
D
o antigo e eficiente prato feito,
passando pela comida por quilo
e chegando ao caviar raro do
Mar Negro. É assim que se pode
ilustrar a evolução dos serviços

de terceirização prestados pelos provedores
de TI. Afinal, a oferta de pacotes cada vez
mais completos, eficientes e de melhor
qualidade - algumas vezes até inusitados,
ao compor elementos díspares -, é a tônica.
Mas o cliente precisa ficar atento para que
sejam atendidas as suas necessidades de
customização e flexibilidade total, com direito
a respostas eficientes e rápidas.

Existem perfis de empresas bem
específicos que devem ser levados em
conta na escolha do melhor parceiro de
terceirização. Para empresas de maior
porte, com bases ou escritórios
múltiplos, o direcionamento deve ser por
provedores que consigam sustentar essa
operação. Tamanho, nesse caso, é
documento. Assim como a máxima de
adequação deve ser seguida por outros
segmentos de mercado.

Alguns provedores conseguem fazer
todo o escopo de terceirização, cerca de
10 ou 12 no Brasil, porém a grande

maioria não entra com a infra-estrutura ou
acaba trabalhando de forma pontual. Em
90% dos projetos, aliás, a terceirização é
mesmo parcial. Dentro da perspectiva dos
provedores, existem três vias possíveis de
atuação: a primeira é daqueles que
trabalham a infra-estrutura a hospedagem,
cujo serviço difere muito pouco entre si; a
segunda é o serviço contratado sob
medida, dentro de parâmetros pré-
estabelecidos; e a última é o de serviços
empacotados, com pitadas de
personalização em um ambiente no qual
muita coisa é pré-existente. Os dois
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últimos, aliás, são o foco de 10 em cada
10 provedores.

No entanto, para o consultor
independente J. P, Martinez, que conduz
periodicamente um estudo sobre
outsourcing, o mercado de terceirização
de TI no Brasil ainda é extremamente
complexo. "É pior que discutir
política ou futebol. É uma área
heterogênea na qual os provedores têm
visões extremamente distintas. Existem
três pré-requisitos básicos para o cliente
analisar o futuro parceiro: oferecer
continuidade - um projeto com data para
acabar não é outsourcing -, níveis de
serviço; e possuir um alto nível de
gerenciamento", argumenta.

Para entender melhor o cenário,
dividimos os provedores em três
segmentos: as empresas que podem
oferecer da consultoria à hospedagem de
máquinas e sistemas e que são
recomendadas para organizações de
médio a grande porte, que inclusive
suportam custos mais elevados; os
provedores médios e locais, que
apresentam serviços praticamente sob
medida; e aqueles que oferecem um
portfólio bem específico ou ainda tem
uma atuação restrita, mas que estão em
franca migração para uma base de
serviços mais abrangente. Entenda-se,
neste último caso, um provedor focado,
por exemplo, na terceirização de serviços
de impressão (veja mais na página 24) ou
em gerenciamento de redes. Enfim,
empresas que também podem ser
chamadas de especialistas.

O AMBIENTE DAS GRANDES
Entre os provedores com peso global,

a palavra de ordem é oferecer projetos fim-
a-fim, da alocação de máquinas a
consultorias avançadas, com uma gama
extensa de serviços, que atinge ambientes
complexos. A IBM e sua divisão Business
Consulting Services, por exemplo, investe
para oferecer ao mercado seu conceito de
BTO (Business Transformation
Outsourcing), que vai além do tradicional
serviço de BPO ou Business Process
Outsourcing (veja mais no box da página
28), pois se propõe a trabalhar na
transformação e melhoria dos processos e
na estratégia de negócios das empresas.

Segundo Ricardo Neves, partner da
consultoria, a empresa oferece uma
metodologia denominada CBM
(Component Business Model), que avalia
os processos repetitivos aplicados em
vários sistemas que podem gerar escala e
redução de custos. Em resumo, ela
assume a responsabilidade de reconstruir e
melhorar os processos, utilizando o
conhecimento e a experiência obtidos em
outros projetos, e complementado pela

temos vocação natural para investir,
mas nosso forte não é trabalhar cross

industry e sim focar em setores da
economia", enfatiza Edson Gissoni,

diretor da divisão Global
Outsourcing, da Unisys,

presença em mais de 160 países, sendo
que em alguns deles conta com o conceito
dos Centros Globais que lideram o
conhecimento de uma área.

