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O equilíbrio de poder já mudou. Desde 2005, as economias emergentes foram responsáveis 
por mais da metade do PIB mundial e mais de 40% das exportações. Enquanto que a China, 
Índia e outras economias de crescimento rápido representam ameaças competitivas aos atuais 
líderes industriais, também estão se tornando mercados abertos que apresentam vastas 
oportunidades comerciais para empresas multinacionais que buscam novos fluxos de receita.  
 
Para tirar partido da globalização, as empresas precisam de uma infra-estrutura de TI e 
comunicações que seja dinâmica e flexível, não apenas para alcançar os mercados de baixo 
custo mas também para responder mais rapidamente ao ritmo de mudança interno.  
 
Face a um cenário de fusões e aquisições, novos mercados e internacionalização, CIOs 
enfrentam pressões similares, sejam de economias desenvolvidas ou emergentes. Eles 
precisam fornecer redes e, sobretudo, aplicativos, com a garantia que operem sem 
interrupções, em qualquer lugar.   
 
Contudo, os países BRIC – Brasil, Rússia, Índia e China – se desenvolveram tão rápido que os 
custos crescentes de mão-de-obra e capital demandam maior agilidade dos investidores, 
mudando de tempos em tempos em busca dos últimos focos de consumo ou dos próximos 
centros de produção a baixo custo.   
 
Conforme os mercados globais se abrem, os riscos podem aumentar: grandes e pequenas 
organizações precisam estar preparadas para um modo de fazer negócio que é inerentemente 
sensível a interferências. Talvez o aspecto principal é que os CIOs enfrentam a necessidade de 
justificar investimentos em TI e comunicações, demonstrando o valor comercial oferecido por 
essa infra-estrutura.  
 
Enquanto os gastos anuais de TI e telecom devem aumentar em 5% (CAGR) entre 2005 e 
2009 nos Estados Unidos e EMEA, a Rússia deve aumentar seu gasto anual em quase 20%. E a 
diferença está colocando empresas do ocidente sob grande pressão para gerar retorno sobre 
seus investimentos.  
 
Para lidar com esses desafios, multinacionais precisam garantir que suas redes existentes 
sejam ampliadas globalmente sem comprometer a segurança e a confiabilidade. Elas precisam 
estabelecer altos padrões de conhecimento e processos, de modo a melhorar a eficiência e a 
qualidade do serviço. E, o que é mais importante, precisam transformar a gestão de toda a sua 
infra-estrutura para responder dinamicamente às necessidades comerciais do negócio.  
 
No nosso caso, por exemplo, numa tentativa de suportar a expansão cada vez mais dinâmica e 
flexível das empresas multinacionais, a Orange Business Services amplia sua presença de rede 
em importantes mercados emergentes, como a China e a Rússia e em outros países 
emergentes. 
 
Também há uma aposta na adoção de melhores práticas. Gerir uma rede global é tarefa que 
exige o uso de padrões internacionais. Até em função da integração dos portfólios de TI e 
telecom, para que as empresas possam ter uma maior visibilidade dos seus ativos de forma a 
organizar seus projetos comerciais e de expansão.  
 
Um bom exemplo é a gestão de segurança. Ela fica complexa conforme a expansão 
internacional abre novos pontos de acesso para vírus e crimes on-line. Cabe aos provedores 
criar linhas para adequar às necessidades das corporações.Vale frisar que a expansão global 
de negócios deve muito de seu sucesso a padrões internacionalmente reconhecidos, 
especialmente os técnicos.  
 
Mas as complexidades da gestão de segurança e infra-estrutura também exigem padrões de 
conhecimento de gestão, e a adoção de melhores práticas compatíveis com ITIL é fundamental 



para garantir a consistência da administração de sistemas para equipes de tecnologia 
internacionalmente dispersas. 
 
Esse foco em melhores práticas e serviços profissionais demonstra que as operadoras de hoje 
precisam oferecer mais do que redes internacionais e tecnologias. Conforme as empresas se 
expandem internacionalmente, o que importa é a qualidade dos gestores de tecnologia com 
consciência comercial e sua capacidade de controlar a infra-estrutura para viabilizar 
diretamente o crescimento de negócios.  
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