
Tícket aderiu ao conceito
home office e iniciou o
processo de mandar os
funcionários para casa a
partir da equipe de vendas.
Noventa colaboradores já

trabalham em seus domicílios. Um
modelo operacionalizado pela equipe de
infra-estrutura a partir da inovação,
Iprimeiro na conexão dos equipamentos e,
mais tarde, na área de impressão. "Há
dois anos, quando adotamos o conceito
horr*^ office, sentimos a necessidade de
estender o modelo de outsourcíng de
impressão para o público de casa, que
não estava mais conectado à empresa,
mas também demandava a gestão dos
equipamentos", conta Gian Cario,
coordenador de infra-estrutura.

Também esse projeto ficou sob
|responsabilidade do parceiro de
outsourcing de impressão, a Star
Outsourcing, que além da instalação e
gestão dos equipamentos, incluiu no
pacote um sistema que ajuda a Ticket a -
gerenciar a alocação de suprimentos. No
sistema de compras, gerenciado pela área
de TI, o usuário registra a sua demanda
que, depois de aprovada, chega ao
usuário na forma de produto. Uma
solução simples, mas que teve cliente e
provedor de serviços empenhados
na solução de um problema e na
redução dos custos, mantendo o padrão
de eficiência.

"O sucesso da solução pode ser
medido pelo controle. Se olharmos o
modelo anterior, onde não existia padrão
para os equipamentos nem formas
diferentes de compra de suprimentos,
ganhamos em qualidade operacional.



Agora sabemos o quê e quanto
consomem os home offices e nos
livramos das compras de suprimentos de
impressão no varejo", quantifica Gian
Cario. Para ele, o parceiro de outsourcing
teve uma participação importante no
processo, pois compreendeu a
necessidade e apresentou uma solução
que também impacta o seu desempenho
na gestão e manutenção dos ativos de
impressão.

Esse maior comprometimento da Star
Outsourcing, aparentemente com o
simples propósito de manter fiel um
grande cliente, foi estudado
internacionalmente pela
PricewaterhouseCoopers, e tem sido
considerado uma prática de sobrevivência
no cada vez mais padronizado mundo
dos serviços de TI (tecnologia da
informação). Por meio da pesquisa
"Outsourcing Comes of Age: The Rise of
Collaborative Partnering", a consultoria
concluiu que, apesar da terceirização se
apresentar extremamente crítica na
estratégia das corporações, o seu
sucesso depende de inovações,
especialmente na relação entre clientes e
provedores de serviço.

Em linha com a tendência, a EDS,
presente no Brasil há 22 anos, atribui seu
sucesso à capacidade de renovação de
contratos. "Mais de 90% dos nossos
clientes estão conosco há pelo menos
sete anos, o que revela uma relação de
confiança e equilíbrio econômico, porque
se a confiança não existe, ninguém assina
contrato de longo prazo", diz Chu Tung,
presidente da companhia.

Segundo ele, as atuais métricas de
avaliação do provedor de serviço de TI
são muito mais criteriosas e feitas por
comitês multidisciplinares, que julgam,
avaliam e pontuam o parceiro, havendo
inclusive um auditor técnico - empresas
independentes como Mckinsey e Bain
Company -- que estabelece metodologias
de seleção, segurança e resultados, itens
fundamentais em concorrências que não
visam apenas redução de custo.

Dicotomia
Mas os clientes ainda não

compartilham plenamente dessa teoria.
Elaborado a partir de respostas de
usuários de 19 países, o estudo da PwC
identificou que para a maioria dos
compradores (87%), o parceiro de
serviços de TI se limita a entregar
exatamente o planejado no projeto
original. De fato, outsourcing é percebido
por 91 % dos clientes como uma atividade

essencial à empresa, independente de
elas estarem felizes ou não com a entrega
dos serviços.

Há também diferenças na percepção
de necessidades e expectativas de clientes
e provedores de serviços. Para
aproximadamente 25% dos clientes, os
bons provedores de serviços predominam
sobre os ruins, enquanto apenas 10% dos
outsourcers têm esta visão. Por outro lado,
enquanto 52% dos provedores
recomendam o offshore outsourcing,
apenas 20% dos compradores de serviços
acreditam que esta é a melhor alternativa.

