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“Saindo do CAOS para 
Gerenciar em PAAS” 

 
 



Você já ouviu falar em um cenário como esse? 

DESAFIO  

 Com uma base de mais de 2 mil clientes e 80 mil módulos 

implantados, a empresa percebeu que o sistema que vinha 

usando para o controle dos seus contratos de vendas não 

mais comportava o crescimento experimentado pela 

empresa nos últimos 10 anos.  

 Aproveitando que uma de suas Franquias de 

Desenvolvimento, iria desenvolver este módulo para atender 

algumas exigências do mercado, solicitou um orçamento 

das horas e do investimento requeridos para que este novo 

produto também atendesse as suas necessidades internas. 

 



E quais eram as expectativas dos Stakeholders? 

 Utilização de um produto padrão, cuja evolução seria 

garantida pela política de ciclo de vida do produto existente 

na empresa 

 Possibilidade de implementar funcionalidades/melhorias já 

diagnosticadas pela área usuária 

 Utilização de um sistema parametrizável, que permitiria que 

novas características do negócio fossem facilmente 

absorvidas 

 Evolução tecnológica do produto, visto que o sistema 

anterior não possuía interface gráfica 

 



Será mais fácil se usássemos as premissas? 

 Estimativa de esforço é equivalente ao que usamos em 

nossos projetos para os nossos clientes 

 Reaproveitar boa parte do que já vinha sendo desenvolvido 

para o mercado 

 Seguir estratégia de utilizar a mesma equipe para ambos os 

desenvolvimentos pois acreditava-se que os resultados 

seriam maximizados desta forma. 

 

 

 



Planejado x Realizado 

 FASE I - CAOS 

 Estimativa Inicial: 3 meses 

 Prazo Real: 6 meses de atraso e projeto inconcluso 

 Adversidades, conflitos, desgastes e descontroles do 

início do projeto produziram efeitos colaterais muito 

graves, principalmente nas pessoas envolvidas. 

 “Eu não concordo porque na reunião feita na data tal (há 

3 ou 4 meses), já havíamos solicitado isto”... ,“Não vou 

pagar por uma coisa que eu já havia pedido em tal 

reunião...”, “Mas isto já está no e-mail que mandei para o 

analista em tal dia...”. Como eu não conseguia localizar o 

registro de nada disto, ficava completamente “vendida”. 

Era a palavra de um contra o outro.  



Planejado x Realizado 
 FASE II – Uso de Metodologia de Gerenciamento de Projetos 

 Fatores Críticos de Sucesso  

 Gerente de Projeto designado com conhecimento na 

metodologia de gestão de projetos 

 Atenção especial ao controle de escopo, prazos e custo, 

que foram os pontos mais vulneráveis na primeira fase 

 Atividades mais operacionais do desenvolvimento foram 

terceirizadas. Esta ação veio a transferir alguns dos 

riscos para as empresas contratadas. 

Diferença entre o Planejado e o Realizado 

  Fase I Fase II 

Esforço + 230% + 6% 

Prazo + 260% + 20% 

Custo + 148% Zero 

Qtd Não Conformidades 498 58 



Conclusão 



E mundo vem mudando... 
É ÁGIL...  É Cloud... 
É #TUDOCOMOSERVICO  #AAS 



Convivemos ainda com os dois mundos... 



E no mundo de Tudo Como Serviço... 



SaaS ("Software as a Service - Software como Serviço") 
 

O que é e como funciona: 

 

Já utilizamos o conceito de SaaS em praticamente todos os 

serviços de internet que consumimos hoje em dia, como um 

motor de busca na web (Google, Bing, Yahoo) ou seu webmail.  

Nesse conceito de serviço, o cliente não se preocupa com 

instalação de software, configuração de rede, alocação de 

servidor, licenças para programas e etc. O fornecedor do 

serviço cobra uma taxa pra disponibilizar o serviço e dar o 

suporte, o software é utilizado 100% através da web, ou pode 

ter uma instalação local, como antivírus, serviços de backup, 

bancos de dados, etc. A característica principal é a não 

aquisição das licenças (mas sim pagar pelo uso como um 

"serviço") e a responsabilidade do fornecedor pela 

disponibilização do sistema em produção. 

