
Em busca da excelência 

Depois da euforia em relação aos acordos de SLA, o mercado vivencia a fase de amadurecimento 
com clientes mais conscientes e exigentes. 

 
Os acordos de nível de serviços estão em fase de amadurecimento. Após a euforia inicial e a 
tentativa de estabelecer índices elevadíssimos de SLA, o mercado assiste a um movimento de 
conscientização, no qual os clientes estão mais realistas quanto aos níveis a serem solicitados e 
muito exigentes em relação ao que foi estabelecido.  

 
Szlejs, da Marisa: os níveis de qualidade de serviço são medidos por loja 

“Houve a moda dos cinco noves, mas isso foi superado, principalmente, em função dos custos”, 
comenta Marcelo Gallotta, gerente de telecomunicações da DMR Consultoria. “Os clientes estão 
mais maduros e têm adotado métricas adequadas ao seu negócio. Por outro lado, eles buscam 
monitorar cuidadosamente o cumprimento do acordo”, complementa Alexandre Gomes da Silva, 
diretor de marketing e produtos da AT&T Latin América.  

Daniel Domeneghetti, diretor de estratégia da E-consulting, acredita que usuários e operadoras 
buscam um equilíbrio. “As teles estão mostrando que é preciso negociar para chegar a um acordo 
justo e as empresas perceberam que pressionar demais o fornecedor tende a ser um tiro pela 
culatra, pois as provedoras podem não cumprir o prometido”, destaca Domeneghetti. De acordo 
com ele, para adequar os contratos à sua realidade as empresas também começaram a 
estabelecer métricas de performance para cada elemento da infra-estrutura. Para Fábio Zaffalon, 
analista do The Yankee Group, a medição do SLA por ponto é uma tendência. “Hoje os acordos 
consideram o nível de serviço da rede, por isso não oferecem muita flexibilidade. Já a medição por 
ponto leva em conta as características do negócio do cliente”, acredita Zaffalon. “Algumas vezes o 
grau de personalização ainda pode incluir a definição de níveis de serviço por aplicação”, lembra 
Silva, da AT&T Latin América.  

Na opinião de Paulo Pessoa, diretor de marketing e desenvolvimento de negócios da PrimeSys, 
todos os envolvidos no processo precisam conhecer o negócio dos clientes, até as equipes de 
instalação. “Um contrato de outsourcing, por exemplo, assemelha-se a uma parceria, por isso 
todos devem trabalhar juntos”, aponta Pessoa. O executivo destaca que é necessário que o 
relacionamento seja transparente. “Já ocorreram situações em que não era possível cumprir o 
nível solicitado. Então, explicamos ao usuário e conversamos para chegar a um acordo”, conta. 
Para Luiz Henrique Sávio, diretor comercial para o segmento corporativo da Impsat para o Estado 
de São Paulo, diante do alto grau de exigência e de competitividade do mercado não há espaço 
para as operadoras que não honram os acordos. “O cliente não quer receber desconto, ele quer 
que o provedor cumpra o SLA”, comenta, destacando que a maioria das companhias já solicita 



pontos básicos como disponibilidade e tempo de atendimento. “Entre as corporações com 
aplicações críticas, aproximadamente 30%, têm pedido altos índices de SLA”, afirma o executivo.  

De acordo com Virgílio Freire, consultor da Accenture, as empresas que já terceirizaram a área de 
tecnologia da informação e, portanto, estão acostumadas com a adoção de rigorosos níveis de 
serviço, também aplicaram SLA para os recursos de telecom. Na visão de Rusty O’Bryan, gerente 
da área de pesquisa em telecom do IDC Brasil, ao terceirizar sua infra-estrutura de comunicação o 
cliente passa a ser mais exigente. “A demanda por SLA tem aumentado. No último ano, 20% de 
nossos clientes solicitaram um contrato rigoroso de nível de serviço”, conta Eugênio Pimenta, 
diretor de produtos da Intelig. Para o executivo, apesar de os contratos preverem multas em caso 
do não-cumprimento dos acordos, algumas vezes o desconto não cobre a perda registrada pelo 
usuário. “O cliente quer disponibilidade”, conclui o executivo.  

