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Na indústria da Tecnologia de Informação o segmento de serviços, e em especial o 
outsourcing, é o de maior crescimento tanto no Brasil como na América Latina. Existem 
diferentes motivações que levam a externalizar algumas ou todas as funções de TI. As 
fundamentais são a redução e variabilidade de custos, melhoria dos níveis de serviços, acesso 
a capacidades tecnológicas e melhores práticas não disponíveis internamente. E, embora estas 
costumem ser as portas de entrada, depois de um tempo, as empresas reconhecem como 
principal benefício a energia que pode ser destinada a seu core business.  
 
Mas, para alcançar o sucesso de um projeto de outsourcing, é impreterível definir uma 
estratégia que conduza a um processo de avaliação dos objetivos e de seleção de 
fornecedores; seguido da negociação de contratos e gerenciamento da relação com os 
outsourcers. O cuidado e o rigor das etapas iniciais, ainda que leve mais tempo, aumentam a 
probabilidade de uma experiência bem-sucedida.  
 
No primeiro ponto, é fundamental que a empresa tenha uma visão clara do que está 
procurando ao contratar o serviço, o que, em geral, é eficiência ou melhoria. Quando se 
procura eficiência, a ênfase está no controle e na redução de custos, mantendo a consistência 
na entrega dos serviços. Quando se procura a melhoria e, portanto, potencializar a posição 
competitiva da organização, o importante é a velocidade para alcançar as capacidades 
procuradas. O propósito buscado determinará como será o processo de contratação e a gestão 
do outsourcing.  
 
Depois, as organizações se questionam o quê externalizar. A visão tradicional reza que podem 
ser delegadas todas as atividades que não façam parte do foco do negócio. Porém, inclusive 
este paradigma encontra-se questionado, já que atualmente muitas empresas deram-se conta 
de que numerosos processos-chave de sua cadeia de valor não contribuem com nenhuma 
vantagem competitiva, ainda que sejam bem executados, e começaram a confiar tais 
processos a especialistas, obtendo benefícios em custos e flexibilidade.  
 
Frente a esta decisão, também se deve considerar que o mercado tem fornecedores capazes 
de satisfazer os requisitos. Para garantir, o fornecedor tem que cumprir três exigências 
básicas: capacidade técnica para operar as Tecnologias da Informação, manter-se atualizado 
tecnologicamente e ter capacidade financeira comprovada. Esta última é imprescindível, dado 
que o outsourcing é uma atividade que requer capital intensivo e implica uma relação de longo 
prazo. A cobertura geográfica também pode ser relevante para empresas que tenham 
operações em diferentes países, e necessitem de um provedor que lhes garanta os SLA's e o 
uso das melhores práticas em cada um deles.  
 
Os contratos, que nos casos de outsourcing integral fixa prazos de 5, 6 ou 7 anos, devem ser 
flexíveis para responder às novas necessidades do cliente que derivam das aceleradas 
mudanças nos mercados. Devem levar em conta: o plano de transição, a definição e medição 
dos SLA's, os incentivos e multas, o plano de saída e, é claro, a gestão da mudança. Cabe 
dedicar especial atenção à gestão da relação com o provedor, porque as habilidades de 
implantação, gestão da mudança, risco e comunicação corporativa, tão necessárias para 
executar esta tarefa, são muito diferentes das necessárias para operar a tecnologia. Portanto, 
as empresas que avançam em um processo de outsourcing terão que desenvolver estas 
habilidades em seu pessoal ou procurá-las no mercado.  
 
Finalmente, durante todo este processo, é freqüente que os gestores de TI apresentem 
temores de uma perda de influência pessoal e a de sua área. Mas este temor é infundado, já 
que terão possibilidades de assumir uma função de protagonista em sua organização, na 
medida em que deixem de exercer uma função operacional e se ocupem de ver como as TIs 
acrescentam valor a seu negócio.  
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