
nós temos demanda
E

xtremamente pulverizado e ainda
incipiente, a modalidade de
terceirização de serviços de TI
para médias e pequenas empresas

começa a chamar a atenção de
provedores. A oferta vem de provedores
médios, compatíveis portanto com o porte
do cliente, e grandes, a exemplo de
empresas como a IBM, e tem o objetivo de
atender ao grupo de empresas que
reconhecidamente garante a
movimentação da economia e gera
empregos no País. O olhar mais atento e
dedicado tem uma razão simples e rica de
ser: de acordo com estimativas da AMI-
Partners, as quase 24 mil médias
empresas brasileiras consomem US$ 5,3
bilhões de TI atualmente.

E isso não é tudo. De acordo com
dados da IDC, 40% das empresas
pequenas e médias latino-americanos,
que contratam de 100 a mil funcionários,

planejam aumentar o seu budget de TI
este ano. "No Brasil, a terceirização no
estilo BPO (business process outsourcing)
começou por serviços contábeis e de
pessoal. Essas empresas, sem o
orçamento necessário, não tinham
condições de criar departamentos de TI
próprios e, confrontadas com a burocracia
brasileira, precisavam de alguém que, não
só administrasse suas transações, mas
também mantivesse seus processos
atualizados, acompanhando as
sucessivas mudanças de legislação. Essa
modalidade de prestação de serviços no
Brasil está hoje bastante maduro,
crescendo mais do que qualquer outro
setor de serviços", destaca Cássio
Dreyfuss, vice-presidente de pesquisa do
Gartner para a América Latina. Em
termos de serviços, ganha espaço a
terceirização de aplicações em regime de
ASP (Application Service Provider),
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principalmente de pacotes de gestão, e
outsourcing da administração de redes.

A IBM, por exemplo, investe em
parcerias para atender ao segmento das
PME (pequenas e médias empresas), em
especial com fornecedores nacionais de
software. Um dos acordos foi feito com a
Datasul, que hospedou seus serviços no
datacenter da Big Blue, localizado no
Centro de Tecnologia da empresa em
Hortolândia (SP), e passou a oferecer
ERP sob demanda para seus clientes.

Assim, o cliente paga uma taxa mensal
e utiliza o software na forma de serviço, em
regime de ASP. A oferta visa retirar das
mãos do cliente a preocupação com a
manutenção e o gerenciamento do
aplicativo. Até o momento, a Datasul já
conquistou 60 clientes com mais de 500
usuários, entre eles a subsidiária da
companhia espanhola Guascor (veja
matéria Guascor - Grandes negócios com
estrutura enxuta).

Com o lançamento do pacote Business
One, no final do ano passado, a SAP mira
nas pequenas e médias. E, segundo Luis
Banhara, diretor de vendas indiretas,
"existe um enorme potencial nas 170 mil
empresas brasileiras com perfil de PME".
Dentro de uma estratégia global, a
companhia pretende sair de 24 mil clientes
para 100 mil em 2010, e isto se dará com
a ampliação do espectro de clientes, um
desejo que remonta à década passada,
mas que agora, com o Business One,
parece mais próximo. O investimento em
terceiros que oferecem o sistema em
regime de ASP já começou. Na França, a
Bull conquistou certificação para oferecer
serviços de outsourcing e hospedagem de
aplicativos de gestão da SAP voltados para
médias empresas.

Quem está na frente
Por aqui, as principais iniciativas partem

de investimentos dos parceiros. Com a
criação de seu PW.NOC (Network
Operation Center) e a compra da W3 e da
Lega, a Procwork reforçou a sua oferta de
serviços SAP, e foca ainda mais nas
médias e pequenas empresas, nesta
ordem, inclusive oferecendo o sistema em
regime de terceirização. Além do sistema
de ERP da companhia alemã, a
integradora quer reforçar, agora em
parceria com a Módulo, a oferta de uma
solução de segurança com o Check-up
Tool, um sistema de análise de risco e
gestão do conhecimento em segurança da
informação.

