nos contratos e acordos formais com grupos internos e fornecedores. Os 
contratos e acordos impactados devem ser atualizados para permanecerem 
alinhados com os requisitos. Estes ainda devem ser revistos e aprovados 
formalmente pelas partes interessadas. 

A partir do Nível C do MR-MPS-SV este resultado tem relacionamento direto com o 
processo de Gerência de Liberação (GLI) que é utilizado para implantar liberações 
de serviços e componentes de serviços em um ambiente de produção de uma forma 
controlada. Da mesma forma, este resultado se relaciona com o processo de 
Gerência de Mudanças (GMU). 

 

5.3.18 DSS18 - As atividades de transição a serem realizadas pelo provedor do 
serviço ou pelo cliente são identificadas e acordadas 

Este resultado visa identificar as atividades a serem realizadas pelo provedor de 
serviço e pelo cliente e/ou usuários a partir da transição do serviço.  

Para atender parte deste resultado esperado pode-se seguir as orientações do 
resultado GOS 4 do processo de Gerência da Operação do Serviço no que diz 
respeito à elaboração da programação da operação do serviço, onde são 
contempladas as equipes alocadas, seus turnos (se aplicável) e os serviços 
programados para execução naquele período. Nestes casos, é comum que as 
mesmas atividades sejam realizadas periodicamente (Ex.: equipe que realiza rotina 
diária de monitoramento de servidores). Tratamento similar pode ser dado para o 
serviço que é realizado sob demanda, ou seja, o cliente envia uma solicitação de 
serviço, a partir da qual inicia a prestação do serviço (Ex.: chamado para ligação de 
um ponto de rede, chamado para esclarecimento sobre uma funcionalidade de um 
software de gestão, chamado para reparação de um equipamento). O cronograma 
nestes casos prevê apenas a equipe que está alocada, por exemplo, ao turno de 
trabalho, bem como os serviços que esta equipe realiza. 
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As dependências entre tarefas são estabelecidas e potenciais gargalos são 
identificados utilizando métodos apropriados (por exemplo, análise de caminho 
crítico). Os gargalos são resolvidos quando possível e a programação das atividades 
com início, duração e término é estabelecida. Recursos requeridos são refletidos nos 
custos estimados. É importante se ter o cuidado de manter a coerência entre ciclo 
de vida, estimativas e programações de operação de serviços. 

Para atender a este resultado esperado ainda é preciso demonstrar que as 
atividades a serem realizadas pelo provedor de serviço, cliente e/ou usuários foram 
acordadas entre as partes. Isso pode ser estabelecido por meio de registros do 
comprometimento dos envolvidos com o serviço planejado e implantado. Registros 
que comprovem a realização das atividades acordadas também são esperados 
neste resultado. 

É preciso garantir que as responsabilidades e a autoridade para executar o novo 
serviço ou serviço modificado estão claramente definidas, bem compreendidas e 
formalizadas.  

Deve-se assegurar, também, que as responsabilidades e a autoridade para executar 
o novo serviço ou serviço alterado foram atribuídas explicitamente e comunicadas a 
todas as partes interessadas, por exemplo, patrocinador, atendentes etc. Acordos de 
Nível de Serviço (ANS) existentes podem ser modificados para contemplar essas 
alterações 

A transição do serviço, novo ou modificado, demanda ainda a elaboração ou 
atualização da descrição de seus métodos, procedimentos e medições. Os métodos 
e procedimentos devem ser descritos, identificando e detalhando as tarefas, 
atividades e produtos de trabalhos que são entradas e/ou saídas associadas ao 
serviço novo ou modificado. Como definido no resultado DFP3 do processo 
Definição do Processo Organizacional (DFP), o detalhamento das tarefas e 
atividades contém, geralmente, informações sobre:  

 Nome da atividade: identifica a atividade por meio de um nome;  

 Descrição: descreve a atividade em detalhes;  

 Pré-atividade: atividade que deve ser executada antes da atividade em 
questão;  

 Critério de Entrada: critério necessário de ser atendido para que a atividade 
seja iniciada;  

 Critério de Saída: critério necessário de ser atendido para que a atividade 
seja considerada finalizada;  

 Responsável: quem responde pela execução da atividade;  

 Participantes: quem são os envolvidos na execução da atividade;  

 Produtos Requeridos: relaciona os insumos necessários para executar a 
atividade;  

 Produtos Gerados: relaciona os produtos que devem ser produzidos na 
execução dessa atividade;  



                                                                                                            

 

         

MR-MPS-SV – Guia de Implementação – Parte 4:2015 24/36
  

 

 Ferramentas: relaciona as ferramentas que devem ser utilizadas para a 
execução da atividade;  

 Pós-atividade: relaciona a atividade que deve ser executada, após esta ser 
finalizada.  