O movimento de aquisição das
unidades de consultoria das empresas
conhecidas mundialmente como big five
não se resume, aliás, ao peso dado pela
IBM. A Atos Origin comprou as unidades
da consultoria da KPMG na Inglaterra e
Holanda, para se aproximar dos clientes.
"Nosso objetivo não é apenas a
terceirização técnica, mas oferecer aporte
às soluções de negócios de nossos
projetos", comenta João Leiva, vice-
presidente executivo da empresa.

Com presença em 50 países e
faturamento de 5 bilhões de euros no ano
passado, o provedor possui forte tradição
nos setores industrial, de finanças e
seguros, e agora aponta sua mira para
conquistar clientes nas áreas de energia e
telecomunicações. Por isso, montou uma
diretoria específica para esses dois setores
e já atende à Petrobrás e à CPFL. Valendo-
se da presença global, pretende fazer
incursões nas áreas de cartão de crédito
(atende à Visa na Alemanha) e aviação
(tem como cliente a Aeronext, da Bélgica),
entre outros.

Mais abrangente, a IBM Business
Consulting Services trabalha em 27
modelos de indústrias verticais,
sendo que no Brasil são
prioridades os segmentos de
recursos humanos, finanças
e administração,
suprimentos e CRM, além
de processos específicos
das áreas de serviços
financeiros e
comunicações. Já a
Unisys tem um escopo de
clientes que evolui de
finanças para companhias
aéreas, seguros, crédito
imobiliário, telecomunicações e
Governo. "Esses são os segmentos que

BANCOS E
GOVERNO

Na área bancária, a
Unisys conta com vários
clientes tradicionais e
globais, para quem faz

desde o processamento de
cheques até a gestão

completa da rede de caixas
ATMs. "Essa é uma área

promissora devido a vários fatores,
como o acordo Basiléia II, que promete
trocar a compensação física dos cheques
por imagens dos mesmos. E como os
bancos estão expandindo suas redes
através de correspondentes bancários,
precisam diminuir seus ativos enxugando o
parque instalado", comenta Gissoni. O
segmento público é outro foco da Unisys
desde o ano passado, em especial a
oportunidade aberta pelas PPPs (Parcerias
Público Privadas).

Com uma visão bem particular, a EDS
procura redesenhar a sua estratégia a
partir da oferta e dos processos e não
apenas do foco em segmentos da
economia. Seu country manager Chu Tung
é quem esclarece essa transformação, ao
dizer que "até 2003, cada cliente tinha sua
solução de outsourcing desenhada de
forma específica, de acordo com a
multiplicidade de plataformas, sistemas e
padrões, o que demandava grande
esforço e impactava os custos. Sabemos
que não é possível jogar esse passado
fora, mas é preciso modernizar a visão das
coisas", argumenta.

Para alterar esse jogo, a EDS anunciou,
já em 2005, a "Aliança para a agilidade",
que pretende eliminar a complexidade das
plataformas e a salada de soluções por
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meio de alianças estratégicas globais para
os próximos dez anos. A empresa
pretende operar com a Sun em servidores,
a EMC para armazenamento, a Cisco nos
roteadores, a Xerox para impressoras, a
Dell em workstations, a Microsoft com
o ambiente .Net, a IBM para mainframes,
a SAP nos sistemas de ERP, a Siebel
em CRM e a Tibco com seus integradores
de sistemas.

Tung explica que existem equipes da
EDS trabalhando em conjunto com essas
empresas no desenvolvimento das
plataformas. Não quer dizer que os
projetos fora do escopo desta aliança
sejam rejeitados, mas a ordem é simplificar
a partir dos produtos dos associados.
"Existem vantagens econômicas de
minimizar os conflitos entre plataformas,
ganhos de escala, menores custos e
maior flexibilidade. Queremos que os
serviços sejam como os de utilidade
pública, de água. Tenho os recursos e
ofereço de acordo com o uso do cliente.
Mas para isso precisávamos de uma
padronização", completa.

ALAVANCA DOS NEGÓCIOS
Já a HP quer disseminar o conceito de

operar com níveis de serviço baseados na
capacidade dos processos de negócio,
das máquinas aos discos passando pelos
sistemas utilizados. "A meta é analisar
como a terceirização pode acelerar e
melhorar o business, e acreditamos que
esse vetor deva ser agressivo", aponta
Sylvio Mode, diretor da unidade de
negócios de serviços de outsourcing da
HP. O executivo alega que é uma decisão
estratégica da companhia focar nesses
serviços, com resultados em médio prazo.
"Queremos grandes clientes e grandes
projetos", finaliza. Entre as principais
iniciativas gerenciadas pela HP ele cita a
Telemar, cujos dados ocupam um espaço
considerável no datacenter da empresa.