Em resumo, enquanto o PW.NOC
monitora de forma remota e pró-ativa as
falhas e necessidades dos diferentes
ambientes do cliente, o Check-up Tool

"Em poucos meses de
atuação conquistamos 20

novos clientes. Acreditamos
que para uma empresa

pequena ou média,
terceirizar significa reduzir

custos e aumentar a
disponibilidade de serviços.

A mudança para melhore
até mais drástica que para

as grandes companhias"
Eduardo Quadrado, da RM Outsourcing

oferece toda a segurança da rede através
de diagnósticos completos dos ativos
tecnológicos e não tecnológicos.
"Agregamos mais qualidade na prestação
de serviço e garantimos ao cliente total
segurança no gerenciamento de sua infra-
estrutura", argumenta Sérgio Sardinha,
diretor de Outsourcing do Grupo Procwork.

Desenvolvido especificamente para o
mercado SMB (Small and Médium
Business), o PW.NOC é um serviço
prestado pelo Grupo Procwork para
empresas que necessitam de qualidade e
redução de custo no monitoramento do
ambiente de TI. Nele, uma equipe de
profissionais especializados acompanha a
rede das empresas no sistema 24 horas,
sete dias por semana. Uma alternativa
agregada interessante é o serviço que
permite que qualquer falha seja detectada
imediatamente e a empresa seja avisada
por meio de mensagens pelo celular, pager
ou e-mail, para que as providências
necessárias sejam acionadas.

O grande apelo para as PMEs é que

com o compartilhamento de recursos e
pessoas, o preço se torna mais atrativo.
Em média, cada equipamento monitorado
gera um custo mensal a partir de R$ 700.
Outra vantagem é que o serviço auxilia a
otimização do uso de servidores,
resultando na diminuição dos
investimentos em hardware e mesmo do
valor do monitoramento. Entre os clientes
estão a indústria de alimentos Oetker, o
Banco de Investimentos Spinaker e o
escritório de advocacia JR Nogueira.

Terceirização de processos
Com foco semelhante ao da SAP, a

Oracle começou este ano com uma
estratégia específica, que envolve soluções
da marca e dos sistemas J.D. Edwards por
ela incorporados em regime de BPO
(Business Process Outsourcing). O grande
apelo é a facilitação da compra dos
serviços de pré-configuração de fluxo de
negócios, desenvolvida a partir de uma
parceria firmada com a Controle Soluções
Compartilhadas, primeiro de uma série de

Eles não querem ainda
Empresas como Atos Origin não desejam trabalhar no mercado das PMEs, pelo menos não
neste momento, A justificativa é que ainda é um mercado com pouca educação ou cultura de TI,
que exige altos investimentos em canais ou representantes de vendas e que é muito pulverizado
- o que pode ser incompatível com a atuação dos provedores grandes e até alguns de porte
médio de TI.
Com a previsão de abertura de filiais em Belém, Fortaleza, Salvador e Recife ainda em março, a
Tecnoset prevê um aumento de 40% em seus negócios. Sua atuação é dividida em serviços de
outsourcing de impressão e vendas para o Governo. No total, 90 clientes terceirizam suas
impressoras com a empresa, mas poucos ainda com perfil de PMEs. E a explicação é simples e
um tanto batida: "o mercado está muito pulverizado".
Isso, no entanto, é facilmente explicável, É complicado investir em uma área na qual se precisa
adaptar tudo, soluções, pessoas e estratégias. Por isso, muitas vezes o atendimento de serviços,
mesmo que ainda em caráter pouco complexo, é feito por pequenos integradores. Uma saída é a
fusão de companhias de setores produtivos gerando mais sinergia e mais possibilidades de
contratar empresas com maior grau de profissionalismo e serviços de maior valor agregado.
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acordos que a Oracle pretende firmar para
atender o segmento.

