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O conceito de multisourcing chega ao mercado como opção para as empresas que precisam de 
uma estratégia dinâmica e flexível de terceirização de TI, que acompanhe os objetivos de 
negócios. 
 
 
Estabelecida já há bastante tempo no mundo dos negócios, a terceirização ou outsourcing, 
como alguns preferem, é uma prática comum entre as corporações. Passando pelas áreas de 
produção, finanças, recursos humanos e, principalmente tecnologia da informação (TI), a 
terceirização apresenta, ainda hoje, os mesmos desafios que atormentavam o mercado há dez 
anos.  
 
Quais são os processos de TI que devo terceirizar e quais devem ficar sob meu controle? Como 
garantir o nível adequado de prestação do serviço contratado? Como gerenciar múltiplos 
fornecedores? Como resolver uma contratação superestimada? Quais sinais revelam que é 
hora de trazer determinado processo de volta para execução interna? Para tentar resolver 
esses conflitos de forma pragmática, sempre levando em conta a estratégia de negócios da 
empresa, a analista Linda Cohen, da consultoria Gartner desenvolveu o conceito de 
multisourcing.  
 
Em uma das análises de Linda, divulgada recentemente pelo Gartner, a analista faz questão de 
ressaltar para as empresas interessadas em adotar o conceito que o multisourcing não é 
sinônimo de outsourcing seletivo.  
 
“Na verdade, o multisourcing é uma nova disciplina de gerenciamento. É a habilidade que uma 
empresa pode desenvolver de gerenciar seus processos de maneira totalmente dinâmica, 
combinando recursos internos e externos e revendo essas decisões sempre que seus objetivos 
de negócios evoluírem”, detalha Cássio Dreyfuss, analista sênior do Gartner no Brasil. Para 
Dreyfuss, a empresa que pratica o multisourcing sabe que precisa se adaptar de forma 
contínua para atender as mudanças de suas metas financeiras, do mercado no qual está 
inserida e do cenário tecnológico que suporta suas operações. 
 
“No modelo antigo ou tradicional de terceirização, os contratos já estavam obsoletos no 
momento em que eram assinados”, exemplifica o executivo. Quem já não ouviu histórias de 
terceirização sobre serviços que ‘despencam’ em qualidade após o primeiro ano de contrato? O 
primeiro passo em direção ao multisourcing, na visão do analista, é a criação de cláusulas que 
garantam mais flexibilidade ao contrato. “Não adianta prever mudanças somente nas 
quantidades e capacidades contratadas, mas principalmente, nos tipos de soluções de TI 
fornecidas”, alerta Dreyfuss. 
 
Para o cliente, esse é um exercício constante, de revisão de necessidades, estratégias e de 
relacionamento com o provedor. Já do lado do fornecedor, o desafio é estar pronto para 
ajustes finos e mudanças de rota, tendo sempre em vista uma relação de parceria estratégica 
com o cliente. Para quem acha que na prática, esse nível de interação nunca vai funcionar, 
dada a complexidade dos universos do cliente e de seus fornecedores, vale relembrar 
exemplos reais de empresas que aplicam esse conceito de forma direta em seu bem mais 
precioso – o produto final. 
 
Um deles é o setor automobilístico. Pressionado por custos cada vez mais altos e concorrência 
mais acirrada, empresas como General Motors e Ford utilizam de forma sistemática o conceito 
de “sistemistas”. Tanto ao redor da planta da GM localizada em Gravataí, no Rio Grande do 
Sul, quanto na fábrica da Ford sediada em Camaçari, na Bahia, existem comunidades de 
fornecedores que fornecem em tempo real as peças necessárias para a montagem dos 
automóveis. Desta forma, o estoque interno é zero e o tempo de reposição é mínimo.  
 
Na área de tecnologia, por sua vez, o maior exemplo mudou totalmente a forma como se 
fabricava computadores. Quando Michael Dell criou a Dell Computers, em 1985, ele queria 



formar uma empresa que vendesse produtos customizados de acordo com a necessidade do 
cliente. Para ter a agilidade necessária que garantisse este diferencial, o executivo adotou o 
modelo ‘built to order’, que exigia dos fornecedores rapidez na entrega os componentes de 
acordo com a configuração de cada lote de pedidos. Isso reduziu dramaticamente os custos, 
acelerou o processo de fabricação e melhor ainda, agradou a milhares de clientes em todo o 
mundo. “É esse tipo de raciocínio que as empresas precisam ter em relação aos seus 
fornecedores de TI. Elas precisam estar dispostas a formar uma parceria de forma a contar 
com este parceiro na hora em que precisar mudar o rumo”, sugere Dreyfuss. 
 
No Brasil, apesar da adesão ao outsourcing de TI já estar consolidada, a evolução rumo ao 
multisourcing ainda está em andamento. Empresas como Natura, Cia. Vale do Rio Doce e 
Orbitall (veja quadro) já fazem na prática o que o conceito sugere na teoria. Na avaliação local 
do Gartner, setores como os de manufatura, varejo e serviços estão na dianteira, visto que a 
gestão e o desenvolvimento de fornecedores já são aplicados no dia-a-dia dessas empresas. 
Por outro lado, o mercado financeiro, conservador por natureza, só adota a terceirização de 
forma intensa nas redes de telecomunicações, data center e contingência. O desenvolvimento 
de aplicações, por exemplo, nunca é o alvo de outsourcing de um banco.  
 