Este resultado esperado ainda inclui medir o serviço novo ou modificado por meio de 
coleta e análise de indicadores produzidos durante a operação do serviço novo ou 
modificado.  

A medição desses indicadores pode ser utilizada para controlar os processos dos 
serviços implantados. A quantificação do desempenho de processos por meio da 
medição de atributos de processo e produto facilita a identificação de melhorias nos 
processos [FLORAC e CARLETON, 1999].  

Para apoiar este processo, pode-se atualizar o plano de medição definido a partir do 
Nível F do MR-MPS-SV pelo processo Medição (MED) com indicadores aderentes 
aos objetivos de medição definidos no resultado esperado (MED 1) e alinhado ao 
serviço novo ou modificado.  

Este resultado tem relacionamento direto com os processos de Definição do 
Processo Organizacional (DFP) definido a partir do Nível E do MR-MPS-SV e com o 
processo Medição (MED) definido a partir do Nível F do MR-MPS-SV. 

A partir do Nível C do MR-MPS-SV este resultado tem relacionamento com os 
processos de Gerência de Capacidade (GCA) e Gerência de Disponibilidade e 
Continuidade (GCD). 

 

5.3.19 DSS19 - Alterações nos planos de disponibilidade, continuidade do 
serviço, capacidade e segurança da informação são identificadas e 
implementadas, conforme pertinente 

A transição do serviço novo ou modificado pode demandar revisão nos planos de 
disponibilidade, continuidade do serviço, capacidade e segurança da informação. 

O gerenciamento da continuidade dos serviços está relacionado com a capacidade 
da organização de continuar a fornecer o serviço, em níveis acordados, de modo a 
suportar os requisitos mínimos de negócio após uma interrupção das atividades 
[CMMI PRODUCT TEAM, 2010]. O plano de continuidade de serviço fornece 
orientação para a organização agir visando garantir a continuidade dos serviços 
durante e após qualquer interrupção significativa das operações normais. O 
propósito deste plano inclui garantir que, quando pertinente, os serviços possam ser 
restaurados dentro do tempo acordado. Neste sentido, caso a transição do serviço 
novo ou modificado tenha impactado nos acordos que definem os requisitos 
mínimos de negócio, a atualização do plano de continuidade de serviço se faz 
necessária para que ele esteja alinhado com o que foi acordado. 

O plano de capacidade e disponibilidade visa assegurar o desempenho eficaz do 
sistema de serviço e garantir que os recursos planejados sejam fornecidos e 
utilizados de forma eficaz para apoiar as necessidades do serviço [CMMI PRODUCT 
TEAM, 2010]. Deste modo, caso a transição do serviço novo ou modificado tenha 
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impactado nos acordos que definem os requisitos de capacidade e disponibilidade 
do serviço, a atualização no plano de capacidade e disponibilidade de serviço deve 
ser realizada para que ele esteja alinhado com o que foi acordado. 

O plano de segurança da informação tem como objetivo garantir, por exemplo, que a 
informação esteja disponível e útil quando necessária (disponibilidade), que a 
informação esteja disponível exclusivamente para o pessoal autorizado 
(confidencialidade), que a informação esteja completa, correta e protegida contra 
mudanças não autorizadas (integridade) e que transações e trocas de informação 
entre companhias e parceiros sejam objeto de não repúdio (autenticidade). Caso a 
transição do serviço novo ou modificado tenha impactado nos acordos que definem 
os requisitos de segurança da informação do serviço, a atualização do plano de 
segurança da informação do serviço deve ser efetuada para que ele esteja alinhado 
com o que foi acordado. 

Portanto, para atender este resultado esperado é preciso identificar quais 
atualizações nos planos de disponibilidade, continuidade do serviço, capacidade e 
segurança da informação se fazem necessárias em virtude da transição do serviço 
novo ou modificado. Estes planos devem ser atualizados para estarem alinhados 
com os acordos estabelecidos. Isto inclui revisá-los e aprová-los formalmente com 
as partes interessadas. 

