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"O ponto-chave é
ganhar a

concordância da
unidade de

negócio com este
esforço"
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No cálculo do

SLA, o negócio
Como parte de gerenciamento de TI, o acordo do nível de serviço vem sendo
usado cada vez mais como ferramenta de apoio ao negócio. Mas para isso
é necessário que haja maturidade na relação cliente e provedor

O
lhar para dentro de casa e
identificar se a área de
tecnologia da informação
está em sintonia com os
processos de negócios é
mais um exercício a ser

praticado pelo CIO. A governança de TI
está mais ampla e tem exigido dos gestores
uma visão além das especificações
técnicas, um SLA (service levei agreement),
que não se restrinja a enxergar se a
disponibilidade do sistema é de 99,9% ou
se um chamado foi atendido no tempo
estabelecido. As novas métricas dos
acordos de nível de serviço estão menos
complexas tecnicamente, porém mais
robustas no que se refere ao foco: melhoria
de performance (desempenho) da
organização com a ajuda da TI.

Pode-se dizer que uma segunda onda
do outsourcing de serviços de TI bate às
portas das empresas. Bem-vinda apenas
àquelas que têm maturidade para receber,
estruturar, controlar e governar os parceiros.
Esta fase dois do SLA tem foco nas
organizações que já passaram pelo primeiro
período, no qual eram definidos os níveis
técnicos e operacionais, cujas métricas
apenas relacionavam atividades
operacionais, como disponibilidades e tempo
de resposta dos sistemas, taxa de
abandono, velocidade média de help desk e
manutenção dos equipamentos.

O novo modelo considera características
de qualidade, freqüência de falhas, tempo de

resposta (medido desde a solicitação até a
finalização do atendimento), satisfação do
usuário e retrabalho. Para muitos, uma
métrica ainda inovadora. O próprio Gartner
reconhece que os índices de SLA baseados
no desempenho do negócio ainda são
pouco explorados, mas avalia que eles
estão ganhando popularidade conforme as
organizações tentam ligar os serviços de TI
aos seus resultados. No relatório "How to
develop and apply SLAs in outsourcing",
publicado em fevereiro passado, o Gartner
recomenda que a empresa deve, primeiro,
olhar para os processos de negócios e só
então estabelecer o que deve ser medido.

Martin Hackett, vice-presidente de

outsourcing da Unisys no Brasil, lembra que
além dos contratos definidos pelo acordo do
nível de serviço, a área interna de TI também
é avaliada pelo usuário final. "Utilizamos a
metodologia Six Sigma, que traz as
estatísticas de todos os chamados abertos,
como forma de aumentarmos a eficiência e
a qualidade interna", afirma. Luís Sena,
gerente de marketing para serviços da HP,
vai adiante e lembra que toda ação está
relacionada a um custo, algo que o CIO
deve avaliar. "A grande mudança é a
transferência de foco da infra-estrutura para
o negócio", define Sena.

Início do processo
Richard Matlus, diretor de

pesquisa do Gartner, concorda com a

afirmação. Segundo ele, o CIO deve
tomar a frente do processo e explicar aos
seus pares internos os valores e os
benefícios que a adoção dos níveis de
serviço resultam para a empresa.
"O ponto-chave é ganhar a concordância
da unidade de negócio com este esforço.
O que requer o comprometimento de

cada área na construção de um SLA de
Negócio", defende.

A consultoria PricewaterhouseCoopers

ajudou na implantação de modelos SLA nas
empresas Pepsico e Ambev. No caso da
Pepsico, a empresa tinha um modelo de
outsourcing baseado em bodyshop.
Durante um processo de reestruturação
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interna, a companhia decidiu agregar TI aos
negócios da empresa. Mas antes de abrir a
RFP (Request for Proposal), solicitação de
serviço ao mercado, a organização definiu
com as áreas de negócios quais os níveis
deveriam ser atingidos e como.

Ricardo Neves, sócio da consultoria,
explica que o primeiro passo foi definir as
métricas a serem acompanhadas e como os
serviços de TI suportariam os índices.
Segundo ele, há várias métricas quando o
SLA é agregado ao negócio, e tudo depende
da estrutura, necessidade e maturidade da
companhia. "O principal é estabelecer como
o serviço de TI garantirá o bom
funcionamento nos negócios da empresa.
Mapear no ambiente interno e, a partir daí,
criar um catálogo de serviços; baseado nisso,
se especifica o índice e o período crítico."

O executivo complementa que antes de
abrir uma RFP deve-se ter consolidado o
que se deseja e o que será suportado pelo
provedor. Em média, após a escolha do
provedor, o processo de transição demora
de seis a nove meses, prazo necessário para
eliminar adivinhações e suposições. Os

1 passos nessa fase incluem coleta de dados,
análise de resultados e acompanhamento de
todas as ações.

O modelo foi seguido pelo Grupo Rede,
formado por 11 empresas instaladas em São
Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná,
Tocantins e Pará. A companhia de
distribuição de energia elétrica, iniciou o
processo de terceirização do service desk
com a Unisys em março de 2006. Vanderleí
Soares, CIO do grupo, explica que começou
estabelecendo um SLA geral e um VIP
(diretoria), ambos com ênfase no tempo de
resposta. Em seguida, provedor e cliente
montaram o modelo. "Já tínhamos realizado
um histórico com o perfil de cada área. Os

chamados críticos da empresa
correspondem a apenas 10% do SLA, mas
são vitais aos nossos negócios. Esses
setores requerem acordos mais agressivos -
Tesouraria, Financeiro, Centro de Operação
e Distribuição, Call Center ao usuário interno
e cliente final. Departamentos que não
podem parar. Quem manda no SLA é a
necessidade do negócio", diz.

Métricas de negócio
Novas métricas são associadas aos

índices de negócio. Se em alto ou em baixo
volume, isso depende da cultura da
empresa e da própria ferramenta. Por
exemplo: a disponibilidade do SAP para o
faturamento. No caso de uma empresa cuja
emissão de nota fiscal é crítica ao negócio,
deve-se estabelecer os horários de pico
com o provedor.

"O importante é saber qual processo
de negócio um determinado sistema está
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suportando. Se você consegue medir o
processo final, também mede o quanto
estou colaborando para o negócio, e passa
a ter um relatório menos técnico e mais
próximo do efeito final", diz Enrique Soto,.
responsável pela operação de outsourcing
da Accenture no Brasil.

A pressão financeira para reduzir custos
e a necessidade das organizações em
demonstrarem valor de negócios corre a
passos largos. As empresas estão
transformando seus negócios em
velocidade, de forma que requerem de suas
organizações de TI mais do que já foi feito
antes. A chave para os CDs é focar na
mudança do negócio e desenvolver métricas
úteis que ilustrem o valor do serviço.

Os contratos de SLA tornaram-se mais
flexíveis, evoluem conforme a necessidade
da empresa. Eram totalmente amarrado do
começo ao fim do acordo, e passaram a
aceitar mudanças mais rápidas. Novos
parâmetros são acrescidos de acordo com a
demanda. Jorge Perlas, diretor de processos
da Asyst Sudamérica, ressalta, no entanto,
que os atuais parâmetros não excluem os
técnicos. "Eles devem ser complementares.
Os técnicos avaliam a saúde do processos
enquanto os estratégicos o resultado final,"

ecarvalho
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