


H á três anos, a Edito-
ra Abril procurava
uma alternativa para
racionalizar a admi-

nistração de seus fornecedores.
Na época, a equipe de TI geria
prestadores diferentes para
cada tipo de serviço. "Isto tira-
va nosso poder de negociação.
Assim, buscamos centralizar
as atividades o máximo possí-
vel. Montamos um pacote de
serviços customizado e fomos
ao mercado ver quem nos aten-
dia melhor", conta o CIO da
companhia, Max Thomaz. O
pacote previa serviços de voz,
de dados, internet datacenter e
operação e manutenção da rede
HSC (High Speed Cutting) da
TVA. Para suprir a demanda,
que mesclava TI e telecom, a
Abril escolheu uma operadora
de telefonia fixa.

No início de 2003, a Telefôni-
ca Empresas montou dentro da
editora um "data room", uma
espécie de quartel-general para
realizar estudos e, com base
nos resultados, apresentar uma
proposta de outsourcing. Dez
meses depois, em dezembro do
mesmo ano, a editora fechou
um contrato de cinco anos com
a companhia telefônica. "O ob-
jetivo era uma proposta que pro-
vesse soluções inovadoras com
vantagens financeiras", explica
Thomaz. Até então, a Telefôni-
ca Empresas fazia para a Abril
somente a parte de conexão de
voz e os demais serviços eram
ofertados por outros players. No
entanto, a partir da assinatura do
contrato, a telco passou também
a hospedar e operar os 53 por-

tais da Editora Abril,
além de cuidar de toda
infra-estrutura da TV a
cabo e dos serviços de
telecomunicações.

Contratar opera-
doras de telefonia fixa
como prestadoras de
serviços de TI, além
de terceirização de
telecomunicações, já
se tornou tendência.
"Logo após a privati-
zação, as companhias
constituíram datacen-
ters como mais uma
estratégia para vender
transmissão", explica o
diretor da área de tele-
comunicações da BearingPoint,
Carlos Eduardo Rocha. "Elas
viram no boom da internet a
possibilidade de uma demanda
maluca, criaram uma infra-es-
trutura enorme de fibra óptica
e datacenter. Investiram pesado
de olho em um mercado que não
aconteceu naquela época, mas
que vem se tomando realidade de
2001 para cá", completa o diretor
para América Latina do Yankee
Group, Luis Minoru Shibata.

Os últimos cinco anos pare-
cem ter servido como laborató-
rio para as telcos. Aos poucos,
elas foram aprendendo a falar a
língua de TI e, hoje, estão mais
preparadas para terceirizar.
"Em 2000, oferecíamos apenas
hosting e colocation, que eram
serviços básicos oferecidos pelo
mercado; mas começamos a
perceber que não se tratava
apenas de disponibilizar aplica-
ções simples de internet e que
tínhamos espaço para crescer

em aplicações, mais críticas tam-
bém", conta o superintendente
de marketing de soluções e da-
tacenter da Telefônica Empresas,
Ricardo Palmaka. Ele explica que
investir na implantação de data-
center era uma movimentação
do mercado e um nicho igual-
mente aproveitado por outras
operadoras. "Percebemos que a
forma de as aplicações rodarem
mudou e, na nova forma, elas
necessitavam de conectividade.
Ficou óbvio que precisaríamos
oferecer este serviço."

Evolução natural
Investir em datacenters era

uma tendência internacional,
e as companhias brasileiras
acompanharam a movimenta-
ção. Começaram a oferecer o
serviço primeiro para empresas
do próprio grupo e, em seguida,
para clientes externos. "Hoje, o
conceito de outsourcing está
mais maduro nas teles. E é um
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negócio muito inteligente, porque
oferece a conexão entre a infra-
estrutura da empresa utilizando
um fornecedor de serviços de
telecomunicações", analisa Ro-
cha. Com a rede cada vez mais
presente na distribuição das
informações, comenta Palmaka,
da Telefônica, fez muito sentido
para as corporações deixarem isto
a cargo de uma operadora, que já
possuía infra-estrutura, do que
montar uma própria.