Para organizações que ainda não atingiram o nível de maturidade C do MR-MPS-SV 
os planos de continuidade, disponibilidade, capacidade e segurança deverão ser 
desenvolvidos durante o planejamento, desenvolvimento ou implantação do projeto 
do serviço novo ou modificado.  

A partir do Nível C do MR-MPS-SV este resultado é atendido pelos processos de 
Gerência de Capacidade (GCA), Gerência de Continuidade e Disponibilidade dos 
Serviços (GCD) e Gerência da Segurança da Informação (GSI).  

 

5.3.20 DSS20 - Recursos para liberação do serviço são identificados e 
fornecidos 

Um aspecto crítico da implantação de um novo serviço ou de um serviço alterado é 
garantir que as condições necessárias para ter sucesso na transição estejam 
presentes.  

Este resultado visa assegurar que os recursos necessários para executar o serviço 
novo ou modificado serão identificados previamente e que estarão disponíveis 
quando forem necessários. Isto inclui, mas não está limitado a: equipamentos, 
ferramentas, outros serviços, viagens e até mesmo requisitos de processo. Os 
recursos humanos, incluindo treinamentos, já são tratados pelo resultado DSS 17. 
Estas informações e recursos podem estar estabelecidos na própria descrição do 
processo ou podem, também, estar presentes em planos específicos para os 
trabalhos nos níveis da organização e/ou específicos.  

Este resultado também pode ser atendido pelo planejamento dos recursos 
necessários para a operação dos serviços podem ser identificados no processo de 
Gerência da Operação do Serviço (GOS 7). 
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5.3.21 DSS21 - O serviço novo ou modificado é implantado e testado conforme 
a especificação do serviço 

Este resultado esperado visa assegurar que os componentes do sistema de serviço 
novo ou modificado foram instalados e integrados no ambiente de entrega. Este 
resultado deve ser conduzido conforme a especificação do serviço definido no 
resultado DSS 7 e, quando houver, de acordo o plano tático para a transição do 
sistema de serviços. 

Identificar, avaliar e controlar os efeitos da transição na operação do sistema de 
serviços em produção é essencial para uma implantação bem-sucedida. Portanto, 
este resultado esperado também inclui avaliações de compatibilidade do sistema de 
serviço novo ou modificado no ambiente de entrega considerando restrições 
estabelecidas por acordos de serviços já existentes [CMMI PRODUCT TEAM, 2010]. 
Para apoiar este resultado esperado pode-se utilizar os critérios de validação 
definidos no resultado DSS 15. 

É importante certificar-se que os componentes implantados do sistema de serviço 
novo ou modificado tenham sido colocados sob controle de configuração, 
estabelecendo baselines, conforme apropriado. 

É importante assegurar que os componentes implantados estão operando conforme 
o esperado. Cenários e procedimentos operacionais podem ser usados para avaliar 
o sistema de serviço novo ou modificado [CMMI PRODUCT TEAM, 2010]. Testes 
pilotos em ambiente de produção com grupos ou atividades específicas podem ser 
necessários.  

Critérios de aceitação de implantação ou os requisitos para a transição do serviço 
identificados e acordados (ver resultado DSS 16) podem precisar ser revistos como 
parte desta avaliação [CMMI PRODUCT TEAM, 2010]. Os resultados dos testes 
devem ser registrados e mantidos para serem analisados e tratados conforme 
apropriado. 

A partir do Nível C de maturidade do modelo MR-MPS-SV, este resultado está 
relacionado com o processo de Gerência de Liberação (GLI). Assim como, o 
processo de Gerência de Mudanças (GMU).  

 

5.3.22 DSS22 - O serviço novo ou modificado é aceito conforme os critérios de 
aceite de serviço 

Os critérios de aceitação de serviço estabelecem parâmetros de avaliação que o 
serviço novo ou modificado deve satisfazer para ser aceito por um cliente, usuário, 
ou outra entidade autorizada. 

Aceitar os componentes do sistema de serviços novo ou modificado no ambiente de 
entrega tem como objetivo garantir que componentes implantados operam como 
esperado por um cliente, usuário, ou outra entidade autorizada.  Isto deve considerar 
inclusive que os serviços que já se encontravam em produção não foram afetados 
negativamente pela entrega do sistema de serviço novo ou modificado. 
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O período de aceitação pode se estender por algum tempo para garantir que os 
efeitos não intencionais da transição não foram observados. Pode levar algum 
tempo para coletar dados do sistema de serviço novo ou modificado colocado em 
produção e garantir que eles estão afetando positivamente as partes interessadas 
[CMMI PRODUCT TEAM, 2010]. 