A rede de lojas Marisa que o diga. A corporação, a qual chega a contabilizar 150 mil transações 
por dia, somente com o cartão Marisa, decidiu estabelecer altos níveis de qualidade de serviço 
devido a criticidade de sua operação. “As 150 unidades estão conectadas ao nosso escritório 
central e todas as operações de pagamento eletrônico são registradas em tempo real”, explica 
Mendel Szlejs, CIO da Marisa. O executivo conta que a companhia estabeleceu métricas de SLA 
por loja, dando ênfase à necessidade de ter os recursos funcionando corretamente nos horários de 
funcionamento das unidades, assim como nos períodos de fechamento do dia. “No geral, o SLA 
tem sido respeitado”, comenta.  

De acordo com Szlejs, a companhia implementou ferramentas de medição no escritório central 
para gerenciar o nível de qualidade do serviço. “Desenvolvemos uma aplicação que rastreia todas 
as lojas para verificar o desempenho da rede. No final do mês, cruzamos essas informações com 
os dados da operadora”, afirma, destacando que os critérios de medição foram ajustados com a 
prestadora, para evitar possíveis divergências no parâmetro de gerenciamento adotado. Garantir 
a adequação do SLA e dos custos também é uma preocupação da rede varejista. “Os contratos 
prevêem a revisão periódica, inclusive dos acordos de qualidade”, conta o CIO, comentando que o 
custo ainda é alto, mas que as provedoras estão trabalhando para aperfeiçoar o serviço.  

A importância crescente dos recursos de telecom tem impulsionado o crescimento da demanda 
por acordos de nível de serviço. “As empresas estão solicitando índices cada vez mais agressivos, 
pois telecom se tem tornado algo crítico para as companhias. Entretanto, as corporações 
demandam preços muito competitivos”, destaca Danilo Dias, diretor de desenvolvimento de 
negócios para a América Latina e diretor de marketing para o Cone Sul da Equant. Para Pessoa, 
da PrimeSys, o mercado precisa entender que SLA tem de refletir um custo, pois do contrário, há 
algo errado. “Os clientes estão começando a perceber que altos parâmetros de qualidade 
implicam em preços elevados”, ressalta Gallotta. Na opinião de Dias, um dos grandes desafios das 
provedoras é oferecer níveis de serviço a custos adequados. “Por um lado somos pressionados 
pelos clientes a apresentar preços agressivos e métricas rigorosas de qualidade. Por outro, muitas 
vezes, não conseguimos contratar das operadoras canais de transmissão com o mesmo nível que 
apresentamos ao nosso usuário”, destaca o executivo da Equant, ressaltando que para contornar 
esse tipo de dificuldade é preciso muita negociação e uso de recursos como redundância.  

Alinhar acordos entre as operadoras com os níveis de serviços exigidos pelo mercado representa 
um desafio para as prestadoras. A dificuldade em estabelecer contratos com terceiros que 
respeitem o parâmetro acordado com o cliente tem levado muitas teles a buscarem alternativas 
como aquisição de infra-estrutura. “As provedoras vêm tentando minimizar o problema de 
subcontratar capacidade comprando redes e, portanto, diminuindo sua dependência em relação a 
outras operadoras”, acredita Zaffalon. A oferta abundante de meios de transmissão também tem 
auxiliado para vencer esse obstáculo. “A situação é mais complicada em locais atendidos por 
somente uma operadora”, comenta o executivo da Equant. 



Na opinião de Freire, da Accenture, a definição de uma regulamentação, capaz de estabelecer 
regras para esses contratos entre as operadoras, também é uma saída interessante para a 
questão. “Esse é um caso típico para a Anatel intervir, considerando que a proprietária do link 
tende a priorizar a manutenção dos canais que afetam os seus clientes”, acredita o consultor. “A 
intervenção do órgão regulador deve existir quando há apenas um provedor no local, porque vez 
por outra a empresa pratica um preço menor para o cliente do que para a outra operadora”, 
complementa Dias. Na avaliação de Zaffalon, dificilmente a Agência criará uma regulamentação 
para o SLA. “Trata-se de uma questão muito mercadológica”, destaca.  

Para provedoras como a Primesys, transpor esse obstáculo exige um toque de criatividade. 
“Algumas vezes contratamos a rede de outra tele, a qual não nos garante o nível de serviço que 
oferecemos ao nosso cliente, então buscamos alternativas, como a adoção de rotas redundantes”, 
explica Pessoa. Gallotta lembra que é preciso determinar um parâmetro de qualidade com a 
fornecedora de infra-estrutura. “Se as operadoras começarem a enxergar que são, ao mesmo 
tempo, clientes e provedoras umas das outras, elas conseguirão negociar”, observa o especialista. 
De acordo com Pimenta, a Intelig mantém contratos rígidos de SLA com todos os seus 
fornecedores com o objetivo de garantir os níveis definidos com o usuário. “A necessidade de 
convivência entre as teles faz com que seja possível negociar”, observa o executivo, destacando 
que com a ampliação da infra-estrutura e o aumento do interesse das operadoras pelo uso da 
rede da Intelig, esses acordos têm sido mais facilmente efetivados.  