Especializada no outsourcing de
serviços administrativos e financeiros,
assessoria e consultoria, a Controle tem
um trabalho intenso no segmento das
PMEs, o que facilita a prestação dos
serviços. Será oferecida a terceirização
do back office de um negócio, incluindo
contabilidade, controladoria, folha de
pagamentos, contas a pagar e a receber,
entre outras possibilidades, a partir dos
sistemas da Oracle. Na indicação entre
as soluções da J.D. Edwards e nativas, a
divisão dos clientes inicialmente se dá
pelo perfil da corporação. Manufatura e
distribuição com J.D., e serviços e
companhias quase grandes com Oracle.
Em breve, no entanto, a empresa
promete lançar uma solução com o
melhor dos dois mundos.

De olho nas oportunidades, a
Accenture adquiriu a norte-americana
Savista para oferecer serviços de
terceirização de negócios internos (BPO)
para médias empresas. A companhia
adquirida, antes controlada pelo grupo
Accel-KKR, já operava no Brasil, com
uma filial em São Paulo, nas áreas de
recursos humanos e outsourcing de
soluções financeiras.

Com a aquisição, cerca de 400
funcionários da Savista irão integrar a
equipe da Accenture, que conta com
mais de 18 mil profissionais focados em
serviços e estratégias de BPO no
mundo. Segundo Kevin Campbell, diretor
global de BPO da Accenture, o negócio
abre novas oportunidades na área de
BPO. Para o executivo, esses conceitos
podem ajudar as companhias a reduzir
custos, melhorar a qualidade de suas
operações e performance.

Também na seara dos ERPs, a nacional
RM Sistemas lançou, em 2005, a RMO
(RM Outsourcing), criada a partir da
aquisição da Holomática Assessoria, que
no primeiro ano operacional faturou R$ 10
milhões. "Em poucos meses de atuação
conquistamos 20 novos clientes.
Acreditamos que para uma empresa
pequena ou média, terceirizar significa
reduzir custos e aumentar a disponibilidade
de serviços, algo muito caro para manter
sozinha tanto em termos de infra-estrutura
como pessoas. A mudança para melhor é
até mais drástica do que a percebida pelas
grandes companhias", argumenta Eduardo
Quadrado, diretor da RM Outsourcing, que
espera atingir receita de R$ 16 milhões
este ano. Entre os clientes, em regime de
ASP, está a VF Brasil, subsidiária das
marcas de roupas norte-americanas Lee e

Wrangler (veja mais na matéria VF Brasil -
O bom e velho jeans com gestão nova).

O principal serviço da RMO é a oferta
de sistemas em regime de ASP,
responsável por 22% de seus negócios.
"Agora podemos dizer que o ASP está em
fase de amadurecimento, depois do boom
e da conseqüente decadência e desgaste
do termo. E as PMEs têm dado um bom
feedback para esse tipo de projeto",
admite Quadrado. O carro-chefe, aliás, é o
sistema Corpore RM RH, voltado à gestão
de recursos humanos. O executivo faz

Convergência
nas PMEs
Operadoras de telecomunicações como
a Brasil Telecom e Embratel apostam em
serviços terceirizados das redes dos
clientes de médio e pequeno porte. O
escopo de serviços das duas empresas
é bem parecido, focado na gestão da
infra-estrutura das redes, evoluindo de
telecom até TI. Se a Brasil Telecom pode
exibir um cliente como a Prefeitura de
Castro no Paraná (veja mais na matéria
Prefeitura de Castro - Redes em total
alinhamento), a Embratel aposta no
serviço Business Outsourcing.
Focado em telecomunicações, ele oferece
serviços em áreas fundamentais, com
qualidade garantida por meio de SLAs
(Service Levei Agreements), no padrão
internacional FCAPS (Fault, Configuration,
Accountíng, Performance, Securíty),
adotado pela ITU (International
Telecommunication Union). A solução tem
diferentes formas de gerenciamento:
falhas, configuração, gastos, desempenho
e segurança.

