


AO LONGO DOS ÚLTIMOS ANOS, a área de tec-
nologia da informação tem lutado nas empresas para passar
de um status de suporte para alcançar nível estratégico e de-
cisivo nos negócios. A geração de valor e de novas fontes de
receita entrou no rol de preocupações do CIO. No entanto, a
forma como TI se organizava e desenvolvia suas atividades,
incluindo questões como priorização de projetos, ainda não
estava em análise. Mas estas questões vieram à tona com o
crescente aumento da demanda das áreas usuárias e os re-
cursos cada vez mais escassos. A eficácia do departamento,
consequentemente, é posta à prova.

O líder da prática de TI da consultoria Booz Allen Hamil-
ton, Sérgio Lozinsky, explica que a questão de produtividade
surgiu com mais força na indústria automotiva norte-america-
na, quando houve prejuízos significativos e verificou-se que
a TI consumia centenas de milhões - quando não bilhões de
dólares - por ano, "Um movimento de repensar os custos
de TI na indústria e estabelecer algum tipo de benchmark
(1% das vendas) passou a ser um objetivo comum das em-
presas", afirma, observando que os bancos também vêm
avaliando a possibilidade de otimizações proporcionadas por
ganhos de escala.

Lozinsky destaca que ter um processo mais seletivo de
filtrar as demandas é um dos pontos críticos. "Muitas soli-
citações partem de necessidades específicas e não de uma
avaliação mais abrangente dos requisitos do negócio em
determinado intervalo de tempo. Isso consome recursos de
maneira desnecessária e tira o foco daquilo que realmente
faz diferença para a organização", define. O método foi uti-
lizado pela Serasa, especializada na análise e informações
para crédito, quando a empresa partiu para uma estratégia
de ser totalmente informatizada e disponível, sem, entretanto,
contar com um orçamento especifico para isso. "Consegui-
mos o investimento buscando economia em outras atividades
internas, ganhando escala e realizando análise de viabilida-
de", diz Dorival Dourado, CIO da companhia.

A Net Serviços também enfrentava problemas com a prio-
rização de investimentos até que dividiu seu departamento
em dois, com o objetivo de ganhar agilidade e foco. Uma das
partes é dedicada a projetos e inovação. "Compartilhamos
todo novo projeto com a área de negócios, aplicando um
plano de negócios para analisar os riscos e o retorno possí-
vel", comenta Miguel Marioni, diretor de tecnologia da infor-

mação. A outra parte toma conta do dia-a-dia da companhia,
concentrando o operacional e medindo a despesa por usuário.
Desta maneira, a cada novo projeto, há um cálculo sobre o
impacto no ambiente de produção. "Sempre existe uma ava-
liação para saber se o custo vai ficar menor ou se a solução
vai ficar melhor do que já estava", revela Marioni.

Nessa nova estrutura nasceu um sistema de pré-cálculo
para que o cliente, quando compra um produto Net, saiba
quanto vai pagar na primeira fatura. Marioni conta que antes
havia muitas dúvidas por parte dos novos assinantes, pois o
valor não era exatamente o anunciado, variando de acordo
com a data de contratação do serviço. Ele relata que, às
vezes, um cliente contratava um serviço de R$ 50, por exem-
plo, e recebia uma fatura de R$ 75. O consumidor ligava
dizendo que a fatura estava errada, quando o que havia acon-
tecido era que os 15 primeiros dias haviam entrado no ciclo
de faturamento seguinte. Ou seja, ele estava pagando por
45 dias e não por 30. "Até descobrir-se isto, criava-se um
desconforto para o assinante e para o vendedor, que falava
que ia custar um valor e a fatura mostrava outro", explica. O
sistema foi incorporado à ferramenta de vendas e possibilitou
a redução do suporte e do volume de ligações.

Outro projeto voltado ao ganho de produtividade adotado
pela Net Serviços foi a automatização do pessoal de campo.
Agora, os técnicos baixam ordens de serviços em smartpho-
nes e a empresa monitora a capacidade de atendimento. Se
um deles não conseguir cumprir a agenda, imediatamente
outro é designado para a prestação de serviço, Com isto, a
operadora calcula uma melhora de 15% na produtividade de
sua equipe, além do aumento da satisfação do cliente. Atu-
almente, este tipo de serviço está disponível em Campinas
(SP), Santos (SP), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS) e
parte do Estado do Rio de Janeiro. A idéia é que, em breve,
a plataforma se estenda para as demais cidades atendidas
pela Net Serviços.

