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Colocar ordem na casa deve ser a prioridade do CIO que pretende transformar sua área em uma 
eficiente prestadora de serviços aos funcionários da companhia. 
 
Colocar ordem na casa deve ser a prioridade do CIO que pretende transformar sua área em uma 
eficiente "prestadora de serviços" aos funcionários da companhia. Não é incomum encontrar 
empresas que ainda fazem o chamado mutirão de TI.  
 
Gerentes definem um fim de semana para fazer, manualmente, o inventário do parque de 
máquinas e suas configurações. Se a empresa não está, digamos, tão atrasada assim, ela possui 
um software para inventário. E muitas vezes esse software, que nada mais é do que uma 
ferramenta de rastreamento e armazenamento de dados da própria infra-estrutura de rede, é 
alçado à posição de gerenciador de ativos, ou asset manager. "O que muitos diretores de TI 
chamam de asset management é, na verdade,um mutirão automatizado", afirma Mario Gajanigo 
Filho, gerente-geral da unidade de negócios Remedy, representada no país pela CSC 
Brasil."Mesmo aqueles que já têm uma ferramenta para inventário, não estão fazendo nem 15% 
do que é o verdadeiro asset management", afirma.  
 
O mercado de asset management é a aposta de muitas empresas para este ano. E um dos 
principais impulsionadores desses sistemas é o conjunto de melhores práticas britânico ITIL 
(information technology infrastructure library), considerado um dos principais temas de TI para os 
próximos anos. Isso porque o asset management é um dos processos do ITIL por ser considerado 
de grande impacto, em termos de custos, segurança e pela dificuldade de implantação. O fato é 
que CIOs - e fornecedores de tecnologia - já perceberam que se fizerem um bom controle de seus 
ativos, poderão chegar a uma economia de R$ 200 a R$ 300 por máquina.  
 
Qualquer empresa grande chega facilmente a um parque de mil máquinas. Ou seja, um projeto de 
asset management bem feito pode significar uma economia de R$ 200 mil a R$ 300 mil por ano. 
Por outro lado, o mercado de ferramentas para asset management ou de pacotes para 
governança em TI (que incluem software de análise de ativos em infra-estrutura) é extremamente 
heterogêneo."Não temos concorrentes", afirma Milton Cruz, managing director para América 
Latina da Mercury Interactive. Assim como Cruz,muitos outros fornecedores de TI fazem questão 
de deixar claro que não têm concorrentes diretos. Ou seja, em alguns pontos da governança em 
TI, são concorrentes, em outros, fazem a integração com a ferramenta de outra empresa. 
 
A Mercury Interactive comprou, em julho do ano passado, a Quintana, dona do software Topaz, 
conhecido como um dos mais sofisticados sistemas para governança em TI."O grande problema 
de TI é o dia-a-dia. Nosso negócio é um conceito que chamamos de BTO (business technology 
otimization)", afirma Cruz. O apelo dos novos sistemas para gerenciamento de ativos em TI é um 
só: redução de custos. A idéia por trás de um bom asset management é o melhor aproveitamento 
daquilo que já existe na empresa.  
 
Justamente por achar que o Brasil está maduro para esse tipo de ferramenta, a Mercury pretende 
investir fortemente no país. "A empresa tem como estratégia formar parcerias em vendas e 
consultoria e já está programada uma visita do fundador da companhia, Amon Landan, ao Brasil 
neste ano", afirma Cruz. 
 
Os conceitos por trás de pacotes passam sempre por gestão de TI como um todo. Quanto melhor 
administrada a área de TI, mais suporte ao negócio ela dará. "Se não tiver gerenciamento de 
problema,mudança e inventário, é muito difícil prestar um bom serviço de TI", avalia Gajanigo. A 
Remedy oferece um pacote chamado IT Service Management, que possui quatro componentes, 
vendidos também separadamente.Um deles é o asset management. O pacote tem a certificação 
Elite dada pela Pink Elephant, uma das mais importantes empresas de consultoria e certificação 



em ITIL no mundo. A meta da empresa é implementar asset management em 30% de seus 
clientes (todos grandes contas) até o fim do ano. 
 
Além da vantagem da redução de custos e melhoria nos serviços prestados pela área de TI, há 
outros pontos a serem abordados em uma implementação de asset management. Se os processos 
forem implementados de acordo com as melhores práticas de ITIL, o projeto completo pode 
também passar pelo conceito de gerenciamento de configuração. "Um sistema informa qual é o 
relacionamento dele com outros elementos da infra-estrutura. Se alguém for mexer no servidor, a 
ferramenta aponta qual será o impacto.Com isso, é possível avaliar o risco de mudanças", analisa 
Gajanigo, da Remedy. 
 