"Como as pequenas e
médias precisam hoje
"conversar" com as
grandes, a oportunidade
de trabalhar com elas fica
ainda mais concreta/'
Miguel Antônio Teixeira Ruiz, diretor-
presidente da MR Consultoria

contas: "se existem 36 milhões de pessoas
com carteira assinada e 60% delas estão
nas pequenas e médias companhias, das
quais apenas 4% são terceirizados,
imagine o potencial do mercado!".

Com a solução da RMO, o cliente
opera o processo da folha de pagamento,
por exemplo, diretamente na Internet. Hoje,
mais de 30 mil pessoas têm seus dados
processados. O próximo passo é expandir
a base de negócios da RMO, com a
inauguração de uma unidade de negócios
no Rio Grande do Sul, saindo portanto do
foco no Sudeste.

Do porte do cliente
Os provedores de porte médio também

querem lucrar e prometem entender
melhor o cliente. Especializada em uma
gama de serviços que evolui de soluções
para mainframe até integração de sistemas
e outsourcing, a MSA-Infor, companhia
mineira como a RM, fechou uma parceria
com a IBM para a comercialização e
implementação das linhas de produtos
Tivoli, voltadas para o gerenciamento de
redes corporativas, e WebSphere,
plataforma para portal e integração de
sistemas.Com a parceria, a MSA amplia a
oferta de serviços, que já tem ênfase nas
grandes e médias empresas nos mercados
de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito
Santo, Santa Catarina e no Distrito Federal.
O foco é o gerenciamento do desempenho
de redes, integridade de dados e, com a
combinação Websphere e metodologia
SOA (que pode ser traduzido como
arquitetura orientada a serviços), atingir
empresas que pretendem melhorar os
processos de negócios e o trânsito de
informações com parceiros.

A maioria dos clientes, atualmente, ainda
é de clientes de porte grande, mas a MR
Consultoria quer focar pesadamente em
clientes PMEs. "Como as pequenas e
médias precisam hoje "conversar" com as
grandes, a oportunidade de trabalhar com
elas fica ainda mais concreta. Até porque
elas sabem que é preciso migrar para este
novo momento e não existem recursos ou
pessoas para tal", garante Miguel Antônio
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Teixeira Ruiz, diretor-presidente da empresa.
Ele aponta que uma forte demanda atual é
por BPO em sistemas de ERP

Ruiz também avalia ser o gap
tecnológico das PMEs um fator importante
na hora de finalizar um contrato de
prestação de serviços. "Elas têm
problemas graves de infra-estrutura e de
pessoas habilitadas. O setor mais evoluído
é o de autopeças que está bem adiantado
em termos de atualização e mesmo
terceirização de seus projetos", garante.

Consultoria e serviços
Com sete anos de vida, e crescendo

mais de 50% ao ano, a MR acredita muito
na evolução do segmento de varejo e na
adequação dos planos de saúde de
tamanho médio às novas exigências e
regulamentações do setor. "Normalmente,
o cliente nos chega por meio do
relacionamento que temos com outras
companhias", explica. Entre os seus
clientes estão empresas de nomes pouco
conhecidos como a Sogefi, Solving, Austex
e Fiamm, a maioria de autopeças.

Especializada no desenvolvimento,
gerenciamento e manutenção de
ambientes Web, a Navita expandiu a sua
equipe no último mês com a contratação
de profissionais especializados em Java.
"Nossos clientes geralmente têm sua
plataforma de TI padronizada em Java, ou
necessidades que casam bem com essa
tecnologia", explica Roberto Dariva, diretor
de Negócios da Navita. A empresa conta
ainda com profissionais certificados em
gerenciamento de projetos (Project
Management Professional) e em
Macromedia (Flash e Coldfusion).

Além do Java, a empresa também usa
a plataforma de desenvolvimento da
Microsoft.Net. "Nosso foco é o negócio do
cliente, e a tecnologia a ser usada faz parte
do processo, mas não é o que direciona a
solução", explica Fábio Nunes, diretor de
projetos da Navita. Um de seus clientes é
o Kobold, banco de Fomento Mercantil
(veja mais na matéria Kobold - Empresa
muda tudo, até o perfil), que atua como
uma factoring, mas graças a sua estratégia
de terceirização e investimento pesado em
TI planeja mudar de forma suave o seu
foco de negócios.

