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Terceiro, não.
Parceiro
Entregar a Tecnologia de Informação da empresa
a fornecedor externo é fator estratégico,
desde que não rompa com as melhores práticas

POR ANDERSON GURGEL

PARENTANDO SATISFAÇÃO

com a decisão tomada, o

Chief Information Officer
(CIO) da TAM, Mauricé-

lio Lauand, apresentou-se em um
evento cujo objetivo era estudar as

tendências de terceirização na área de
Tecnologia da Informação, em dezem-
bro passado. Como responsável por
esse departamento em uma das mai-

ores empresas áreas do Brasil, o exe-

cutivo estava lá para contar um pou-
co sobre a experiência dele e de sua
equipe e, o que é mais importante,
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apresentar os resultados conquistados.

Lauand confirmou na prática que
a terceirização de TI pode ser muito

benéfica para as empresas que não são
da área de tecnologia, mas dependem
dela continuamente para trabalhar bem

nos seus negócios. "Só não terceiriza-
mos a nossa inteligência", disse o CIO
na ocasião, homenageando Rolim
Amaro, o fundador da TAM. A "inte-

ligência" em questão tem dois senti-
dos: o estrito, literal — que tem a ver
com a capacidade de pensar melhor -

e a facilidade de uma empresa em se
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EDSON GISSONI, DA UNISYS: "Alcance além da redução de custos
operacionais de projetos"

fazer entender por seus fornecedores.
Foi justamente o que a TAM fez

ao adotar um modelo amplo de ter-
ceirização. A empresa aérea só não
colocou na mão de parceiros a sua
inteligência de negócios ou, numa
linguagem do mercado, o "core bu-
siness". Para auxiliá-la na infra-estru-
tura de TI, contratou a EDS para
cuidar da área de aplicativos e data-
center. Entraram também na estra-
tégia as operadoras telefônicas Vivo
e Telemar, para as frentes que envol-
viam telecomunicações e, por fim, a
Unisys, para oferecer o serviço de
computação distribuída e help desk.

Como explica Edson Gissoni, di-
retor de negócios da divisão de out-
sourcing e infra-estrutura da Unisys,
a parceria, iniciada em março de 2005,
permitiu uma revisão estratégica da
companhia. "A TAM pôde colocar seu
pessoal para tocar todas as áreas que
implicam seu negócio, a aviação, e
entregar as demais, igualmente fun-
damentais para a empresa, a cargo de

Capacitação
de pessoal
é um dos
ganhos

adicionais

fornecedores", explica. Entre os vári-
os ganhos obtidos pela empresa estão
aumento de receita e lucro, na parte
financeira, e, na operacional, aumen-
to de horas voadas e avanços na parti-
cipação no mercado.

A experiência da TAM não é fato
isolado. A cada dia mais empresas de
médio e grande porte buscam parcei-
ros para terceirizar vários segmentos

da área de TI. Uma pesquisa recente
da consultoria IDC mostra que o
mercado brasileiro de terceirização
movimentou em 2004 R$ 4, l bilhões,
com um crescimento de 16,6% em
relação ao ano anterior. Até 2009, pre-
vê o mesmo estudo, o setor movimen-
tará quase o dobro, R$ 8,1 bilhões,
mantendo em todo o período uma
tendência de crescer, em média, mais
que todo o segmento de serviços.

As oportunidades para as empresas
terceirizadoras de tecnologias da infor-
mação não são novidade. O que cha-
ma a atenção, atualmente, é uma nova
visão de mercado sobre o assunto: ga-
nha destaque a percepção de que out-
sourcing em TI é uma decisão estra-
tégica para a empresa, o que faz a
diferença nas melhores práticas e, até,
na Governança Corporativa. "Mais do
que reduzir custos operacionais de pro-
jetos, essa estratégia permite melhorar
as funcionalidades da área terceirizada,
além de garantir uma melhor capaci-
tação dos funcionários envolvidos",
completa Gissoni. Os ganhos podem
ainda chegar ao relacionamento com a
comunidade e transparência.

Novas e velhas questões
Gustavo Camargo, diretor de de-

senvolvimento de negócios da Accen-
da, acrescenta que a preocupação com
a melhoria de processos e o compro-
metimento com a eficiência desses
processos gerou uma nova modalida-
de de outsourcing, batizada pelo mer-
cado de BPO (Business Process Out-
sourcing). "É um modelo de ação
onde o parceiro é responsável direto
pela execução de um conjunto de pro-
cessos completo, dentro da casa do
cliente, o que pode se estender a pra-
ticamente todas as atividades de uma
área ou diretoria", explica.
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Um exemplo claro desse tipo de
ação é o BPO de RH em grandes
empresas. Gissoni acrescenta que a
modalidade BPO já é uma realidade
nos EUA e Europa, mas na América
Latina ainda está engatinhando. "Falta
conhecimento por parte da maioria
dos potenciais clientes e os benefícios
ainda permanecem desconhecidos
pela maioria das empresas", revela.

Parcerias como a escolhida pela
TAM ou modelos de ação com BPO
são a ponta dos processos de outsour-
cing. Contudo, essas ações ainda con-
vivem com modelos ultrapassados ou
defasados de parcerias. Uma visão já
bastante ultrapassada dava conta de
que a terceirização seria uma boa es-
tratégia unicamente para a redução de
custos. Isso não corresponde mais à
realidade embora, de fato, a estraté-
gia também seja pensada para esse fim.