Para este resultado esperado deve-se estabelecer e aplicar os critérios de aceitação 
de serviço por um usuário, cliente ou outra entidade autorizada logo após sua 
entrega. Estes critérios podem ter sido estabelecidos durante a elaboração da 
especificação de serviços descrita no resultado DSS 8. Impactos do sistema de 
serviços novo ou modificado em produção que potencialmente interfira na prestação 
de serviços são incidentes de serviço que devem ser tratadas por meio do processo 
de Gerência de Incidentes (GIN) e/ou Gerência de Problemas (GPL). 

Os resultados dos testes de validação (ver DSS 16) e novos ANS e/ou ANO 
assinados também podem ser utilizados como mecanismos de aceitação do serviço 
novo ou modificado.  

 

5.3.23 DSS23 - As informações sobre os produtos de trabalho da transição do 
serviço novo ou modificado para ambiente de produção são 
comunicadas às partes interessadas 

A comunicação deve ser tratada como determinado pelo plano para a transição do 
sistema de serviços e deve, no mínimo, incluir a confirmação com as partes 
interessadas que a transição foi concluída com êxito [CMMI PRODUCT TEAM, 
2010]. Para organizações que estejam no nível de maturidade C ou superior do MR-
MPS-SV, as atividades de transição devem ser tratadas pelo processo de Gerência 
de Liberação (GLI), que já contempla a comunicação sobre a transição de serviços 
ou componentes às partes interessadas.  

Para atender a este resultado esperado é preciso que as partes interessadas 
estejam claramente identificadas, bem como o momento da fase de transição do 
serviço em que seu envolvimento é relevante e como elas serão comunicadas. 

Vários veículos de comunicação podem ser usados para garantir que as partes 
interessadas estejam cientes dos resultados ou problemas de implantação, por 
exemplo, as notificações no sistema de e-mail, notificações incorporadas no sistema 
de Perguntas Mais Frequentes (FAQ), registros em atas de reuniões de entrega, 
entre outros [CMMI PRODUCT TEAM, 2010]. 

Toda a comunicação deve ser feita de forma clara, concisa e apropriada ao perfil 
dos interessados e usuários das informações comunicadas. Deve ser de fácil 
entendimento e interpretação, bem como deve estar devidamente armazenada e 
claramente relacionada aos produtos de trabalho da transição do serviço novo ou 
modificado. 

Para apoiar a execução deste resultado esperado, pode-se elaborar um plano de 
comunicação conforme é descrito no resultado GOS 9 do processo de Gerência da 
Operação do Serviço (GOS). 
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6 Orçamento e Contabilização de Serviços (OCS) 

6.1 Propósito 

O propósito do processo Orçamento e Contabilização de Serviços é controlar 
o orçamento e a contabilização dos serviços fornecidos.  

O objetivo principal do processo de Orçamento e Contabilização de Serviços é o 
gerenciamento dos aspectos financeiros relacionados à prestação de serviços. Isto 
inclui a etapa de planejamento (orçamento) e a etapa de monitoramento e controle 
(contabilização). 

Durante a fase de planejamento e desenvolvimento do serviço, o orçamento deve 
ser elaborado de modo a incluir todos os insumos necessários para a prestação do 
serviço. Durante a fase de contabilização, ou seja, de acompanhamento, dados 
sobre a realização do serviço devem ser coletados, de modo que possam ser 
comparados com o planejamento. 

Ações para os ajustes necessários devem ser adotadas e comunicadas a todas as 
partes interessadas.  

Este processo está relacionado aos aspectos de gerenciamento financeiro da 
organização, mas não inclui a parte de cobrança do serviço pelo fornecedor de 
serviços [ISO/IEC, 2011a]. 

Enquanto no nível de maturidade G, no processo Gerência da Operação do Serviço 
(vide resultado GOS 5) o orçamento é visto de forma ainda preliminar e específico 
para um serviço ou para uma operação do serviço, no OCS as atividades de 
orçamento e custos ganham uma dimensão organizacional, contemplando todos os 
aspectos financeiros e de controle de todos os serviços prestados pela organização. 