 



SaaS ("Software as a Service - Software como Serviço") 

Principais Características: 

 

• Acesso à aplicação via web; 

• O gerenciamento da aplicação é realizado de forma centralizada; 

• O usuário não é responsável por lidar com atualizações ou 

aplicações de correções no aplicativo; 

• A aplicação é entregue no modelo de “um para muitos”; 

• Existência de Application Programming Interfaces (APIs) 

para permitir integrações externas. 

 

Os serviços do tipo SaaS mais comuns no mercado: 

 

Google Docs  | Gmail  |  Sales Force (salesforce.com) 



IaaS ("Infrastructure as a Service - Infraestrutura como Serviço") 
 

O que é e como funciona: 

 

“Infraestrutura como serviço (IaaS) é uma maneira de entregar 

computação em nuvem, onde a infraestrutura de servidores, 

sistemas de rede, armazenamento, e todo o ambiente 

necessário para o  funcionamento são contratados como 

serviços. 

Ao invés de comprar servidores, software, espaço em data 

center, os clientes usam estes recursos como um serviço 

totalmente terceirizado sob demanda.” 

Em IaaS, existem algumas subcategorias que são 

fundamentais deixar claro para entendimento desta camada. 

Geralmente o IaaS pode ser contratado das seguintes formas: 

nuvens públicas,  privadas ou uma combinação das duas. 

 

 



Principais Características: 

 

• Recursos são contratados como um serviço; 

• Pode ter um custo variável pelo uso ou definido de forma prévia; 

• Alta escalabilidade com rapidez e eficiência e 

• Monitoramento e gerenciamentos avançados. 

 

IaaS ("Infrastructure as a Service - Infraestrutura como Serviço") 
 Os serviços do tipo IaaS mais comuns no mercado: 

 

EC2 Amazon  | Blue Cloud IBM |  Locaweb 



PaaS (“Platform as a Service - Plataforma como Serviço") 
 

O que é e como funciona: 

 

“Plataforma como serviço (PaaS) é a entrega de um ambiente de 

computação em camadas e soluções como serviço. Ofertas PaaS 

facilitam a implantação de aplicações de menor custo  complexidade na 

compra e gestão do hardware, software e recursos de provisionamento de 

infraestrutura, que fornece todas as facilidades necessárias para suportar 

o ciclo de vida completo de construção e entrega de aplicações web e 

serviços totalmente disponíveis a partir da Internet.“ 

 

O PaaS é análogo ao SaaS, exceto que, ao invés de software entregue 

pela web, é uma plataforma (um ambiente) para a criação, hospedagem e 

controle de software. 

O PaaS vai se tornar a abordagem predominante em relação ao 

desenvolvimento de software. A capacidade de automatizar processos, 

utilizando componentes pré-definidos, blocos pré-construídos, de forma 

que, desenvolver uma aplicação será muito mais fácil. 



Principais Características: 

 
• Ambiente para desenvolver, testar, implantar e manter aplicações de 

forma integrada e escalável, para cumprir todo o processo de 

desenvolvimento; 

• A arquitetura multi-tenant, onde vários usuários simultâneos utilizam o 

mesmo aplicativo; 

• Integração com serviços web e bases de dados através de padrões 

comuns; 

• Ambiente dimensionado e pronto para utilização de aplicações 

complexas (como Microsoft© SharePoint, Dynamics CRM, Oracle, Forms, 

entre outras…) 

• Ferramentas para lidar com faturamento e gerenciamento de assinaturas; 

• Segurança integrada; 

• Escalabilidade, incluindo balanceamento de carga e failover 

(processo no qual uma máquina assume os serviços de outra, 

quando esta última apresenta falha); 

 

PaaS (“Platform as a Service - Plataforma como Serviço") 
 Os serviços do tipo PaaS mais comuns no mercado: 

 

Google AppEngine | Force.com da Salesforce 



Oficina de Projetos PMI-PE 

 
“Um Case de 

Gerenciamento de 
Projetos usando  

SAAS, IAAS e PAAS ” 

 
 



A Plataforma Innovative é uma forma inovadora e ágil para uso de aplicações sob medida, 

disponibilizando um conjunto de aplicações corporativas padronizadas, 100% web e, 

nativamente integradas e possibilita também que novas aplicações sejam rapidamente 

criadas para atender às necessidades específicas da organização, permitindo a redução de 

custos com licenciamento, manutenção e integração de diversos sistemas, pois é 

comprovado que ela pode ser usada em substituição a diversos sistemas corporativos.  



Visão Geral da Solução 



Visão Geral da Solução 

Para customizar 

uma aplicação... 