No caso da Brasil Telecom
(BrT), a necessidade de ter uma
infra-estrutura mais adequada
para amparar seus sistemas de
tecnologia da informação, soma-
da a uma pesquisa de mercado
encomendada pela telco (que
apontou deficiência na oferta de
datacenter fora do eixo Rio-São
Paulo), impulsionou a operadora a
empreender neste segmento. "Vi-
mos uma grande oportunidade.
Existe sinergia entre os serviços de
telecom e tecnologia da informa-
ção", destaca o gerente do Cyber
Data Center (nome que recebeu a
operação da BrT), Alberico Scher
de Carvalho.

Assim, quando viveu o dilema
entre colocar a infra em um data-
center de terceiros ou criar uma
solução interna, a BrT decidiu
não só criar seu próprio centro
de dados, como passar a oferecer
este serviço ao mercado. Até en-
tão, a infra-estrutura interna era
inadequada, ainda proveniente da
época das estatais. A oferta de ter-
ceirização reduziria os custos da
telco, ao mesmo tempo em que
aproveitava sua expertise em TI.
A BrT optou pela capilaridade e

apostou em datacenters menores
e espalhados. Atualmente, são seis
deles, alocados em cinco cidades
brasileiras e com capacidade para
hospedar 48 mil servidores.

Mesmo sem um datacenter
próprio, a Embratel Empresas
não ficou à margem deste mer-
cado. Ela disponibiliza serviços

como hospedagem, colocation e
gerenciamento, porém os realiza
com parceiros. Ó portfólio inclui
ainda outsourcing de telefonia e
administração de redes internas
LAN (Local Área Network). "O
valor do processo está no planeja-
mento e no gerenciamento, então,
não faz diferença para o cliente
se trabalhamos ou não com par-
cerias", argumenta Maurício Ver-
gani, vice-presidente da Embratel
Empresas. O executivo conta que

a telco deu os primeiros passos
neste ramo há pouco menos de
quatro anos, com o aluguel de
links. "Daí, começamos a colocar
equipamento nas pontas, a ofe-
recer rede e a administrá-la. Foi
uma evolução natural."

Ao analisar a movimentação
das operadoras em busca de no-
vos mercados, a pergunta que se
faz é se o investimento em oferta
de serviços de TI não estaria re-
lacionado com a perda de receita
nos serviços de voz. Ainda que
as operadoras neguem que esta
relação exista e argumentem
que a receita migrou para dados,
analistas têm uma opinião dife-
rente. "As telcos perceberam que
o faturamento proveniente de
voz estava ameaçado e viram na
oferta de outsourcing de TI um
caminho para trazer o dinheiro de
volta", avalia o analista de teleco-
municações para América Latina
do Gartner, Juan Fernandez. E,
basicamente, uma mudança de
estratégia das teles, que se deram
conta de que mercados tradicio-
nais estão difíceis para se manter.
"As ligações de longa distância
passaram a ter uma participação
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menor no faturamento das
operadoras e há também a
perda de clientes de chamadas
locais para a telefonia móvel",
aponta Femandez.

Neste cenário, em que
enfrentam a competição de
voz sobre IP (VoIP), a massi-
ficação dos celulares e temem
mudanças da assinatura básica
da telefonia fixa, faz sentido
que as teles partam para novas
empreitadas em uma área
que possuíam certa expertise.
"Expandir a atuação é uma
maneira de dependerem cada
vez menos da receita de voz",
acrescenta Maurício Monteiro,
analista de serviços da IDC Brasil.
Em contrapartida, a terceirização
do datacenter contribui para o
aumento do tráfego de dados. E
é justamente com o crescimento
deste volume em suas redes que
as operadoras ganham.