Falando em clientes e em projetos
grandes, Neves, da IBM, cita o contrato
mundial de US$ 400 milhões fechado com
a Procter & Gamble no ano passado, que
abrange a terceirização de recursos
humanos de cerca de 100 mil funcionários
ao redor do mundo. A estratégia permitirá
à Procter & Gamble transformar os
processos, integrar as tecnologias e
melhores práticas, e oferecer serviços aos
funcionários de forma imediata, flexível e
"on demand". Nesse centro, por exemplo,
é definido o pacote de benefícios dos
empregados "expatriados", situação
comum em multinacionais.

Já a Origin tem como maior case a
Philips do Brasil, para quem realiza todo o

gerenciamento de servidores. Esta
por sua vez, faz uma espécie de
"on shore" outsourcing, pois
cuida de 320 servidores nos
Estados Unidos e 50 na
Holanda - processo que
permitiu à empresa
brasileira auferir receitas
de sua matriz e da
subsidiária norte-
americana através da
terceirização. "Temos
ofertas para a demanda de
nossos clientes, que pagam
pela performance da solução. E
possuímos clientes com mais de 12
anos, nos quais o SLA (Service Level
Agreement) não é o fator primordial no
contrato", admite Leiva, que cita como
exemplo o contrato fechado com o COI
(Comitê Olímpico Internacional) para
gerenciamento da Olimpíada de
Beijing, em 2008.

MADE IN BRAZIL
Algumas empresas como as brasileiras

Procwork, Cobra e Stefanini são o
hambúrguer da história. Elas estão no meio
do caminho entre as majors - IBM, EDS,

HP e outras -, as companhias de menor
porte e mesmo aquelas especializadas,
como OptiGlobe e Telefônica Empresas.
Oferecem serviços para empresas
grandes e também para as médias, e
somam entre 20 a 30 concorrentes
significativos, segundo institutos de
pesquisas e consultores de mercado,
olhando para cima e para o lado. O
posicionamento desses provedores tende,
inclusive, a passar por uma consolidação
por meio de fusões.

Para Marcelo Ferri, diretor de
outsourcing da Procwork, pior que a
competição é a confusão de conceitos.
"Algumas pessoas confundem ou colocam
para o cliente que a terceirização é a
disponibilidade de profissionais, a
alocação de mão-de-obra. E o
conceito é muito maior do que isso,
é uma gestão de acordo com os
níveis de serviço acertados", compara.
Para ele, a falta de informação e a guerra
de preços inibem a cultura e um maior
cuidado com a qualidade.

Na ponta do cliente, a Procwork
trabalha da consultoria ao ferramental,
passando pelo suporte e manutenção,
hardware e o acompanhamento do projeto.
"Podemos trabalhar todo esse escopo -
exceto na área de datacenter, na qual
operamos com parceiros - com um preço
que chega a 1/3 do cobrado por uma IBM,
por exemplo", provoca.

Ofertas criativas de serviços podem
fazer diferença quando se está no meio da
pirâmide. A partir de abril, a Cobra
Tecnologia pretende oferecer um sistema
de ERP na modalidade de aluguel de
prestação de serviço (ASP) voltado para as
Prefeituras brasileiras. "Ele irá incorporar
não só o sistema de arrecadação
municipal, mas também a gestão de
orçamento, administração da saúde e
educação", aponta Leandro Vergara
Raimundi, novo presidente da empresa. A
iniciativa pretende atender ao problema de
caixa dos municípios e também à lei de
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responsabilidade fiscal, pois será uma
opção que desonera a gestão.

Dentro da estratégia de oferta de
serviços à iniciativa privada, a Cobra
pretende usar a plataforma do PC
Conectado para atender às pequenas e
médias empresas, com um "mini" ERP
rodando em sistemas abertos. Modelo
semelhante ao proposto ao Ministério da
Educação e Cultura (MEC) e instituições de
ensino, para que as escolas tenham uma
máquina de baixo custo com conteúdo
educacional para professores e alunos.
"Sem um modelo de inclusão digital com
conteúdo, não faz sentido produzir um
computador barato", defende Raimundi.