"O outsourcing ainda é um jogo, mas
as regras mudaram", diz Pat McArdle,
responsável global pela área de
outsourcing da PwC. E a linha divisória é a

substituição gradual do modelo tradicional
pelo multisourcing, joint ventures e
soluções baseadas nas melhores práticas
de mercado. Mudam também as regras de
gestão deste relacionamento, agora não
mais regidas por acordos de níveis de
qualidade de serviço ou pelo tempo de
disponibilidade de uma aplicação, mas
também em questões subjetivas, como
transparência, boa comunicação,
confiança e reciprocidade.

•*

Sintonia
E quem investe em transparência têm

retorno garantido. As empresas já vêem
com bons olhos os outsourcers mais
dispostos a colaborar com os resultados
dos negócios, e 81 % delas dizem ter
acordos de serviços mais honestos e
transparentes. "Usamos o outsourcing
para oferecer um serviço de TI de maior
qualidade. Hoje cuidamos do negócio e
delegamos a um parceiro especialista^ no
qual confiamos, a gestão de soluções e
atividades mais técnicas. Assim,
passamos a dedicar tempo ao negócio",
conta Pierre Cunha, diretor de TI do
contac center Dedic.

O mesmo ocorreu na Carbocloro
onde, segundo José Carlos Padilha,
gerente de tecnologia da informação,
havia uma certa resistência à terceirização
de TI. Após a consolidação do processo
viu-se que a equipe realmente pôde se
concentrar em funções mais estratégicas.
"Nos focamos em assuntos de maior
importância para o negócio da
Carbocloro", resumiu Padilha em evento
organizado pela Simpress.

O ponto de inflexão, na visão de
Alexandre D'Aquino, diretor da Neoris, foi
o fato de tanto provedores de serviços
quanto clientes perceberem que não havia
uma oferta de serviços fim-a-fim. "As
empresas começaram a comprar serviços
pontuais, porque cada provedor tinha
uma especialidade diferente, e arcar com
o ônus desta administração múltipla
começou a ficar caro", diz D'Aquino.
Segundo ele, um fator que justifica o atual
foco em serviço fim-a-fim, prestado por
um provedor com domínio suficiente para
atender e suportar todos os estágios por
onde passarão uma aplicação.

Transparência
Ricardo Neves, sócio responsável pela

área de outsourcing de TI da
PricewaterhouseCoopers no Brasil, avalia
os resultados do estudo sob dois ângulos:
o primeiro baseado em um melhor
alinhamento entre indicadores de serviços



de TI e os indicadores de negócio; e o
segundo associado ao contexto de
colaboração, com transparência de custos
e margens de lucros, não só para o
provedor, com dados e relacionamentos
mais abertos entre clientes e fornecedores.

"De nada adianta os indicadores do
provedor apontarem que está tudo bem,
se o negócio não tem a mesma
percepção", observa. Um exemplo dessa
mudança reside na área de terceirização
da infra-estrutura (ITO), que por muito
tempo esteve associada a consumo
hardware (memória, Mips e
disponibilidade), mas por vezes o negócio
reclama dos custos crescentes. Há
também a terceirização de processos -
conhecido como BPO (Business Process
Outsourcing) - no qual em exemplo
observado por Neves está na área de
cartões de crédito. "O centro deste
negócio é o processamento das
transações, e o modelo pode ser
transferido do pacote fechado para um
ganho por transações processadas e o
provedor de serviços ganhar pelo volume.
Assim, o cliente se beneficia no custo
unitário da transação", aponta o consultor.
"Hoje o terceiro precisa conhecer mais da
indústria até para precificar corretamente
cada processo", completa.

Pulo do gato
O segredo dos provedores que

estarãg à frente do mercado no futuro
próximo, de acordo com o estudo da
PwC, está na criação de modelos de
negócios distribuídos por verticais, com
especialistas alocados por indústria,
compatíveis com a demanda de cada
cliente, porque a oferta tecnológica já se
tornou commodity. Por isso, o aumento
de soluções nominalmente apresentadas
ao mercado financeiro, de
telecomunicações e empresas de
serviços. Por exemplo, a EDS tem sua
identidade relacionada à indústria de
transporte aéreo; e a IBM com os bancos
no Brasil, cita Neves.