Multiplicidade
Ao oferecer a dobradinha

"conectividade e datacenter",
as telcos se colocam para as
corporações como fornecedores
únicos, capazes de entregar solu-
ções customizadas ao mercado
corporativo. Desta maneira, vão
ao encontro do desejo do mer-
cado de reduzir custos com um
número menor de provedores.
Este foi o caso da Editora Abril,
cujo pacote fechado com a Te-
lefônica Empresas era composto
por um mix de telecom e TI.
"Reduzimos os custos em 20%.
Nossa primeira conta de telefone
já foi mais barata", comemora o
CIO, Max Thomaz.

Com a área de telecom pulve-
rizada entre várias operadoras, o
Sonda Supermercados aproveitou
a necessidade de aumentar banda
para centralizar os fornecedores.
Fechou contrato com a Embratel
Empresas em agosto e, em dezem-
bro, já havia migrado os serviços
de transmissão de dados e voz,
centrais telefônicas, entre outros
para a nova operadora. O geren-
ciamento da rede, anteriormente
a cargo de uma equipe interna,
também passou para os cuidados
da companhia telefônica. "A aber-
tura e o fechamento das 12 filiais
ficavam centralizados na matriz
[localizada na Avenida Paulista,
em São Paulo] e, quando caía o
link, tínhamos de nos deslocar
até a loja. Agora o link não cai
mais", recorda o diretor de TI, José
Ricardo Scheurer. O Sonda conta
com 12 filiais, além da matriz e
do depósito.

A necessidade de aumentar
a infra-estrutura toda vez que
inaugurava uma filial representava

um problema para a rede
de supermercados, que
tem como meta abrir duas
novas lojas por ano. "Agora
não enfrentamos mais isso,
pois com a Embratel não
temos ponto concentrador.
Ganhamos em mobilidade,
contingência e contamos
com uma operação 24x7."
Com a terceirização, a rede
também passou por outra
mudança: o cabeamento
foi trocado por ondas de
rádio. Além de aumentar a
banda de 64 kbps para 512
kbps, o Sonda conseguiu
uma redução de custo com

telefonia de 30%.
Outra companhia que pro-

curou unir num fornecedor só
os serviços de TI e'telecom foi a
fabricante de cabos óticos e me-
tálicos Furukawa, que terceirizou
com a Brasil Telecom. A decisão
pelo outsourcing decorreu de uma
crise enfrentada pela fabricante
com o encolhimento do mercado
de infra-estrutura de rede, quando
a Furukawa viu seu time reduzir
de 700 para 300 funcionários.
"Isto nos forçou a reavaliar nossos
negócios; optamos por tirar do
dia-a-dia da equipe as atividades
que não eram nosso core, para que
ela se concentrasse na recupera-
ção da empresa", explica Foad
Shaikhzadeh, diretor-presidente
da companhia.

Desde maio de 2003, a BrT
fornece sistema de telecomuni-
cações, datacenter (que, anterior-
mente, era feito internamente),
desenvolvimento de aplicativos
para administração interna e mi-
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croeletrônica, como manutenção
da planta de PCs e impressoras.
"O departamento de informá-
tica passou de desenvolvedor
para gestor", diz Shaikhzadeh.
Assim a companhia obteve uma
redução mínima do custo anual
na ordem de 7% a 10%, além de
atualização tecnológica.

Na opinião do consultor
Carlos Rocha, da BearingPoint,
o fato de as teles agregarem mais
serviços acaba implicando em
redução de custo para o cliente
e tomando-as mais competitivas.
No processo final da escolha do
fornecedor, a Furukawa teve de
escolher entre a Brasil Telecom
e um fornecedor que não era da
área de telecom. "Tecnicamente
os produtos eram equivalentes,
mas a BrT deu a oportunidade
de um projeto mais abrangente",

pondera Foad. A diversificação
do portfólio foi fundamental
para a Abril na hora de fechar
negócio. "Quem poderia dar
manutenção a uma rede de TV
a cabo e oferecer os outros servi-
ços que buscávamos?", pergunta
Max Thomaz.