Voltada para o desenvolvimento de
sistemas e soluções fiscais e tributárias, a
Mastersaf desenvolveu uma solução para
pequenas e médias empresas e que pode
seduzir até mesmo os provedores de
serviços para este segmento, em especial
os escritórios de contabilidade. Uma
solução encontrada para chegar ao cliente
final de uma forma mais rápida.

Localizada a 150 km de
Curitiba, a cidade
paranaense terceírizou a
administração de sua rede
e do sistema de ERP

Prefeitura de Castro

Redes em total alinhamento
Localizada a 150 km de Curitiba, a

cidade paranaense de Castro
implementou um pacote de gestão

que resultou em avanços em diversas
áreas, como finanças e saúde. O passo
seguinte, visando um melhor controle e
acesso das informações, foi a contratação
da solução da Brasil Telecom, composta
por um PABX Virtual Net, acesso à
Internet, rede de dados InterLAN e Cyber
Data Center, que integram toda a
administração pública, interligando
secretarias e outros órgãos que passaram
a ter acesso a informações on-line,
possibilitando uma melhor racionalização
no uso dos recursos.

Para dinamizar o processo, a Brasil
Telecom fornece à prefeitura o serviço de
hospedagem no Cyber Data Center,
localizado em Curitiba. Nele estão
armazenados, sem risco aos arquivos, os
dados detalhados sobre aproximadamente
15 mil itens em estoque ou habitualmente
adquiridos pela prefeitura. Quando a
implementação do sistema estiver completa,
o que está previsto para dezembro de
2006, os 70 mil habitantes da cidade
também poderão consultar as informações,
conferindo maior transparência ao uso dos
recursos públicos.

"A solução representa economia para a
Prefeitura e melhores serviços para a

população. Com os serviços contratados,
estamos mais capacitados a cumprir a Lei
de Responsabilidade Fiscal, um forte
objetivo de nossa administração", afirma o
prefeito de Castro, Moacyr Elias Fadei
Júnior. Entre os muitos benefícios está a
agilidade no processo de compras de
materiais, agora integralmente feita pela
Internet.

Para os habitantes de Castro, o grande
avanço se deu na área de saúde. O
sistema agenda a consulta no posto de
saúde mais próximo da moradia do
habitante. E o médico pode verificar pela
Web se existe disponibilidade do remédio
na farmácia, o que dinamiza o pós-
atendimento do paciente.

A estimativa é que até o final de 2006 o
sistema esteja totalmente instalado,
chegando à elaboração de um detalhado
planejamento urbano, com o uso de
geoprocessamento e cruzamento de
outras informações, como crescimento
populacional. Assim, a prefeitura pretende
responder rapidamente às necessidades
da população e executar políticas e formas
de planejamento mais eficazes. Ao todo, o
projeto abrange 10 secretarias e órgãos
municipais, ligados através da rede
InterLAN, com a conexão de 350 terminais.
E a previsão é atingir mais de 600 pontos
no final de 2006.
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VF Brasil

O bom e velho
jeans com
nova gestão

Empresa proprietária das lendárias
marcas de calças jeans Lee e
Wrangler, a VF nos Estados Unidos é

uma gigante - com faturamento de cerca
de US$ 6 bilhões e presente em 150
países. Porém, há oito anos no Brasil, é
uma companhia com estrutura enxuta,
bem de acordo com o seu atual estágio de
reposicionamento de negócios locais.
Recentemente, abriu duas lojas próprias da
marca Lee, que se somam às outras duas
que carregam as bandeiras da empresa.

"Estamos trabalhando para fazer a Lee
reaparecer no País e continuar a posicionar
a Wrangler como um nome forte no
mercado da cultura country. Ainda em
2006, vamos abrir mais duas lojas",
enumera Rosemary Garcia, responsável
pelo RH da empresa. Ao todo são 83
funcionários, distribuídos entre as lojas, a
administração e a fábrica no Paraná.