O interesse das operadoras em aprimorar a qualidade é crescente, pois apresentar bons níveis de 
prestação de serviço passou a ser uma questão de sobrevivência. “As metas de quantidade já 
foram atingidas. Agora é hora de brigar pela qualidade”, lembra Freire. Para isso, as telcos 
apostam na melhoria de processos e na adoção de ferramentas capazes de auxiliar na supervisão, 
análise e otimização do tráfego, melhorando a performance da infra-estrutura. “As operadoras 
estão investindo em sistemas de inventário, pois, para oferecer agressivos SLAs, a prestadora 
deve ter uma boa gestão de rede”, ressalta Gallotta. “As provedoras precisam aprimorar sua força 
de vendas para oferecer os níveis adequados de acordo com a necessidade dos clientes”, 
complementa Zaffalon. Na opinião de O’Bryan, do IDC Brasil, as teles estão oferecendo níveis de 
serviço semelhantes aos mundiais. “Os parâmetros já estão em um patamar bem elevado”, 
destaca.  

aprimoramento do serviço é uma ação contínua na opinião de Luiz Gonzaga Villela, diretor-geral 
de comunicação de empresas da Telefônica Empresas, entretanto ele acredita que as telcos ainda 
têm alguns desafios pela frente. “Em regiões mais distantes e, portanto, carentes de recursos de 
telecom, é preciso investir muito para apresentar bons serviços, mas, por outro lado, deve-se 
manter o equilíbrio em relação a preço”, destaca. O executivo ressalta a dificuldade de muitas 
companhias em medir o SLA e comenta que a Telefônica Empresas fornece informações de níveis 
de serviços por meio de relatórios disponíveis na web. “Em alguns casos, a corporação opta por 
manter alguns técnicos internos para gerenciar a performance da rede”, conta.  

Atentas ao interesse dos clientes em acompanhar o desempenho da infra-estrutura, as provedoras 
fornecem inúmeras ferramentas de monitoramentos, além de emitir relatórios, cuja periodicidade 
é determinada pelo usuário. “Promovemos reuniões mensais, nas quais discutimos a qualidade e 
verificamos os pontos a serem melhorados”, comenta Pessoa. A oferta de soluções de medição 
mais sofisticadas é um diferencial na visão de Freire. “O usuário quer transparência, por isso 
permitimos aos clientes visualizar a utilização do circuito ao longo do dia ou do mês. Além disso, 
ao contratar o serviço de gerência pró-ativa, a corporação tem acesso a detalhes da rede”, afirma 
Pimenta. O executivo conta que a Intelig ainda permite aos usuários acessar dados de seu tráfego 
por meio da web. “O cliente pode optar por receber informações da performance de toda rede da 
operadora pelo e-mail”, comenta.  

Monitorar o SLA também é uma preocupação da Souza Cruz. A companhia, a qual decidiu adotar o 
serviço de rede virtual privada (VPN) para interligar suas unidades, centralizou as operações em 



um único provedor. “Isso acarreta em facilidade de administração, inclusive do SLA”, destaca 
Fernando Locatelli, gerente de infra-estrutura e tecnologia da Souza Cruz. De acordo com o 
executivo, os principais pontos do contrato de nível de serviço são disponibilidade e tempo de 
resposta. “A tendência é que o SLA seja cada vez mais adotado e, normalmente, as prestadoras 
têm respeitado esses acordos”, acredita Locatelli. A questão do custo e a necessidade de adequar 
os parâmetros de qualidade ao negócio levam a Souza Cruz a realizar, anualmente, a revisão das 
cláusulas do contrato. “Temos acesso a relatórios e promovemos encontros mensais com a 
operadora para avaliar o SLA”, conta o executivo.  

Principais ITENS DO SLA  

Disponibilidade dos circuitos  

Tempo médio de recuperação em caso de falhas  

Tempo de resposta  

Perda de pacote  

Fornecimento de relatório de desempenho  

Manutenções pré-programadas  

Tempo de instalação e testes  

Ressarcimento vinculado à disponibilidade do serviço  

Linha de reporte, ou seja, quais níveis hierárquicos da companhia devem ser notificados de acordo 
com o tempo de recuperação do canal 
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