Para Carlos Henrique Testolini, CEO da Procwork, além do governo e dos bancos, outro 
mercado resistente ao novo posicionamento é o setor de telecomunicações. “Eles sempre 
compraram por volume e estão acostumados a escolher pelo preço mais baixo. Já empresas de 
bens de consumo, químicas e farmacêuticas estão mais preparadas”, afirma o executivo. A 
Bosch é um dos clientes da integradora de sistemas de TI que já estão dentro de uma 
estrutura evoluída de terceirização.  
 
A empresa está criando um centro de suporte global, com sede no Brasil, que vai contar com 
profissionais próprios e da Procwork. “É uma iniciativa de peso mundial, que conta com a visão 
de desenvolver o parceiro”, reforça Testolini. Outra pioneira, a Orbitall também contratou a 
Procwork para fazer desenvolvimento de sistemas, CRM e operações de suporte que seguem 
todos os pré-requisitos internos da Orbitall. Nesse caso, a diferença fica por conta da 
proximidade entre os sites do provedor e do cliente. “Estamos em um prédio localizado 
exatamente em frente ao prédio do cliente, para facilitar ainda mais o processo”, revela o CEO 
da Procwork. 
 
Dentro dessa reavaliação constante de fornecedores, outro cuidado a ser tomado pela empresa 
é a ida para o outro extremo da tendência, o que o Gartner descreve como ‘outsourcing 
compulsivo’, ou seja, contar com tantos parceiros diferentes que a gestão e o diálogo com toda 
a cadeia ficam cada vez mais complicados. “Nenhum extremo é ideal quando se fala em 
outsourcing”, ataca Dario Boralli, sócio-presidente da DH&C Outsourccing. Por outro lado, 
alerta o executivo, também não é sensato adotar um único terceirizador para 100% das 
necessidades. “Apesar de nomes como EDS e IBM fazerem isso em muitos projetos mundiais, 
se a empresa não contar com um fornecedor dessa envergadura, acaba ficando presa à uma 
única opção”, enfatiza Boralli. 
 
Prova disso é que da base atendida hoje pela DH&C, apenas cerca de 5% dos clientes contam 
com a empresa como provedora única de serviços de TI. “Acho que entre 30% e 40% do total 
já fazem uma terceirização inteligente, dividindo os parceiros por áreas de atuação”, revela o 
executivo. A contrapartida da DH&C fica por conta da flexibilidade nos contratos, que podem 
ser revistos pelos clientes e comportam uma redução de até 30% dos serviços fornecidas sem 
causar grandes dilemas. “Hoje é loucura engessar um cliente por três anos e depois perdê-lo 
para um concorrente com mais visão de negócio”, arremata Boralli.  Definitivamente, 
flexibilidade é a palavra-chave do universo corporativo. E os mais preparados para a 
adaptação constante já estão saindo na frente.   
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A Orbitall, empresa de serviços de processamento de informações financeiras de cartões de 
crédito, adota o conceito de multisourcing em sua rotina diária. “Já nascemos, em 2000, com o 
espírito de integrar processos e serviços.  



Como nossa cadeia é muito extensa e em alguns pontos a escala é fundamental, fica muito 
difícil ser bom em tudo e ainda atingir a escala necessária”, explica Carlos Alberto Serrano, 
diretor da área de arquitetura e segurança da informação da Orbitall.  
A empresa conta hoje com parceiros nas mais variadas atividades passando pela gravação dos 
cartões de crédito, envio das faturas e dos cartões aos clientes até as centrais de atendimento 
aos usuários. 
 
Para definir sua estrutura de fornecedores, Serrano dividiu a mesma em três blocos. O 
primeiro, dos parceiros estratégicos, é formado por empresas que compartilham objetivos de 
negócios diretos com a Orbitall. Geralmente nesse grupo existe um provedor para cada 
atividade da empresa “Nossa rotina está tão próxima que desfazer a relação com uma dessas 
empresas seria uma coisa terrível”, comenta o diretor. 
 
No segundo grupo, formado pelo pelotão médio ou intermediário, o ‘casamento’ entre as duas 
empresas não é tão estratégico, mas ainda é muito importante. Nesse grupo, existem mais de 
um parceiro para executar a mesma operação. “No entanto, os compromissos mútuos 
continuam”, ressalta Serrano. 
 
Já o terceiro grupo é formado por um grande bloco de fornecedores que desempenham as 
mais variadas responsabilidades dentro da Orbitall. “Mesmo nesse nível existe um processo de 
co-responsabilidade”, enfatiza. 
 
O segredo desses relacionamentos, na visão de Serrano, é compartilhar a percepção de 
mercado com o fornecedor. Para ele, quando existe um alto nível de integração, fica mais fácil 
preparar a estrutura para as mudanças do mercado. “Nesta posição todos ganham ou perdem, 
pois estão no mesmo barco”, diz.  
 
A flexibilidade dos contratos de terceirização também é destacada por Serrano, que acredita 
na definição de valores conjuntos entre os parceiros para simplificar este dilema.  
 
“O contrato é apenas uma fotografia da realidade. Ele tenta transformar numa visão rígida um 
processo que é dinâmico por natureza”, alerta. A saída, para o executivo, é repactuar os 
compromissos e reavaliar se as parcerias fazem sentido a cada novo desafio. “Afinal, o que 
cobramos dos parceiros é exatamente aquilo que nossos clientes também nos cobram”, conclui 
o diretor da Orbitall. 
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