A estrutura espartana obrigou a
terceirização da gestão de TI, agora com
apenas dois profissionais internos, um
responsável pelos sistemas e outro
cuidando do suporte. A própria Rosemary
trabalhava com TI e era funcionária da
Holomática, adquirida pela RM e
transformada em RMO. "A Holomática
terceirizava a área da RH da companhia e
continua a fazê-lo, mas eu saí e sou agora
contratada da VF", explica.

Adquirida em fevereiro de 2004, a
solução terceirizada é vista como um
avanço importante na gestão da
empresa, na qual Rosemary atua como
gestora do setor. Entre as vantagens
estão a segurança no acesso aos dados
- restrito a sua máquina -, a integridade
dos dados alocados na RMO e o
gerenciamento feito pelo provedor,
qualificado como de alto nível.
Inicialmente, a empresa achava estranho
ter seus dados fora, mas as vantagens, o
serviço e o menor custo dobraram
qualquer possível resistência cultural.

"Estamos pensando agora em adotar
um sistema de ponto eletrônico,
provavelmente no segundo semestre,
também com o gerenciamento
terceirizado", admite Rosemary. A saída da
terceirização, aliás, é encarada como de

"Estamos trabalhando para
fazer a Lee reaparecer no País
e continuar a posicionar a
Wrangler como um nome forte
no mercado da cultura
country. Ainda em 2006 vamos
abrir mais duas lojas"
Rosemary Garcia, da VF Brasil

suma importância para a ressurreição das
marcas no País. "Mesmo com o
crescimento da companhia, algo esperado
por todos, a nossa cultura de terceirização
de TI deve continuar intacta", completa.

Empresa
muda tudo,
até o perfil

Com 20 anos de vida, a Kobold
Banco de Fomento Mercantil Ltda é
uma empresa de factoring. Para

quem não conhece o significado da
palavra, factoring é um contrato que
consiste na aquisição de créditos faturados
por uma outra empresa recebendo, em
contrapartida, uma remuneração que
consiste em um desconto sobre estes
respectivos valores. Pode parecer
complicado, mas na prática a companhia
atua como uma espécie de financeira

A companhia aposta muito em
tecnologia, tanto que reduziu o papel à
praticamente zero em suas atividades e
atua fortemente com negócios na Internet.
Algo como 100% do seu business é feito
na rede, uma mudança de foco total dos
negócios, possibilitada pelo uso de TI em
larga escala.

Além disso, a Kobold utiliza a saída do
outsourcing em todas as suas atividades.
"Está na nossa filosofia, tudo que não é
próprio do negócio é terceirizado. Nosso
operacional é todo feito assim", garante
Marina Parra, gerente administrativa da
companhia. E essa cultura também faz
parte da parte de TI. "Somos enxutos, mas
temos um foco e um investimento pesado
em tecnologia", completa.

Depois de criar um sistema de gestão
proprietário há dez anos, a empresa
terceirizou a atualização do sistema com a
integradora Venture, parceira que abriu as
portas para a Navita, companhia que
terceiriza a gestão de todos os sistemas da
Web da companhia. "Toda a nossa
operação e negócios está na Internet. Há
dois anos, abandonamos os documentos e
papéis, e trabalhamos com certificados
digitais. Sofremos um pouco pelo
pioneirismo, mas nossos clientes confiam e
sabem que fazemos tudo para agilizar e
garantir a melhor operação", argumenta
Marina, que revela que os clientes da
Kobold são companhias de médio e
grande porte.

Falando em certificação digital, todos
os clientes precisam garantir a
certificação no Serasa, que emite o
"passe". Hoje, algo como 90% da carteira
de clientes da empresa está certificada.



"Todas as operações de valores e títulos
são feitos pela Internet, e a própria
transferência de arquivos é feita pela
Internet com os bancos. A Navita faz o
aperfeiçoamento do sistema e o
gerenciamento", garante Marina.

