
Trato bom para ambas as partes

RICARDO CÉSAR

magine o departamento de TI de

I uma empresa estabelecendo con-
tratos com as áreas usuárias como se
fosse um prestador de serviço exter-
no, se sujeitando inclusive a penali-

dades por metas não alcançadas. A prática
não é novidade, mas vem ganhando adeptos
ano após ano no Brasil e em outros países.
Surpresa? Nem tanto. À primeira vista, a si-
tuação deveria provocar uma onda gelada
espinha abaixo dos CIOs - e de fato há resis-
tências -, mas esses executivos descobriram
no chamado SLA (Service Levei Agreement,
ou acordo de nível de serviço), feito interna-
mente, um inesperado aliado.

Primeiro, por deixar mais claro para o
gestor de tecnologia quais são suas metas e o
que os clientes esperam dele. Segundo, por-
que o contrato demarca limites para co-
branças e, quando cumprido, serve como
prova de que uma eventual queixa é infun-
dada. E por último, faz com que as unidades
de negócio enxerguem que o que elas de-
mandam da informática exige investimen-
tos. Quer colocar disponibilidade de 100%
em contrato? Não há problema, desde que o
orçamento de TI seja o suficiente para que
isso possa ser garantido.

Analistas e consultores defendem a práti-
ca. "Fixar SLAs internos é bom para todos os
tipos de empresas" diz Richard Matlus, dire-
tor de pesquisas do setor de gestão de TI do
Gartner. "Recomendamos o SLA interno,
l l o j e a tendência é quantificar tudo e acho

que a empresa ganha com isso", diz Paulo
Feldmann, diretor da BearingPoint no Brasil.

O diretor do Gartner destaca que um
contrato bem feito ajuda u mostrar o valor
de negócios do departamento de TI. Para
tanto, o CIO deve traduzir a linguagem téc-
nica para o que faz sentido no dia-a-dia das
áreas usuárias. Em vez de especificar que
haverá uma determinada capacidade com-
putacional - o que não interessa para nin-
guém fora da área de informática -, mostre

que as necessidades de negó-
cios estão sendo atendidas.

Muitos CIOs, observa Ma-
tlus, estão sob pressão de provar
o valor de negócios do depar-
tamento de TI. "Para resolver
isso, é preciso desenvolver um
SLA adequado", diz. "Reco-

mendo começar com um con-
traio simples, que ulilize ter-
mos que as unidades de negó-
cios entendam. O CIO tem que
trabalhar junto com os usuários
para estabelecer as melas. Isso
faz com que TI não seja mais
percebida como um centro de
custo, mas como uma unidade
capaz de entregar serviços."

Outro ponto importante é
que a direção das empresas
está sempre comparando os
serviços prestados interna-
mente com aqueles oferecidos

por fornecedores externos.
E, em muitos casos, o depar-
tamento de TI leva a pior na
comparação. Isso às vezes se
deve ao mau desempenho
da área, mas pode também
ser um sintoma da pouca
credibilidade da equipe de
informática. Ai o SLA é fun-
damental, porque por meio
dele o CIO pode comprovar
o seu trabalho.

Apesar dos benefícios,
desenvolver um bom acordo
de nível de serviço interno
não é uma tarefa fácil. O pri-
meiro obstáculo é a cultura
da empresa. Algumas com-
panhias com histórico de
avaliação de desempenho
não devem enfrentar proble-
mas, mas em outras o SLA
pode ser visto com tanta
desconfiança que criará mais

entraves do que benefícios.

O diretor de TI da InfoMate - braço da
Scania que presta serviços de informática -,
Pedro Ernesto, acredita que a prática não é
tão facilmente absorvida pela cultura em-
presarial da América Latina. Tanto é assim
que a empresa não adota SLAs internos na
região. "Na Europa estabelecemos acordos
para a mfra-estrutura, help desk e disponi-
bilidade de aplicativos. Faz parte da cultura
deles, que gostam de tudo formalizado", con-
ta o executivo. "Mas na América Latina não
sentimos a necessidade desses acordos até
agora, até porque a sua elaboração envolve
um trabalho burocrático grande."