Nos últimos meses, o executivo liderou
um trabalho intenso de implementação de
governança corporativa e definição de
modelo de gestão, no qual um dos focos é
a oferta de outsourcing voltado para os
negócios. "Temos um controlador, o Banco
do Brasil, para o qual já prestamos
serviços na área de infra-estrutura. Mas
estamos dispostos a oferecer novos
modelos de negócios, onde podemos
participar dentro de modalidades de risco
(sucess fee). Um grupo de trabalho está
estudando as alternativas", explica.

seguros e previdência, telecom, oil and
gás, energia e utilities, manufatura,
agribusiness e governo.

Com serviços específicos, mas em
mutação acelerada, muitos provedores
querem se descolar da imagem de

especialistas, A Optiglobe, por
exemplo, passou por uma série

transformações após ser aquirida
pela Proceda, visando ampliar
o escopo de negócios e
soluções. O objetivo é deixar
para os livros de história a
imagem de ser um provedor
de infra-estrutura, para atuar
diretamente nos negócios de

seus clientes.
Um exemplo é o

gerenciamento do sistema SAP na
Petrobrás e no próprio grupo

Votorantim, no qual a Optiglobe foi
inserida. Serão duas das maiores
empresas rodando um sistema de ERP em
número de terminais acima de 10 mil cada
uma delas. "Nossa meta é atender 10
clientes nesse segmento até o final do
ano", revela o diretor Maurício Monteleone.

Migração semelhante a que a Diveo
pretende fazer. Conhecida como uma
empresa dedicada aos serviços de
datacenter e de last mile em
telecomunicações, ela agora pretende
agregar processos e gestão ao seu
portfólio. "Estamos trabalhando para
mudar o perfil de nossos profissionais e ser
um "problem solver". A unidade de
engenharia, que opera o NOC (Network
Operation Center), reunirá especialistas em
Oracle com experiência em transmissão",
exemplifica Marcelo Santos Rodrigues,
diretor de marketing.

Dentro desse enfoque, a Diveo definiu
mercados verticais e parcerias de negócios
para atuar prioritariamente nas áreas de
logística, varejo e educacional, com
empresas como Execplan e YKP,
apostando na oferta de serviços de TI e

ESPECIALIZADOS, MAS
NÃO APENAS ISSO
Não somente o modelo

de negócios muda, mas o
próprio perfil dos
provedores vem
evoluindo, como a
Stefanini. A empresa, que
começou com alocação
de mão-de-obra, depois
prestação de serviços,
integração e entrega ao
cliente, agora possui verticais de
negócios que também agregam
valor, e estão divididas em bancos,

Telecom envolvendo uma solução
completa e competitiva. Além de
conectividade, a qual o cliente associa ao
seu nome, a Telefônica Empresas também
quer oferecer uma solução completa tanto
em TI quanto em Telecom. Neste sentido,
quer subir na cadeia, passando das
atividades de outsourcing simples, como
gerenciamento de redes, até a
terceirização de automação de aplicações
e do ambiente como um todo - com
exceção do desenvolvimento de
aplicações. A empresa pretende se valer
da vocação para prestação de serviço e
atendimento a clientes de grande porte
para estender essa capacidade.

Seu datacenter, em Alphaville,
também está dentro das perspectivas
de migração para um centro de serviços
integrados. "Temos muitos clientes de
outsourcing e o Santander é um
exemplo interessante. Eles terceirizaram
a operação de videoconferência, o
ambiente de LAN e uma parte dos
serviços de TI", aponta Cláudio Baumann,
diretor geral de soluções de datacenter
da Telefônica Empresas. Ele cita também
o projeto de TI da Vivo, fechado
recentemente, que vai da manutenção
do desktop ao banco de dados e
operações. Aqui, a Telefônica está
associada a Primesys, que faz o
outsourcing geral do ambiente.

OS GLOBAIS-PORTUGUESES
Parceira da Telefônica no projeto Vivo,

a Primesys também quer ampliar a
percepção de sua marca, ainda
fortemente carregada pela presença no
mercado de serviços de telecom. Na
terceirização de redes, a companhia quer
inovar com a perspectiva de que o
terminal é da Primesys e o usuário diz o
que deseja. O primeiro cliente neste
sentido é o Banco Privado Português, no
qual toda a gestão é efetuada pelo
provedor. "O nosso conceito é ser um full
service provider, que reúne telecom, Web
e TI", admite Paulo Pessoa, diretor de
marketing e novos negócios da Primesys.

