
se fala em estratégias para atingir este
perfil de empresas. O "jogo de encaixe"
tem muitas nuances, tanto da parte de
quem fornece aS soluções como dos
consumidores em potencial. Pela
precariedade ou falta de equipes de TI
nos clientes, os provedores querem
avançar na ponta dos serviços. Mas que
tal conhecer um pouco mais de quem
está dos dois lados do balcão?

"O mercado SMB sempre teve
dificuldades para trabalhar com TI, porém
eles sabem que não ter uma boa
plataforma faz diferença. A questão de
preço era o maior problema, mas oferecer
um serviço de alto nível sem custos
absurdos é possível agora e é o nosso
diferencial", garante Cláudio de Paula,
CEO da SuperCom. A estratégia da
companhia é empacotar serviços

oferecendo ativos, como hardware,
suporte e service desk. A meta é fazer
com que o cliente perceba que vai ganhar
um serviço mais completo e com custos
menores do que se ele comprasse os

ativos e utilizasse equipe própria.
Essa modalidade de serviços é

oferecida desde dezembro do ano
passado e, de acordo com o executivo,
tem obtido uma resposta acima das
expectativas. Os valores são
exemplificados por ele, como
R$ 38 por terminal, uma variação do thin
client tradicional. Um projeto com servidor
e 10 terminais, por exemplo, ficaria em R$
800 mensais, com as licenças já inclusas.
Hoje, a SuperCom possui 24 clientes das
mais variadas verticais como comércio,
indústria e até mesmo clínicas médicas
nesta modalidade.

Somando 13 anos de mercado, a
carioca Netcenter é focada em infra-
estrutura de redes (dados e voz, e
projetos de convergência), possuí uma
carteira de 500 clientes e parcerias com
fornecedores como EMC, Sonicwall e
Microsoft, entre outros, e um grande
foco em médias empresas (veja mais no
Box: Pequeno ou médio?). "O acesso à
tecnologia ficou mais fácil. Pelo
barateamento dos ativos, oferecemos
desde soluções de armazenamento
até redes convergentes para o SMB.
Ainda não posso dizer que TI virou
commodity, mas o preço não é mais um
impeditivo para trabalhar no segmento",
admite Cláudio Medeiros, diretor-
presidente da empresa.

Fim-a-fim sim
Entre os clientes estão escritórios de

advocacia e de construção e empresas
de engenharia civil de porte médio para
grande, de 25 a 400 funcionários. "Nosso
modelo de oferta de solução é totalmente
aderente a esse perfil", garante Medeiros.
O objetivo é oferecer projetos fim-a-fim,
que podem até mesmo ser trabalhados
100% na casa do cliente ou a partir do
NOC de serviços da Netcenter, com

dequar soluções e preços
à realidade dos pequenos
e médios negócios é o
grande desafio enfrentado
por fornecedores e
integradores de TI quando



:service desk customizado.
"Cada cliente tem uma necessidade

própria de negócios e nem sempre TI
está aderente. É aqui que entra a nossa
área consultiva e a nossa metodologia (a
Netcenter Professional Services) para
entregar o nível de serviço e a qualidade
que o cliente necessita, ou seja, ele
compra algo do tamanho dele", diz
Fabiano Pacheco, diretor de serviços
e tecnologia da Netcenter. Com grande
foco no entendimento do que é crítico
e do que não é, e estabelecendo
uma política operacional e de
serviços compatível.

Pacheco aponta que os projetos
precisam sair do papel com muita rapidez,
até como mais uma das justificativas de
investimento. "Não fazemos nada que
ultrapasse os três meses, mas já
desenhamos e colocamos uma solução
em operação em 15 dias. Um de nossos
clientes de porte médio, a Guaravita, teve que reestruturar a rede de dados por

conta de seu crescimento, e fizemos o
desenho e a entrada em operação em
vinte dias", completa.

Renata Mello, gerente de TI da
Guaravita, empresa que produz bebidas
a base de guaraná, é quem explica essa
operação: "fomos vítimas do
crescimento da empresa. O número de
funcionários mais que dobrou nos
últimos dois anos. Os departamentos
foram crescendo e fomos aumentando
os serviços até que a própria Netcenter,
que já era nossa parceira, vislumbrou os
problemas e desenhou a nossa nova
infra-estrutura", relembra.

Parceira de anos, a Netcenter é
qualificada por Renata como
"fornecedor Bombril", com mil e uma
utilidades. "Antes, eles hospedavam o
nosso site, eram nossos fornecedores
de solução e tínhamos o nosso link com
eles, hoje temos o suporte passivo de
servidores e faremos o gerenciamento
24x7", compara.

Estratégias e usos
A Netcenter administra o parque da

Guaravita que possui 82 máquinas, com
nove servidores dedicados. Entre as
principais atividades das máquinas estão
o sistema de gestão da Datasul e uma
VPN, para que alguns usuários possam
acessar a rede remotamente. "Antes da
reformulação nossa composição era
uma grande colcha de retalhos,
colocamos dispositivos mais potentes e
tiramos muita coisa que era
redundante", explica Renata.

Ela vê uma grande mudança nos

últimos cinco anos no que diz respeito
à oferta de serviços para médias
empresas. "Mudou muito. Hoje, o
serviço prestado tem mais credibilidade.
A Netcenter, por exemplo, sabe que
precisa prover um serviço muito bom
porque a cobrança é maior. Se as
soluções estão mais maduras e
com menor custo, os clientes estão
mais exigentes", admite. A meta da
gerente agora é aprimorar os serviços
internos, com melhoria do atendimento
aos usuários, a partir do conhecimento
adquirido por ela na especialização
em ITIL.

Vislumbrando a melhoria de serviços,
a Netcenter quer ampliar os serviços de
outsourcing, especialmente de servidores.
"Todo mundo faz administração de
desktops com o "amigo do primo" e é
complicado concorrer pelo preço, mas
servidores é mais delicado. Podemos
fazer desde 24x7, remoto ou não,
alocando equipamentos em datacenters
parceiros, como a Brasil Telecom, e
administrando do nosso NOC. A
criticidade cresceu para muita gente, mas
não a ponto de investir em um datacenter
próprio", admite Pacheco.

Para quem acredita que os
fornecedores de tecnologia estão
sensíveis a conquista deste mercado, De
Paula, da SuperCom, não é tão otimista.
"Os fabricantes não nos dão muito apoio,
o nosso grande parceiro são os bancos
que garantem as nossas aquisições de
longo prazo, como Itaú, ABN e Banco do
Brasil. Como o ativo é todo nosso,
precisávamos amarrar a operação, para
mostrar o retorno para eles", garante. A
Netcenter utiliza a estrutura dos
distribuidores no financiamento das
soluções, mas não descarta a ponte com
o BNDES e mesmo com o Banco do
Brasil como alavancadores de
financiamento dos projetos.

Pequenas ou médias? Para De
Paula, da SuperCom, as médias ainda
são prioritárias pela maior possibilidade
de empacotamento de serviços. "Eles já
conseguem olhar investimentos em
segurança, backup e até mesmo em
storage. O maior drive é o
licenciamento. Todos os meus clientes
queriam sair do ambiente pirata, mas,
claro, sem acabar com o orçamento
todo de uma vez", garante. O sistema
de captação dos clientes é por
indicação de revendas, que ganham um
percentual do projeto e a Supercom
agora busca novos parceiros entre
desenvolvedores e canais. (C.F.)
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