No Brasil, a Scania utiliza um modelo de
indicadores de desempenho que, entre outras
Rincões, acaba regulando a eficiência dos ser-
viços de TI. Trata-se de um modelo que aca-
ba sendo semelhante ao SLA, mas sem for-
malizar acordos. Mesmo sem adotá-los, Er-
nesto diz que não é contra SLAs internos.

Um executivo que prefere não se identi-
ficar conta que trabalhou em uma presta-
dora de serviços de TI que atendia a diver-
sas empresas. Mas na hora de atender às
companhias do próprio grupo, a empresa
em questão estabelecia acordos muito me-
nos exigentes do que com os demais clien-
tes. "Sabíamos que não íamos perder o con-
trato nem seríamos processados, pois éra-
mos parte do mesmo grupo", afirma.

Essa história real mostra uma das prin-
cipais dificuldades encontradas por quem
quer estabelecer SLAs internos: determinar
penalidades para o caso de o acordo não
ser cumprido. Com parceiros de fora,
quase sempre há multas e o risco de resci-
são de contrato. Mus como punir a área de
TI de sua própria empresa?

A saída, adotada pela maioria das empre-
sas que lança mão do recurso de SLAs in-
ternos, é atrelar os resultados obtidos a remu-
neração variável da equipe de tecnologia e do
próprio CIO. E o que faz a Votorantim Celu-
lose e Papel (VCP), que associa os resultados
dos acordos de nível de serviço interno aos
bónus e participação nos lucros. "O bolso é a
melhor forma de fazer o SLA funcionar", diz
Fábio Fana, diretor de TI da empresa.

Redefinindo as práticas
Muitos problemas também surgem quando os
parâmetros do SLA são mal determinados.
Há cinco anos, reeém-chegado na Shell, o
atual diretor de suporte a aplicações da em-
presa para a América Latina, Carlos Teixeira

- Netto, deparou-se com uma situação difícil:
o gerente de infra-estrutura afirmava que
SLA não era uma prática eficiente, enquanto
o provedor de serviços dizia não entender
por que os usuários estavam insatisfeitos se o
contrato era integralmente cumprido. "Daí
vimos a necessidade de redefinir todo o nível
de serviço", conta Teixeira Netto.

A partir de um trabalho cuidadoso com
as áreas usuárias e com o provedor, foram
estabelecidos novos parâmetros. Após dois
anos em prát ica , o modelo a t ingiu um
ponto ótimo. () sucesso fez com que, a par-
tir deste ano. o modelo fosse exportado do
Brasil para outros países da América Latina.
"Do México para baixo tudo começa a ser
regido pelo nível de serviço."

O executivo da Shell se diz amplamen-
te favorável ao estabelecimento de SLAs
por formalizar as bases para o relaciona-
mento com o cliente interno. "Hoje não
viveria sem a prática de nível de serviço",
diz. Para aperfeiçoar ainda mais o processo,
são feitas pesquisas periódicas com os
usuários para medir a satislação. "Os acor--

dos são fechados com os diretores
de cada área, mas a comunidade
de usuários pode não estar satis-
feita o bastante. Por isso fazemos
pesquisas com quem utiliza os
recursos para saber se os níveis
estão adequados."

As dificuldades, no entanto,
tornam a prática de fixar SLAs
ainda uma raridade no Brasil.
Feldmann, da BearingPoint, acre-
dita que já existe experiência em
SLAs com prestadores de serviço
externos, mas internamente a his-
tória é outra. "Hoje poucas em-
presas usam SLAs internos. Acho
que apenas uns 15% fazem isso de
fato e a maioria são empresas
multinacionais", diz.