Segundo estudo do Gartner, cerca de 70% das falhas ocorridas em TI são decorrentes de 
mudanças mal planejadas ou mal executadas. Há outros problemas que podem ser resolvidos por 
um bom gerenciamento de ativos.Um dos exemplos é o caso da empresa que vai implementar 
uma ferramenta, que exige maior poder de processamento das máquinas. Será preciso fazer um 
upgrade. No entanto, há milhares de máquinas do parque que já estão preparadas para a nova 
aplicação.  
 
Como a área de TI não sabe exatamente quais são os desktops que já poderiam rodar a 
ferramenta, ela aproveita para trocar o parque inteiro. E gasta dinheiro desnecessariamente. Um 
outro caso é quando, por exemplo, o contrato de leasing de 200 máquinas acaba de vencer. Uma 
parte, 3% desse total (seis máquinas), está perdida, pois é mais comum do que se imagina ter 
notebooks extraviados. Resultado: como não é possível devolver a máquina, que seria a 
alternativa financeiramente mais adequada, o CIO acaba tornando-se o proprietário de um 
equipamento que já está perdido. 
 
Apesar do asset management ainda estar engatinhando na área de TI, as software houses 
apostam no seu crescimento nos próximos anos. Não é por outro motivo que muitas delas agora 
estão passando a investir nesse segmento. Uma delas é a consultoria Peregrine, que oferece uma 
ferramenta para gerenciamento de ativos ao mercado. "Esperamos faturar US$ 1 milhão neste 
ano só com o Asset Center", aposta o gerentegeral da empresa no Brasil, Luciano Dolenc. No ano 
passado, a empresa faturou US$ 125 mil.  
 
A estratégia da companhia para atingir essa meta, segundo ele, é a venda para empresas de 
médio porte. "A Peregrine tem um programa mundial agressivo para o segmento de médio porte. 
Isso está sendo impulsionado pelos Estados Unidos, por meio da lei Sarbanes-Oxley (nova lei 
norte-americana de responsabilidade fiscal)", analisa o executivo. A ferramenta da Peregrine 
trabalha na camada que vem acima de plataformas de gerenciamento como Tivoli, da IBM, e 
OpenView, da HP. 
 
Grandes fornecedores de software, como Computer Associates ou IBM, também possuem 
ferramentas para gerenciamento de inventário. A Altiris oferece o Altiris Inventory Solution que, 
segundo o diretor de tecnologia da empresa no Brasil, Paulo Tebet, é capaz de gerenciar o ciclo de 
vida de um equipamento, permitindo o controle do custo total de propriedade (TCO). O que se vê 
no mercado é o aparecimento de soluções específicas para governança da área de TI ou ao menos 
adequadas aos novos padrões exigidos pela área, como ITIL. 
 
Leque de soluções  
 
Além de ferramentas como Remedy Asset Management, Peregrine Asset Management ou o Topaz, 
da Mercury Interactive, acaba de chegar ao mercado brasileiro a solução Becubic, da empresa 
francesa Soamai, representada pela BKS Soluções. A ferramenta Becubic é a base do conceito 
IAM (IT asset management, ou gerenciamento de ativos de TI). Trata-se de uma ferramenta que 
automatiza o gerenciamento da área de TI. O IAM pode servir de base para implementação de 
padrões, tais como CMM,Cobit ou ITIL. 



No Brasil, a solução está sendo implementada na Nossa Caixa. Segundo o analista da BKS, Felipe 
Daguila, a meta é implementar o conceito de IAM em mais quatro ou cinco clientes até o fim do 
ano."Com a nossa solução, as informações sobre TI voltam para a empresa e não ficam mais 
retidas com outro funcionário", garante Daguila. 
 
Segundo pesquisas feitas pela Soamai com cerca de 100 clientes mundiais, depois de 
implementada a solução Becubic, dentro do conceito IAM, a média de retorno sobre o 
investimento da ferramenta é de um ano. A busca por documentação tem seu tempo reduzido em 
30%, a migração de sistemas tem uma redução de tempo de 20% a 40% e a análise de impacto 
sobre um processo é feita na metade do tempo. 
 
Os números são tentadores. Mais tentador ainda é implementar uma ferramenta que permita 
fazer melhor uso de tudo o que já existe em TI. Há diversos perfis de ferramentas no mercado, 
desde um sistema de inventário em um pacote de gestão de grandes fornecedores até 
ferramentas específicas e sofisticadas de governança em TI, que fazem asset management de 
acordo com processos de ITIL e automatizam tarefas visando melhor administração dos ativos e, 
portanto, redução de custos. O importante, antes de começar um projeto de gerenciamento de 
ativos, é saber estabelecer as prioridades.  
 
Disponível em: <http://www.companyweb.com.br>. Acesso em 2 mar. 2006.  


