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A PRATICA POR
TRÁS DO CONCEITO
Depois de anos avaliando processos corporativos, CIOs começam a se preparar
para implementar metodologias dentro da própria área de TI. E hora de entender
o que são os sistemas de métricas e as melhores práticas existentes hoje

LUCIANACOEN
iretores de tecnologia e CIOs: a re
engenharia está de volta. E mais, de
ta vez, só a área de TI é a vitima. Cal
ma, antes de começar a pensar em ré- i
negociação de contratos ou mudança
de plataformas, anime-se, porque a
notícia pode ser boa.

Depois de tantas ondas tecnológicas, chegou o
momento de colocar a casa em ordem. Metodologias .
para operação e governança em Ti começam a che

gar às mesas de executivos da área no Brasil. Ouve- se falar em siglas como CobiT, ITSM, IT1L e CMM

já ha algum tempo. Nenhum desses sistemas de
métricas e melhores práticas é novo, é preciso deixar
claro. Mas este parece ser o momento de começar a
pensar neles seriamente.

Há alguns bons motivos para isso. Primeiro, os
CIOs buscam algo além das saturadas ondas de
tecnologia; depois, está na hora de começar a pensar
em satisfação dos usuários, profissionalizando os
serviços prestados às áreas-cliente da empresa.

Além disso, para manter o foco no negócio,
muitas áreas foram terceirizadas. Chegou o mo-
mento de estabelecer um método ostensivo de geren-
cia de níveis de serviços, padronizando processos c

comunicações com fornecedores.
Por fim, a boa governança em TI
deverá dar suporte ás áreas res-
ponsáveis pela adoção da lei Sar-
banes-Oxley aprovada pelo Con-
gresso americano.

Esta lei de reforma corporativa
gera novas responsabilidades e
sanções aos administradores, com
o objetivo de coibir praticas que
possam expor as sociedades anô-
nimas a elevados níveis de risco. Es-
cândalos como os casos Enron e
Worldcom levaram ao medo de má
conduta por parte de executivos e,
em busca da recuperação da credi-
bilidade, o Congresso americano
aprovou a lei que expõe práticas
pouco ortodoxas a sanções legais.

No Brasil, essa lei se aplica às
empresas com ações negociadas nos mercados de
capitais dos Estados Unidos. Ou seja, multinacionais
de capital americano e empresas brasileiras com ações
naquele país. No entanto, as responsabilidades criadas
pela lei são do interesse de todas as empresas que
queiram se atualizar sobre praticas rigorosas que estão
entrando em vigor nos Estados Unidos e que terão
influência global.

Diante disso, alguns diretores de TI já identifi-
caram uma ou várias dessas metodologias e estão em

1 fase de estudo, ou fase inicial de projetos, como é o
. caso da WhiteMartins e da Odebrecht. Outras em-
: presas, na maioria multinacionais européias, estão

alinhando-se com as operações de suas matrizes, que
começam a exigir padrões de qualidade em TI de suas
filiais na América Latina, como a Gedas, do grupo

i alemão Volkswagen, e o banco ABN AMRO Real.
"É preciso parar e fazer uma reflexão. Os nossos

processos internos acabaram ficando muito i n fo r -
mais", avalia Mauro Velloso Rehm, CIO da Constru-
tora Norberto Odebrecht. Há pouco mais de um
mês, a companhia conta com os serviços da empresa
paulista IT Partners, que esta no mercado ha dois
anos prestando consu l to r ia estratégica em TI e
aplicando metodologias como CobiT iControl Oh-

. iectives for Information and Related Technology) e
ITIL (Information Technology In t ras t ruc ture Li -
bram em seus clientes.

O peso da tradição
O CobiT, metodologia desenvolvida nos Estados
Unidos e criada ,1 p a r t i r de f e r r a m e n t a s de au -
di tor ia pelo I n f o r m a t ion Svstems Audit and Con-
trol Association ( Isaca - associação internacional
sem f i n s l uc ra t ivos ) , j a e velho conhecido dos
executivos da área.executivos da área.

Segundo Antônio de Sousa, presidente da Isaca
no Brasil e fundador da Bigl-ive Consulting, a pro-
posta é assegurar á empresa que a área de TI está ali-
nhada aos objetivos de negócio, de maneira que os
serviços sejam entregues na qualidade e segurança
necessárias. O público-alvo são gestores das áreas de
negocio, administradores das áreas de'TI e auditorias.

A metodologia funciona como um grande guar-
da-chuva de gestão, utilizando processos de trabalho
já estabelecidos no mercado, tais como CMM,
B57799/ISOI 7799 (conjunto de normas voltado para
segurança da informação), ISO 9000 para qualidade,
e ITLL para gestão do departamento de TI.