Também de terras lusas e oriunda do
grupo de Utilities português EDP - que
adquiriu no Brasil a Bandeirante Energia
(São Paulo), Escelsa (Espírito Santo) e a
Enersul (Mato Grosso do Sul) -, a Edinfor é
a maior prestadora de serviços de TI em
Portugal e, em janeiro, ganhou dimensões
internacionais após acordo celebrado entre
o grupo EDP e a Lógica CMG, a partir do
qual a segunda adquiriu 60% do capital
social da Edinfor.

Nos termos deste mesmo acordo, a
EDP subcontratará a Edinfor por 10 anos
para a prestação de serviços de
manutenção dos seus sistemas de
tecnologia. A companhia passa a integrar o
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grupo LogicaCMG, afirmando-se como a
sua plataforma de crescimento no
mercado ibérico e brasileiro. Por
aqui, sua equipe opera a área
de TI da Bandeirante
Energia, e, não por acaso,
seus clientes são as
empresas do grupo,

"Temos agora fôlego
para crescer e planos de
aumentar o escopo de
serviços de outsourcing em
2005 para empresas fora do
ambiente EDP", assegura
Mareia Dutra, gerente de
outsourcing da empresa. O início
deste processo é a estruturação de uma
melhor qualidade de serviços
(implementando o protocolo ITIL),
profissionalização da equipe para atender a
mais de um cliente e aquisição de
equipamentos. A transformação do
datacenter, em Mogi das Cruzes (SP), em
um ambiente altamente seguro, consumiu
R$ 10 milhões. A abordagem, no entanto,
continua voltada ao mercado de Utilities, no
qual a companhia possui larga experiência.

A japonesa NEC, por sua vez, aposta
em um modelo de negócios inovador:
assumindo parte dos riscos dos negócios
do cliente. Fórmula aplicada no Hotel

Transamérica, quando foi criado o centro
de convenções (Expo Center), no qual a
empresa montou toda a infra-estrutura de
voz e de dados. Assim, os executivos
levam o notebook e se conectam por rede
Wi-Fi, mas o Transamérica não paga. A
remuneração vem dos eventos
organizados no local.

"Vamos ganhar junto com o cliente. Se
o negócio for bem, crescemos junto, e se
for mal, também somos penalizados", diz
Silvio Maemura, diretor da área de negócios

de soluções de TI para corporações e
governo. Ele esclarece que cerca de 40%
da receita da Nec Global vem do mercado
de TI. E, no Brasil, o nome da companhia
ainda está associado a telecomunicações.
"Agora isso tende a mudar, com os novos
projetos de TI iniciados em 2004", avisa.

A tecnologia IP abriu uma promissora
frente de negócios para a divisão de
serviços da Alcatel, que reuniu no mês
passado no Rio de Janeiro toda sua
equipe de vendas dos países de língua
portuguesa e espanhola, para reforçar,
entre outras iniciativas, sua estratégia de
MCS- Managment Services
Communications .O vice-presidente
executivo de Vendas Enterprise,
responsável pelos mercados da Europa,
Ásia e Américas, Anil Srivastava, informou
que no ano passado a Alcatel atingiu o
faturamento de 4 bilhões de euros em sua
divisão de comunicações privadas, dos
quais 1/3 advindos de serviços.

Hoje, no Brasil, a empresa conta em
sua relação de clientes com bancos de
grande porte, como Bradesco, Itaú,
Banco do Brasil e CEF. A solução de MCS
da Alcatel envolve hosting, PBX, voz,
vídeo, collaboration e aplicações
baseadas na tecnologia IP, que segundo,
Anil Srivastava, permitiu a usuários de
vários paises da América Latina e Estados
Unidos reduzirem em mais de 50% seus
custos de comunicação.

C ontra a maré do mercado geral de
outsourcing, no qual os provedores
agregam novas expertises e áreas

de atuação, o mercado de terceirização de
impressão ainda vive sob o signo da
especialização. Mas como lembram os
executivos e analistas, apesar de sua
aparente simplicidade existem muitas
armadilhas para quem deseja se
aventurar como provedor do setor e
mesmo para os clientes.

"Muitas vezes a empresa quer trocar
um Fusca por uma Mercedes e continuar
pagando o preço do Fusca. É preciso
atingir um equilíbrio", alerta Vittorio
Danesi, diretor-presidente da Simpress.
O sucesso, aliás, ainda pode ser
traduzido pela idéia de economia de
recursos, mas o setor está evoluindo e
começa a olhar com atenção para a
garantia de alta disponibilidade.