 

6.2 Fundamentação teórica 

De acordo com a Norma Internacional ISO/IEC 20000-1 [ISO/IEC, 2011a], deve 
haver uma interface claramente definida entre o processo de Orçamento e 
Contabilização de Serviços (OCS) e os processos da área financeira da 
organização. Isto significa que o processo OCS precisa estar claramente inserido no 
contexto mais amplo da organização, especificamente com relação à área 
responsável pela parte financeira e de gerenciamento de custos. 

Ainda, de acordo com a ISO/IEC 20000-1 [ISO/IEC, 2011a], a organização deve 
possuir políticas e procedimentos documentados para realizar a orçamentação e a 
contabilização de todos os recursos necessários para a prestação do serviço. Isto 
inclui as instalações necessárias, equipamentos, licenças de software, pessoas, 
serviços fornecidos por terceiros etc. Espera-se que estes custos sejam orçados e 
que sejam posteriormente controlados. 

Deve haver políticas e procedimentos documentados para todos os aspectos 
envolvidos no gerenciamento da prestação do serviço [ISO/IEC, 2011a]. Os custos 
devem ser orçados para permitir o controle financeiro efetivo e a tomada de decisão 
sobre os serviços entregues. O provedor de serviços deve monitorar e reportar os 
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custos em relação ao orçamento, revisar as previsões financeiras e gerenciar os 
custos. Informações devem ser fornecidas para o processo de Gerência de 
Mudanças (GMU) para apoiar a estimativa de custos das solicitações de mudanças. 

Para empresas que tenham implementado o nível C do modelo de serviços, este 
processo tem forte relacionamento com o processo de Gerência de Capacidade 
(GCA) pois, alterações de custos podem afetar os planos de capacidade acordados 
ou alterações nos planos de capacidade podem gerar novos custos que devem ser 
contemplados. 

As alterações nos planos de continuidade e disponibilidade dos serviços, 
contemplados no processo de Gerência de Continuidade e Disponibilidade dos 
Serviços (GCD) do nível de maturidade C, também devem ser refletidas nos 
controles orçamentários e de custos.  

 

6.3 Resultados esperados 

6.3.1 OCS1 - Custos do fornecimento do serviço são estimados 

Os custos para a prestação do serviço devem ser estimados com base em 
procedimentos estabelecidos e documentados para esta finalidade. 

Custos para o fornecimento do serviço incluem, mas não estão limitados a [ISO/IEC, 
2011a]: 

 Ativos utilizados para prestar o serviço, incluindo licenças, se pertinente; 

 Recursos compartilhados entre serviços; 

 Overheads; 

 Despesas de custeio e capital; 

 Serviços fornecidos por terceiros;  

 Pessoas; 

 Instalações. 

Para a estimativa dos custos de fornecimento, podem ser utilizadas bases históricas 
que contenham informações sobre o mesmo serviço prestado anteriormente ou 
sobre serviços similares. Quando um novo serviço está sendo desenvolvido, a 
consulta a bases de dados acerca de serviços similares prestados anteriormente 
pode auxiliar na estimativa dos custos para este novo serviço. De toda a forma, é 
importante que sejam documentadas as premissas consideradas ao elaborar esta 
estimativa, de modo que estas informações possam ser úteis para as próximas 
estimativas. 

Quando se trata de fornecimento de serviços relacionados à infraestrutura de TI, por 
exemplo, alguns destes dados são disponibilizados por ferramentas de 
monitoramento de ambiente, o que pode facilitar o processo de estimativas. Estas 
ferramentas geralmente disponibilizam informações acerca de tempos e recursos 
consumidos ao longo da prestação do serviço.  
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Estimar os custos do serviço é um passo importante para precificar o serviço para o 
cliente. Esta etapa também pode influenciar o estabelecimento dos ANS e também 
pode por eles ser influenciada. Garantir determinados níveis de serviço pode 
requerer custos adicionais em infraestrutura, instalações, pessoas etc. Por exemplo, 
para garantir que um chamado seja atendido em até 2 horas, pode ser necessário 
disponibilizar mais atendentes no Service Desk do que, por exemplo, para atender a 
um ANS de 12 horas. Isto implica em aumento de custos para a prestação do 
serviço.  