Vieram para ficar
Depois de conquistar status

de verdadeiros ylayers do mer-
cado de outsourcing de TI, cabe
às operadoras manter o patamar
alcançado. "Elas adquiriram
competência e têm melhorado,
mas isto deve ser contínuo, senão
vão perder mercado", avalia Luis
Minoru, do Yankee Group no
Brasil. Para o analista do Gartner,
Juan Fernandez, as telcos podem
até ganhar market share, mas
isso não significa que alcançarão
posições de liderança. "O que
elas precisam fazer é estabelecer
uma gama de produtos e se focar
neles", aconselha. Carlos Eduardo
Rocha, da BearingPoint, também
compõe o time dos que não
acreditam em um processo de
monopolização das operadoras
neste segmento. Um salto além,
justifica o consultor, precisaria de
mais capacidade técnica.

No entanto, as telcos con-
tinuarão investindo. Avessas a
números, não revelam orçamento
específico da área ou quanto foi
gasto com a implementação
dos datacenters. "O Cyber Data
Center tem crescido a uma média
anual de 60%. A prova de que o
Brasil Telecom continua apostan-
do nisso é a inauguração há um
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ano e meio do segundo datacenter
de Brasília", diz Alberico de Carva-
lho. A BrT tem 260 clientes.

A perspectiva da Telefônica
Empresas paira a oferta de out-
sourcing é crescer 50% neste ano.
"Estamos aumentamos o número
de funcionários em 50% e estamos
investindo na certificação, como
BS 7799 e ITIL (IT Information
Library)", afirma Palmaka. Dos
900 funcionários da Telefônica
Empresas, 300 deles pertencem
ao Centro Integrado de Serviços
(nome da operação de datacenter).
Hoje, seu maior data center na
América Latina possui 300 clientes
e fica no Brasil.

Este tipo de serviço ganhou
espaço dentro da Embratel. Uma
prova foi a aquisição da PrimeSys.
"E uma forma de crescermos
dentro da base de clientes e
conquistarmos novos", enfatiza
Vergani. A compra da empresa
especializada em outsourcing de
telecomunicações, concluída em
novembro, teve como objetivo
ampliar o portfólio e a atuação da
operadora no segmento.

As operadoras que apostaram
na expansão que já está se con-
cretizando podem ter uma nova
fonte de receita nos serviços de
terceirização de TI. Esta pode
ser uma maneira de alcançar um
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porto seguro antes de enfrentar
as mudanças que o setor tende
a encarar pela frente.

— Na onda d© mercado
Um estudo da IDC sobre o mercado brasileiro de

outsourcing de TI e telecom, em 2005, mostrou que há
espaço para crescer. Em 2004, foram movimentados
4 bilhões de reais, sendo 78% em terceirização de
TI e 22% de telecom. A projeção para 2005 estava
estimada em um aumento em torno de 16,5%. "O
outsourcing de TI e telecom está em expansão e
vem crescendo acima da média de outros tipos de
serviços", explica o analista de serviços da IDC,
Maurício Monteiro. Neste sentido, há espaço para as
companhias telefônicas incrementarem sua carteia
de clientes, pois todo o mercado vive
uma fase de expansão.

Contudo, as telcos precisam avaliar
bem em que investir. Uma pesquisa do
Yankee Group, feita no ano passado com
200 multinacionais presentes no Brasil,
revelou que as teles continuam fortes
em operação, gerenciamento e serviços
de rede, mas que os integradores vêm
ganhando espaço, principalmente, nos
serviços ligados à internet (veja quadro).
Quando perguntadas sobre que tipo de

parceiros as multinacionais preferem na hora de ter-
ceirizar, 44% delas escolheram as teles para operação
e gerenciamento de rede, contra 32% que elegeram
os integradores de rede e de sistemas e 16% que
apontaram os fornecedores de software e hardware. As
telcos também lideram a área de serviços de rede, com
44% da preferência, seguidas dos integradores (28%)
e dos fornecedores (16%). "Mas os números caíram em
relação a 2003, quando as preferências ultrapassavam
os 50%", destaca Luis Minoru, principal executivo do
Yankee Group no Brasil. (RP)

Text Box
Fonte: Information Week Brasil, ano 7, n. 155, p. 26-32, 2 mar. 2006.