No geral, a equipe de TI interna conta
apenas com seis pessoas, um numero
baixo dado o alto grau de utilização da
tecnologia pela Kobold. Os sistemas, por
sinal, são feitos por terceiros, mas são
criados de forma exclusiva para a
empresa, ou seja, feitos sob medida.
"Acho que temos uma grande
vantagem competitiva com o outsourcing.
Temos respostas mais rápidas às nossas
idéias e projetos, menor custo, e consigo
prever melhor os meus investimentos",
enumera Marina.

Falando em projetos, a empresa está
no final da formulação de sua mudança de
foco de negócios, que já dura oito meses,
algo que Marina não pode revelar, mas
comenta. "Vamos modificar nossa forma
de atuação, e isso acontece com grande
dinâmica porque temos essa estrutura. No
futuro, podemos até pensar em adotar um
ERP de mercado, porém ele será
administrado fora da empresa. Não tenho
dúvida disso", completa. Mesmo assim, ela
ainda deixa uma leve crítica ao mercado,
"conseguimos provedores que atuam
como parceiros, mas é muito complicado
para uma empresa de médio porte
conseguir serviços compatíveis com
nossas idéias e custos. Demos sorte".

"Toda a nossa operação e negócios
está na Internet. Há dois anos

abandonamos os documentos e
papéis e trabalhamos com

certificados digitais. Sofremos um
pouco pelo pioneirismo, mas

nossos clientes confiam e sabem
que fazemos tudo para agilizar e

garantir a melhor operação"
Marina Parra, gerente

administrativa da Kobolt.

Grandes negócios com
estrutura enxuta
Grupo privado espanhol com 40

anos de atuação, o Guascor está
há dez anos no Brasil, atuando no

setor de energia, tanto na montagem como
gerenciamento de centrais de energia,
vendendo para as concessionárias do
setor os direitos. Além de vender motores
termoelétricos, feitos na Espanha, a
empresa faz a operação de sistemas de
geração de energia elétrica, através da
implantação de unidades geradoras
completas a diesel, gás natural, pequenas
hidrelétricas - em usinas já existentes ou
instalação de novas unidades -, atua na
recuperação energética de óleos
lubrificantes ou pneus usados, faz o
aproveitamento de biogás em aterros
sanitários, tratamento de dejetos suínos
em plantas de cogeração, gaseificação de
biomassa para geração de energia, entre
outras aplicações técnicas.

"A TI e também os nossos projetos de
telecom são de suma importância para
nossa gestão. Terceirizamos desde o
gerenciamento de nossa rede até o ERP
da Datasul feito em regime de ASP",
admite Ricardo Pinho, gerente de TI da
Guascor. Ele administra a área de TI que
conta com sete pessoas, sendo quatro
delas prestando serviços de suporte às

filiais. Ao todo, a companhia conta com
400 funcionários, muitos deles
concentrados na base administrativa e o
restante espalhados nas centrais
termoelétricas do Brasil, e administradas
pela companhia.

Pinho admite que a terceirização de
suas atividades foi algo estratégico para a
empresa. "Gerenciamos contratos e não
mais ativos. Isso nos mostrou novos
caminhos para alavancar a gestão dos
negócios", aponta. Questionado se essa
filosofia foi importada da matriz, ele se
apressa em dizer que é algo específico do
Brasil, até pelo porte e número de
funcionários da matriz, que tem uma
equipe muito mais "parruda" de TI.

"Fizemos um estudo de ROI (retorno
do investimento) extremamente longo e
detalhado, e descobrimos que o
outsourcing era o melhor caminho", aponta
Pinho. Ele revela que está na segunda
fase de implementação do projeto o ao
ERP, e que a empresa salienta a redução
dos custos em TI, além de outras
vantagens adicionais. "Minha equipe, que
é reduzida, estava muito focada na
manutenção, agora conseguimos ouvir e
pensar melhor a gestão da tecnologia da
informação", conclui.

Text Box
Fonte: TI Inside, ano 1, n. 11, p. 14-20, mar. 2006.