O desenvolvimento de novos serviços ou alterações significativas nos serviços 
atuais, em andamento ou planejadas, também deve ser considerado no momento da 
construção das estimativas de custos. 

Este resultado tem relacionamento com o GOS 5 do nível de maturidade G, ocasião. 
Em que os custos ainda podem ser definidos de forma preliminar e apenas em 
horas. Já no nível de maturidade D os custos devem ser apurados de forma mais 
abrangente, contemplando todos os custos envolvidos na prestação dos serviços.   

 

6.3.2 OCS2 - Orçamentos são produzidos utilizando estimativas de custos 

Os orçamentos devem ser construídos com base nas estimativas sobre os custos 
dos componentes necessários para a prestação do serviço, que foram definidos no 
OCS 1. 

A construção desses orçamentos deve levar em conta as alterações necessárias em 
ANS ou contratos firmados. 

O desenvolvimento de novos serviços ou alterações significativas nos serviços 
atuais, em andamento ou planejadas, também deve ser considerado no momento da 
construção dos orçamentos.  

As organizações que estejam no nível C de maturidade do MR-MPS-SV podem 
utilizar os planos de capacidade e disponibilidade, definidos nos processos de 
Gerência de Capacidade (GCA) e Gerência da Continuidade e Disponibilidade 
(GCD) para auxiliar na produção dos orçamentos.  

 

6.3.3 OCS3 - Desvios do orçamento e dos custos são controlados 

Ao longo da prestação do serviço, os custos que foram estimados precisam ser 
acompanhados, o que inclui o registro dos valores estimados, bem como a sua 
comparação em relação aos valores efetivamente realizados. 

Durante o acompanhamento dos custos é importante identificar as causas que 
levaram ao desvio. Desvios em relação ao planejamento podem ocorrer devido a 
diversos fatores, como: falta de precisão nas estimativas realizadas durante o 
planejamento; desvio do desempenho no momento da realização do serviço, 
ocasionado pelo planejamento inadequado dos recursos; aumento da demanda por 
parte do cliente e/ou usuários; alterações em ANS etc. A correta identificação das 
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causas dos custos adicionais levará aos ajustes necessários para corrigir estes 
desvios. 

A análise das causas pode levar a um replanejamento dos critérios utilizados no 
planejamento, a uma revisão na especificação dos componentes do serviço ou até 
mesmo a uma revisão de ANS e/ou contratos com os clientes. 

Os monitoramentos do orçamento, que são realizados em nível de serviço ou de 
operação do serviço no processo Gerência da Operação do Serviços (vide GOS 12), 
podem servir de base para identificação de desvios dos orçamentos e custos da 
organização como um todo.  

 

6.3.4 OCS4 - Desvios do orçamento e dos custos são resolvidos 

Quando desvios entre os valores estimados e os valores realizados são 
identificados, ações corretivas devem ser adotadas para resolvê-los. As ações 
devem ser acompanhadas até a sua conclusão. 

A resolução desses desvios no orçamento e/ou nos custos pode envolver a revisão 
de ANS e/ou contratos, realocação e/ou contratação de recursos, revisão em planos 
de disponibilidade, dentre outros. 

 

6.3.5 OCS5 - Desvios do orçamento e custos são comunicados às partes 
interessadas 

Os desvios de orçamento e custos devem ser comunicados a todas as partes 
interessadas.  O acompanhamento dos custos para a prestação dos serviços é de 
suma importância para prover feedback para a área da empresa responsável pela 
precificação dos serviços. Se um determinado serviço está consumindo mais 
recursos do que o originalmente planejado, certamente ele está influenciando 
negativamente a margem de lucro da organização. 

Partes interessadas incluem, mas não estão limitadas a: gerente de operações, 
gerente financeiro da organização, área de controladoria e finanças (quando 
houver), área comercial, alta direção etc. 

A comunicação pode ser realizada por meio de relatórios periódicos de 
acompanhamento de custos, dashboards online contendo os principais indicadores 
de custos do serviço, reuniões presenciais para discussão dos resultados etc. 

7 Os atributos de processo no nível D 

A evolução do nível E para o nível D não apresenta novidades em termos dos 
atributos de processo já implantados no nível E. A evolução para o nível D do MR-
MPS-SV implica, portanto, como descrito na seção 4, apenas na definição e 
implementação dos dois novos processos com a mesma capacidade dos processos 
já implantados. 
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