Elber Ribeiro, gerente de consultoria
da Chiptek, explica que a redução de
custos é o que ainda leva a maioria das
empresas a adotarem a prática, mas "a
qualidade na entrega dos serviços é o
motivo que deve nortear as decisões
executivas daqui para a frente".

É fato, contudo, que a tendência
daquelas empresas que ainda não tive-
ram nenhuma experiência com outsour-
cing continua sendo como maior prio-
ridade a redução de custos. Mas entre
as que adotam a terceirização há mais
tempo, outros fatores começam a ser
observados. Entra aqui inevitavelmen-
te a pergunta: como a terceirização pode
ser benéfica às melhores práticas de uma
determinada empresa?

Em primeiro lugar é preciso estar
atento às necessidades reais da cor-
poração para a área que precisa ado-
tar um plano de outsourcing. O es-
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LORENA, DA QUALITAS: "Começar com
passos pequenos"

tabelecimento de prazos e objetivos,
para direcionar o trabalho também é
fundamental. Marco Lorena, da
Qualitas, divisão da DMR Consul-
ting, diz que algumas regras podem
ajudar na hora de terceirizar dentro
de uma empresa. "É importante sa-

Análise de vantagens e
riscos precede a decisão

ber exatamente porque e o que tercei-
rizar, começando com passos peque-
nos dentro dessa estratégia e definindo
bem os objetivos e procedimentos do
relacionamento com o seu fornece-
dor." Essa sintonia é fundamental até
para aumentar o poder de negocia-
ção quanto a preços e prazos.

A adoção de uma estratégia de out-
sourcing deve ser muito bem estrutu-
rada para que beneficie a empresa sem
trazer-lhe riscos. Afinal, uma parte das
funções da companhia é colocada nas
mãos de terceiros, externos. Nesse sen-
tido, a análise das potenciais vantagens
e riscos deve ser um requisito para a to-
mada de decisão em terceirizar ou não,
e, portanto, deve anteceder qualquer
outra etapa no processo. É preciso che-

MARCO ANTÔNIO IERIZZO, DA PLANUS: "Relacionamento entre empresas
também vive de altos e baixos"

car todos os prós e contras antes de en-
tregar qualquer setor de uma empresa
para o gerenciamento de terceiros.

O papel da TI
Marco Antônio Ierizzo, diretor de

outsourcing de Impressão da Planus,
comenta que a área de TI é um meio
para se atingir os objetivos estipula-
dos pelas companhias, mas não pode
se transformar em um problema. "A
estratégia de terceirização quando
bem aplicada pode proporcionar alta
disponibilidade, atualizações de par-
que de máquinas e softwares, técni-
cos altamente treinados e focados,
tranqüilidade e custos mais baixos e
fáceis de serem justificados", pontua.

Já Waldir Morgado, diretor regio-
nal da Cast, acrescenta que as boas
práticas de uma empresa podem ser
garantidas com a introdução de uma
linguagem de TI comum e facilitado-
ra do negócio, uma das obrigações da
terceirizadora. Afinal, será uma em-
presa só que cuidará daquele setor, ga-
rantindo uniformidade. "Outra van-
tagem é que podemos destinar mais
recursos internos, como funcionários,
para o foco do próprio negócio e não
ficar desperdiçando profissionais, que
podem contribuir para o sucesso com
áreas adjacentes", completa.

Como em todas as estratégias de
ação de uma empresa, há que se con-
siderar a possibilidade de a terceiri-
zação não ser adequada para a boa
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MORGADO, DA CAST: "Destinar
funcionários, para o foco do negócio"

prática e a governabilidade de uma
empresa. Para Ribeiro, da Chiptek,
o outsourcing deve ser bem planeja-
do com provedores responsáveis e
que compartilhem a gestão com o cli-
ente. "Quando isso não acontece, a
governança pode ser prejudicada por
falta de visibilidade sobre os proces-
sos terceirizados", diz.

Há que se lembrar que a relação
cliente—fornecedor envolve pessoas,
e a boa condução de uma equipe, de
funcionários e/ou colaboradores é a
chave para o sucesso de todas as em-
presas. Ierizzo, da Planus, concorda
e vai além: "Um relacionamento en-
tre duas pessoas vive de altos e bai-
xos e o mesmo acontece com parce-
ria desse nível entre duas empresas".
Ele complementa que é preciso des-

crever muito bem qual serviço está
sendo comprado e qual está sendo
prestado, durante a fase de negocia-
ção para evitar problemas futuros.

Um erro comum das empresas é
comprar esse serviço de enorme im-
portância sem passar por todas as eta-
pas de elaboração e levantamento da
proposta. "Muitas vezes a decisão fi-
nal está na área de compras, onde, é
óbvio, é visto só o preço final e como
o ciclo de venda é longo e com pres-
são, os prestadores se sentem acuados
e podem fechar um negócio não sus-
tentável para ambas empresas", des-
taca Danilo Garcia, da Intercommer-
ce Technologies. De fato, processos
apressados que não passam pelo devi-
do período de maturação podem ser
um perigo para o outsourcing.
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