Apontada como visionária nessa
mudança de comportamento cliente/
provedor de serviços, a Tivit se recusou a
conceder entrevista à equipe de reportagem
de TI Inside, mas suas ações são
sintomáticas e revelam que a um
alinhamento com as tendências
internacionais. Do ano passado até aqui, a
empresa do Grupo Votorantim vem
apresentando estratégias que atendem a
indústrias especificas, como bancos, e a
aplicações, a exemplo do serviço para
processamento de notas fiscais eletrônicas,

alocação e gerenciamento de estações de
trabalho ou mesmo desenvolvimento de
aplicativos sob demanda.

Internacionalização
Chu Tung, da EDS Brasil, avalia que o

comportamento das empresas locais é
reflexo das multinacionais que operam no
País. "O Brasil está bastante inserido no
contexto global, porque possui uma
economia forte que atrai capital. Esta
multiplicidade influencia o estabelecimento
de critérios de eficiência e produtividade
internacionais", defende.

Basta avaliar o caso da brasileira
Politec, uma das maiores prestadoras de
serviços do País. A empresa conquistou
um contrato internacional com a japonesa
Mitsubishi pela qualidade do seu portfólio,
sua capilaridade e capacidade de entrega

dos aplicativos em diferentes plataformas
tecnológicas e idiomas - alemão, japonês,
inglês e em francês. A Politec assumiu o
sistema de vendas internacionais (trading)
da Mitsubishi. "Nosso foco neste projeto,
que não tem data definida, não é apenas
o desenvolvimento, mas a manutenção
evolutiva do sistema", conta Humberto
Ribeiro, diretor de negócios internacionais.

Segundo ele, a Politec vem se
preparando há alguns anos para essa
mudança de mercado, e adotou
internamente o conceito de outsourcing de
resultado, algo que prevê a migração para
o modelo remunerado por projeto
consolidado ou através de uma métrica
compatível com o mercado de TI.
"Adotamos, há mais de cinco anos, o
conceito Ponto por Função e mudamos as
fábricas para que elas se relacionassem
com o cliente a partir de uma métrica
internacional", explica o executivo.

Ponto por Função é uma medida
validada pelo International Functíon Point
Users Group, um organismo internacional
que certifica profissionais de TI
capacitados a quantificar sistemas. Sob
este modelo, independente de quem
esteja contando os pontos por função de
um sistema A ou B, o resultado será
sempre o mesmo. "Se o cliente quiser
calcular o esforço dedicado a um sistema
(análise feita pelo número de horas),
chegará ao mesmo resultado apresentado
pelo provedor de serviços na prestação
de contas", explica Ribeiro.

Para ele, a prática estabelece em uma
relação mais transparente. "O cliente
terceiriza uma função ao provedor, a cada
mês recebe uma fatura relatando o número
de horas gastas, mas quer saber quando
terá a aplicação pronta. Com a métrica,
todos falam a mesma língua e conseguem
medir o processo com base no mesmo
indicador", prescreve o diretor da Politec, ao
dizer que a empresa também possui uma
linha de Business Process Outsourcing
(BPO), onde assume a operação do
negócio do cliente ou automatiza
processos, agregando tecnologias que
mudam a operação do cliente.

Também nacional, a Spread vem
crescendo por meio de aquisições para
ganhar posições no mercado de BPO. Em
linha com os resultados do estudo feito
pela Price, Cassius Buda, presidente do
Grupo, reconhece a dificuldade
generalizada de inovação neste mercado
de serviços de TI e justifica seu
crescimento com base na oferta de
alternativas ligadas ao aumento de
eficiência. "Há cinco anos começamos



abordar diretamente os processos da
empresa", revela. Como exemplo, Buda
cita o sistema de gestão de imobilizados
do Banco Santander, à época dono de
uma frota de 1,5 mil veículos tomados de
clientes inadimplentes. "Eles demoravam,
em média, 8 meses para confiscar um
veículo, regularizá-lo e revendê-lo. No
início, a idéia foi desenvolver um sistema
que calculasse a depreciação do
automóvel, o custo do tempo dele no
pátio, etc. Mas criamos um sistema que
hoje gerencia 2 mil carros em 35 dias. Do
ponto de vista de custo - IPVA,
manutenção, pátio - a economia foi
significativa. Ou seja, entramos na gestão
do custo deste negócio para o banco, e
conseguimos dar liquidez ao que era
imobilizado. Isso só foi possível porque a
Spread entrou em uma área que não era
TI", conclui Buda.