"Seu toco é apontar onde é preciso melhorar,
sem dizer como", afirma Sousa. E ai en t ra o ITLL,
apontado por profissionais da área como a estrela
do momento. "O ITIL é especifico para tecnologia,
identif icando os níveis de m a t u r i d a d e dos pro-
cessos e mostrando maneiras de melhorar", afirma
Paulo Vale, diretor de TI da empresa de gases
indus t r i a i s Whi teMar t ins . O execut ivo esta i n -
c lu indo em .seu orçamento de 2004 recursos para
implantação estruturada da metodologia, visando,
en t re ou t ras coisas, a tender as exigências da lei
Sarbanes-Oxley.

Fundado no fim dos anos 80 pela Central Com-
pu t ing and Telecommunications Agcncy para o
governo britânico, o ITI L e uma biblioteca que des-
creve as melhores praticas de gestão especificamente
par* a área de TI. O trabalho e baseado na experiên-
cia em implementação de tecnologias tanto de pro-
fissionais do setor privado quanto do governo.

' I r a t a - se de um conjunto de recomendações,
divididas em dois blocos, Service Support (suporu
de serviços, que inc lu i cinco discipl inas e uma t u n -
çãoi e Service Delivery (entrega de serviços, com
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mais cinco disciplinas). Entre os
pontos pelos quais a metodologia
passa estão o service desk (central
de atendimento), incident manage-
ment {gerenciamento de inci-
dentes), problem management
(gerenciamento de problemas) e fi-
nancial management for IT services
(gerenciamento financeiro para ser-
viços de TI). Atualmente, o ITIL é
mantido pelo Office Government
Commerce (OGC) do Reino Unido
e seus usuários no mundo todo.

Uso local
Na Europa, aliás, o ITIL não é
novidade para ninguém. Ale-
xandre Carlovich, líder da área de
gerenciamento de serviços da Ge-
das, empresa de tecnologia do gru-
po alemão Volkswagen, explica que
o método britânico é padrão mun-
dial da empresa. Por determinação
da matriz, o executivo está im-
plementando os processos de ITIL
na filial brasileira.

Por ser uma terceirizadora, a
companhia ut i l iza expertise no
tema para entender os requisitos
dos clientes e melhorar os acordos
de nível de serviço. Internamente,
a empresa está operando com sete
das 11 disciplinas. "É praticamente
impossível implementar todos pon-
tos de ITIL exatamente como eles
são", afirma Carlovich. Mas ele res-
salta que não se pode tropicalizar,
mas adequar o método ao ritmo das
empresas no país.

O grupo Abril, uma das maiores
empresas de comunicação da Amé-
rica Latina, acaba de fechar contrato
com a Gedas para hospedar e ge-
renciar o data center de assinaturas,
uma das principais áreas de negó-
cios da empresa, com movimen-
tação anual de R$ 400 milhões.
"Reduzimos o preço de contrato em
50% e houve uma grande mudança
na operação", comemora Max Tho-
maz, CIO da Abril, explicando que
a Gedas fez uma demonstração da
metodologia no momento da con-
tratação. "E suicídio terceirizar sem
ter padrões. Perde-se o controle e a
dependência acaba ficando muito
maior do que deveria" afirma.

Algumas empresas estão come-
çando a aplicar ITIL em seus clien-
tes, seja em consultoria, suporte ou
terceirização de serviços. "Acredito
que chegou o momento. O mercado
brasileiro atingiu a maturidade para
olhar para essas metodologias", ava-
lia Mauro Rehm.da Odebrecht. Se-
gundo o executivo, a consultoria IT
Partners esta utilizando uma com-
binação de CobiT e ITIL para ana-
lisar inicialmente a área de infra-
estrutura da companhia.

O processo é feito por meio de
entrevistas tanto com profissionais
da área quanto com as prestadoras
de serviços. Depois, há uma reunião
geral para apresentação de diagnós-
tico e validação. Feito isto, começa
a fase da "mão na massa", que con-
siste na aplicação das recomenda-

ções baseadas no ITIL para melho-
ria dos processos analisados.

"Nós distribuímos informações
para mais sete países, por isso pre-
cisamos de processos claros e maior
eficiência e é isso que espero depois
da aplicação dessas metodologias",
enfatiza Rehm, que pretende finalizar

a primeira fase, de infra-estrutura, em
dois meses. "O CobiT e o ITIL são
complementares. Aqueles que acham
que são excludentes estão equivoca-
dos", afirma Paulo Nascimento, sócio-
diretor da IT Partners.

No Brasil, há poucas empresas
prestando serviços com base na me-

todologia britânica. A holandesa
Quint Wellíngton Redwood, uma das
principais empresas de consultoria e
treinamento em ITIL, abriu seu es-
critério na América Latina em julho.

Segundo Marius Sluijters, ge-
rente-geral para as Américas da
Quint, o escritório brasileiro está

mais focado em treinamento e
funciona com o que chama de
"método náo-invasivo" de consul-
toria. A empresa prove serviços em
ITIL por meio de parceiros como
HP e BMC Software. Um de seus
principais clientes aqui é o banco
ABNAMROReal.