Gestão de Projetos 



Posicionamento do processo na organização 

Cliente 

Análise 
estratégica 

SGC SGP 

Necessidades/expectativas 

Diretrizes e prioridades 

Atendimento 

(entregas) 

Avaliação 
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Suporte à produção 

SGC - Sistema de Gestão da Corporação  

SGP – Sistema de Gestão da Produção 

EMPRESA 

Automação dos processos do SGP  
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PSAP - Processo de Seleção e Alinhamento de Projetos 



Análise de Propostas 

Análises Comparativas de Portfólio de Propostas e Projetos 



Automação dos processos do SGP  

Exemplo de Caso Real  



Cadastrar produto 

Informações Gerais de cadastro do produto, proposta, contratos e consórcios 



Elaborar as 
Entradas do 

Produto 

Planejamento 



Elaborar Entradas do Produto 

Cadastro das entradas do produto: Requisitos, Documentos Contratuais e Regulamentares 



Elaborar o 
Projeto do 

Produto (PP) 

Planejamento 



Elaborar Projeto do Produto 

Visualização da EAP integrada com Cronograma e detalhamento de componentes 

medidos pelo cliente com implicações em eventos financeiros 



Elaborar Projeto do Produto 

Tela de cadastro do projeto do produto 

Dicionário da EAP, critérios de aceitação, obrigações pós-entrega, análise crítica 



Elaborar Plano de Produção do Produto 

Atualização do cronograma com integração com MS-Project. Associação de 

recursos do cronograma com seus custos e calendários integrado ao sistema de 

gestão da corporação. Gestão de Capacidade e Ociosidade da equipe. 



Associação de recursos do cronograma com seus custos e calendários integrado 

ao sistema de gestão da corporação. Gestão de Capacidade com verificação de 

disponibilidade por Recurso e por Função. Mapeamento de perfil de cargo com as 

habilidades e competências dos recursos humanos 

Controlar a Alocação de Recursos 



Controlar a Alocação de Recursos 

Controle de Apontamento de Horas e Encerramento de Atividades e Tarefas em 

Projetos ou Processos de Rotina pelos próprios recursos com controle via 

workflow de aprovação pelo gerente responsável. 



Plano de Controle de Qualidade do Produto 

Plano de controle de qualidade com elaboração de plano de inspeção e registro de 

medidas preventivas 



Workflow para Mapeamento de Processos da Organização 

Modelagem de Processos segundo padrões internacionais de  

BPMN - Business Process Model and Notation 



Exemplo de Processo de emissão de ART 



Execução e Controle 

Realizar análise 
Criticas 

de Execução do 
Plano da Qualidade 



Realizar Análises Críticas da Execução 

Análises críticas da execução do Plano de Qualidade do Produto com registro de 

alterações em entradas, projeto, controle de realização de etapas, desempenho 

financeiro integrado com ERP 



Gestão Eletrônica de Documentos 



Painel Kanban de Acompanhamento 



Painel Custos de Projetos 



Painel Solicitações, Riscos e Questões 



Avaliação de Desempenho de Modelos 

Análise de Desempenho de Prazo de acordo com ferramentas de qualidade adotadas 

nos projetos 



Realizar a liberação de componente 

Controle de liberação de componentes com validação de requisitos, resultados e 

controle de quem e quando o componente foi liberado 



Registrar Medidas Preventivas, 
Corretivas e de Melhoria 

Execução e Controle 



Registrar Medidas Preventivas e Corretivas 



Painel de Medidas e Solicitações 



Encerramento 

Documentar as lições 
aprendidas 



Documentar as Lições Aprendidas 

Cadastro de lições aprendidas 



Encerramento 

Encerrar o 
Produto 



Casos de Sucesso 

Gestão de Serviços desde o HelpDesk de Atendimento ao Cliente a Implementação da Solução 

Gestão de Qualidade com realização de auditorias internas baseadas na norma ISO 9001 



/ 

Casos de Sucesso 

Gestão de Contratos e Serviços com controle de qualidade de serviço e cálculo de faturamento 

baseado em desempenho de entregas quanto a eficiência de prazo e índice de defeitos. 



Obrigado 

Flávio Luiz 
 
Telefones:  
(81) 8828-7333 
 
E-mail: 
flavio.luiz@innovativesw.com.br 
 
Site:  
www.innovativesw.com.br 
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