Monitoração constante
Uma vez estabelecido o SLA inter-
no, é preciso um cuidado constan-
te de monitoração para avaliar se
os resultados estão sendo alcan-
çados, se as metas fixadas são rea-
listas e, sobretudo, se o grau de sa-
tisfação está bom. Por outro lado,
os usuários devem entender o es-
forço que está sendo feito pela
área de TI. Tudo isso significa que
uma boa política de comunicação
é uma peça fundamental dentro
do plano de estabelecer acordos
de nível de Serviço internos.

Conversar com as áreas usuá-
rias é importante para alcançar
consenso sobre quais itens incluir
nos acordos, ajustar as expectati-
vas e desenvolver os procedimen-
tos que controlam como esses
itens são reportados. Foi o que fez
Fábio Fana, da VCP. Desde que
instituiu a prática de adotar SLAs
internos, a empresa do grupo Vo-
torantim publica os indicadores
na intranet corporativa para que
os funcionários possam acompa-
nhar o desempenho da área de tec-
nologia - não só em relação ao seu
próprio departamento, mas para
toda a corporação.



Assim, os funcionários da
VCP podem checar a disponibi-
lidade do ERP, e-mail, internet,
telecomunicações e LAN, entre
outros itens, todos os meses. Além
disso, a empresa guarda um histó-
rico dos niveis atingidos a cada
mês desde o início de 2002, quan-
do os SLAs foram estabelecidos.
De janeiro a outubro de 2003, por
exemplo, a disponibilidade de e-
mail foi de 99,9%, contra 99.7%
no mesmo período do ano pas-
sado. A disponibilidade de inter-
net aumentou de 99,8% para
100%. "Fazemos um benchmark
para medir o quanto melhorou
mês a mês e no acumulado do
ano", conta Faria.

Não satisfeito apenas com as
comparações internas, o executivo
também faz benchmark com o mer-
cado. No ano passado, Fana enco-
mendou uma pesquisa para a FVG
que media níveis de serviço de

1.260 empresas de vários segmen-
tos. Desse total, selecionou 22
indústrias de papel e celulose e fez —
um comparativo com a VCP. Tudo
isso com o objetivo de melhorar a
satisfação do usuário sem aumen-
tar os gastos com TI. Está funcio-
nando. No ano passado, foi feita
uma pesquisa sobre o grau de satis-
fação dos usuários com informá-
tica e, de zero a cinco, a avaliação
ficou em 3,95. Para este ano, o
objetivo é chegar a 4,2.

Os gastos também caíram. A
VCP utiliza a metodologia de "custo
anual por teclado" (Capt), que, a
grosso modo, implica em somar

TI e dividir pelo número de teclados
(computadores) da companhia. Em
2002, o Capt da VCP era de US$ 6,5
mil. Este ano deve fechar em US$ 5,5
mil. É por causa de exemplos como
este que a prática de fixar SLAs inter-
nos ganha espaço a cada dia.

Estrutura de um SLA interno
SUMÁRIO EXECUTIVO

Deve conter o propósito, o escopo e a duração do acordo,

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Incluindo serviços de data center, suporte técnico,
disponibilidade de rede, telefonia e serviços de mensagens,
aplicativos, internet etc,

DEFINIÇÃO DOS NÍVEIS DE SERVIÇO

Determinar a forma de medição do nível de serviço para cada
serviço oferecido. Determinar os níveis de prioridade.

GERENCIAMENTO DOS NÍVEIS DE SERVIÇO

Como e com que frequência será reportado o que foi
medido, continuidade de negócios, pedidos de mudança em
serviços, implementação de novos serviços, revisão de metas.

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Do departamento de Tl, das unidades de negócio e dos
provedores de serviços externos

Fonte: Gartner

Cuidados na definição dos níveis
Utilize linguagem e terminologia de negócios, não termos técnicos;
Decida os parâmetros com as áreas usuárias;

Estabeleça metas realistas, levando em conta a relação custo/benefício;

O SLA deve estabelecer punições e ser atrelado ao rendimento variável (bónus e participação em lucros);
É recomendável estabelecer prémios em caso de superação das metas;
Pesquise a satisfação dos usuários;

Faça reuniões periodicamente para checar se os SLAs fixados ainda fazem sentido.
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