Viés
Já a Unisys, que está posicionada no

segmento de outsourcing de infra-
estrutura, iniciou um movimento de
reestruturação da área de serviços, que
passa a abordar o mercado a partir de
cinco programas estratégicos: segurança
dos negócios; open source; plataforma
Microsoft; real time ínfrastructure; e
Dutsourcing visão fim-a-fim. A companhia
prove serviços desde o outsourcing de
infra-estrutura (hosting e administração de
grandes CPDs) até o outsourcing de
ambientes distribuídos (service desk, help
desk,'etc.). Ivan Ribeiro, diretor comercial
da área de outsourcing da empresa,
reconhece o avanço internacional da
oferta de BPO, mas pondera que a
empresa ainda acredita na demanda de
ITO (Ínfrastructure technology
outsourcing}. "A Unisys assume o
gerenciamento remoto de segurança; a
gestão do sistema operacional dos
servidores; o gerenciamento de
aplicações, dos antivírus e da rede, para
deixar o cliente mais livre para pensar em
suas estratégias", diz.

Independente do modelo, para Jean
Yves, diretor de serviços compartilhados e
de informática da Ambev, a fronteira entre
oferta e demanda de serviços é ilusória,
porque a terceirização pressupõe que o
provedor de serviço passe a ser uma área
estendida do departamento de TI. "Aqui
na Ambev realizamos reuniões mensais
com pretadores de serviços, onde
apontamos os problemas e eles nos
ajudam pontuando soluções", diz,
comentando que uma boa relação
começa por um bom contrato, que deve

ser o mais transparente possível. "Não se
deve esperar que o fornecedor resolva
tudo só porque você está pagando por
isso. Assim você deixa a organização
solta e não consegue gerenciar todo o
ciclo do acordo e chegar aos níveis de
serviço (SLA)".

Com a consultoria da
PricevvaterhouseCoopers, a Ambev
otimizou os processos de contratação de
terceiros. "Nosso objetivo era reduzir a
quantidade de prestadores da área de

manutenção e suporte. Tínhamos 20
empresas, hoje estamos com apenas
três. Isso gerou escala para eles e melhor
custo-benefício para nós", afirma. Ives
lembra que mesmo as empresas que não
foram selecionadas elogiaram o modelo.
"Desde o começo especificamos os
critérios como cronogramas, prazos, SLA.
Isso causou grande impacto sobre o
resultado final".

O segundo passo, conforme defende
o executivo, é o tempo, do contrato que
deve ser de longo prazo. "Com menos de
um ano a empresa não consegue atingir
seus objetivos da maneira correta. E
trocar de fornecedor muito rapidamente
requer custos. Por isso, amarrar bem o
processo logo no começo é muito
importante". Outro ponto levantado por
Yves é a avaliação: "Esperar um ano para
saber se chegou ao objetivo é errado.
Isso deve ser feito em períodos curtos".

Ives está convencido de que a
segunda onda do outsourcing está mais
na forma de comprar. "A empresa só
consegue que um prestador de serviço
compartilhe com os processos de
negócios se ela souber exatamente o
que quer. Mesmo que se tenha o
pensamento "isso não faz parte do meu
core busíness", é imprescindível saber
conversar e gerenciar o que está sendo
entregue a terceiros".

Quanto ao mercado, o diretor da
Ambev está convencido quanto a
sofisticação dos brasileiros. "A
consolidação da oferta de serviços de TI e
a integração do mercado está muito
evoluída. "Vejo uma profissionalização na
prestação de serviço e a concorrência
dos players internacionais, como os
indianos, somado ao apetite das
empresas locais em exportarem
suas soluções tem gerado excelência
na qualidade".

Segundo o executivo de delivery da
IBM Brasil, André França, hoje todos os
setores da economia estão migrando para
esse perfil, com exemplos nas áreas de
logística, industrial, financeira e até em
pequenas e médias empresas. O
resultado, na visão de França, é uma
relação vencedora para clientes e
prestadores de serviço. "Desenvolve-se
um relacionamento onde o que realmente
importa é o sucesso do cliente. Aí há uma
dedicação maior de esforços", comenta,
dizendo que esta é uma quebra de
paradigma, muitas vezes com alto grau
de inovação, porque é preciso rever toda
a infra-estrutura, para atender a uma
demanda específica.
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