Para se ter uma idéia do boom vivido
pelos provedores desta área, o segmento
aposta que, em 2005, é possível chegar a
uma evolução de 30%, o que é altamente
significativo. "É, sem dúvida, a área mais
procurada pelos clientes de terceirização.
Alguns provedores já afirmam que não
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conseguem suportar a alta da
demanda e recusam novos projetos",
argumenta J. P. Martinez, consultor
independente na área de TI.

Outros provedores, no entanto,
admitem que estes números prometem ser
superiores. A Tecnoset, por exemplo,
projeta 70% de crescimento contra 100%
na comparação de 2003 para 2004.
Inicialmente trabalhando como box mover
de impressoras para a Lexmark, a empresa
migrou há pouco mais de quatro anos para
a oferta de serviços de impressão. "A
demanda veio primeiro, chegamos até a
"quarteirizar" o serviço, mas rapidamente
montamos nossa equipe própria. E
aprendemos muito na prática, no dia-a-
dia", relembra Paulo Schimenes, sócio da
Tecnoset, cujo primeiro cliente de maior
peso e extensão territorial foi a Itautec, no
ambiente administrativo da companhia.

Migração parecida com a realizada pela
Simpress, distribuidor da Ricoh no Brasil,
que entre 2001 e 2002 passou a reciclar
seu pessoal interno visando a oferta de
soluções, entre elas o outsourcing de
impressão. "Nosso modelo está ancorado
na idéia de apoiar as áreas de TI nas
empresas. Nós e os demais especializados
levamos muita vantagem na montagem de
um projeto em comparação com os
generalistas", admite Danesi. Hoje, a
empresa projeta crescer de 25% a 30%
em 2005 e possui uma carteira de clientes
de peso como Comgás, Suzano, Gafisa e
Gol, entre outros.

Veterana no assunto, a Xerox garante
que há 12 ou 13 anos trabalha com
outsourcing de impressão, sendo que nos
últimos dois anos identificou que o serviço
realmente começou a tomar vulto. Como
diferencial, a empresa se utiliza de
processos mundiais, como o conceito de

iniciado, o trabalho envolve da gestão de
pessoas e infra-estrutura, evoluindo até a

aquisição de suprimentos. Trabalho
que, no caso da Xerox, tem o

consultoria Smart, que preconiza
uma etapa inicial de 30 a 60 dias de
mapeamento do ambiente por meio de
ferramentas e pessoas. Os dados são
então repassados para o banco de dados
de cases, com algo entre 3 mil e 4 mil
projetos, e é feita a análise comparativa
com outras soluções. Outra novidade é o
lançamento do Smart 100% Garantido, no
qual o cliente só paga pelo estudo se ele
atingir o objetivo mencionado.

O passo seguinte ao mapeamento é a
revisão do parque, dos ativos, da
capacidade e topologia da infra-estrutura
de impressão. "Trabalhamos de forma
independente dos equipamentos utilizados,
podemos gerenciar tudo que existe no
mercado e, claro, em alguns casos
recomendamos a troca de máquinas",
garante Ricardo Karbage, diretor de
marketing de serviços da Xerox. Uma vez

reforço do centro de impressão
localizado em Tamboré, na
Grande São Paulo, que
representa 20% do
business da empresa, com
os outros 80% nos
projetos na casa do cliente.

A Xerox opera
integralmente com pessoal

interno na implementação dos
projetos, mas começa em abril

a trabalhar também por meio de
canais, com seus Premium Partners,

cerca de 50 revendedores, que vão iniciar o
trabalho de vendas. Apenas no próximo
ano os parceiros também estarão
habilitados a trabalhar com consultoria.

Para Schimenes, da Tecnoset, o mais
importante de um projeto de terceirização
de impressão é a definição do custo por
página. Ele aponta ainda que não existe
hoje um segmento mais propenso ao
outsourcing, e sim um perfil de clientes:
quem imprime em larga escala - porém
mesmo esse conceito é elástico. Temos
clientes que trabalham mensalmente com
30 mil páginas e outros com algo entre 2 e
3 milhões", admite. Para a Xerox e para os
principais provedores do mercado, o futuro
está na cobertura de serviços que
envolvem todo o ciclo de vida de um
documento: da impressão à criação de
documentos personalizados e ainda o
armazenamento e documentação posterior.
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Fonte: TI Inside, ano 1, n. 1, p. 18-26, abr. 2005.
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