PROCESSOS E SINERGIA
A necessidade de uma gestão eficiente dos projetos e

de otimização dos meios de processamento de informações
levou a Gol Linhas Aéreas a contratar, em 2006, uma con-
sultoria externa para definir um modelo de governança mais
formal do que o adotado até então. Além disso, a empresa
precisava transformar as características do departamento de
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TI de uma área técnica para uma mais

gerencial. "Queríamos tornar nossos

analistas de sistemas em analistas de

negócios", resume Wilson Maciel, vice-

presidente de planejamento e TI da

companhia aérea.

Esta primeira grande mudança da

nova fase da TI da Gol foi realizada em

2007. "Modificamos bastante o perfil

das pessoas e a forma de trabalhar. O

resultado foi bastante positivo", avalia. A

segunda questão era como os investi-

mentos em TI seriam endereçados. Defi-

niu-se que quem estabeleceria as neces-

sidades seria a área de negócios, mas

a condução das soluções seria respon-

sabilidade de TI. "Já as prioridades e o

volume de investimento são determina-

dos por um comitê gestor de TI, formado

pelo presidente da empresa e os vice-

presidentes", esclarece o executivo.

Nesse processo, foi trocada toda a

infra-estrutura herdada com a compra

da Varig, A Gol virtualizou e consolidou

os servidores, reduzindo seu parque

de mais de 80 máquinas para três.

Maciel calcula que, com isso, sejam

economizados R$ 6 milhões.

A AES, grupo dedicado à produção

de energia e ao fornecimento de servi-

ços de telecomunicações, otimizou sua

estrutura ao padronizar os processos

de TI de todas as empresas que a com-

põem. "Empresas como a nossa, que

estão listadas na bolsa de valores dos

EUA, precisam estar aderentes à lei

Sarbanes-Oxley e TI é um fator-chave,

porque é quem faz a gestão das infor-

mações", analisa Eduardo Fagundes,

CIO da companhia.

Adotou-se um modelo baseado no

eSourcing Capability Model, um fra-

mework desenvolvido pela IT Servi-
ces Qualification Center, da Carnegie

Mellon University (EUA). Dos 82 pro-

cessos descritos neste framework, a
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AES adotou 64. "Conseguimos identi-

ficar formas novas de fazer determina-

dos serviços e, assim, ganhar sinergia",

relata Fagundes. Outro ponto de siner-

gia está no data center. O grupo conta

com sete estruturas diferentes e um

especialista para cada um. Agora, está

indo ao mercado para contratar serviços

de um único provedor.

DIFICULDADES E
DESPERDÍCIOS

Aumentar a produtividade requer,

muitas vezes, mudança de processos,

que dependem de pessoas, que, por

sua vez, não são afeitas a mudanças,

Por isto, criar uma nova cultura e es-

timular os funcionários a aderirem à

transformação está entre os principais

obstáculos para os gestores da área de

TI. "É preciso ter uma gestão de mu-

dança bem-planejada, pois, se ela for

maí-executada, as pessoas ficarão pre-

ocupadas e o esforço será maior para

os gestores", comenta Eduardo Fagun-

des, da AES. De acordo com o CIO,

é necessário que a empresa abra um

canal de comunicação de mão dupla,

para que os usuários compreendam o

novo cenário e também se sintam à von-

tade de recorrer aos responsáveis em

caso de dúvida.

Já Miguel Marioni, da Net Serviços,

aponta dificuldades em dois pontos:

fazer com que as pessoas entendam que

os projetos precisam de uma gestão a

partir do momento em que eles iniciam

e manter o escopo fechado para que

projetos de seis meses não se alonguem

por um ou dois anos. "São consumidos

mais tempo e mais recursos e, quando

termina, a empresa já mudou e ele não

tem mais aderência", afirma. O execu-

tivo também critica as pessoas que se

esquecem de avisar a TI quando uma de-
manda deixa de existir. "A empresa des-

prende recursos e sistemas que depois

não serão utilizados."

Ele aponta ainda como desafio a

tradução de necessidades de nego-

cios em solução de tecnologia. "Nor-

malmente, a visão de especificação

do negócio começa de uma maneira

não muito estruturada", complementa

Dourado, CIO da Serasa. O executivo

acredita que é preciso identificar quais

são os fatores de restrição que atrapa-
lham o desenvolvimento do negócio do

ponto de vista de tecnologia. "Às vezes,

há muitos caminhos que podem levar a

lugar nenhum", resume.

Além disso, da geração da demanda

à entrega da solução, várias atividades

geram desperdícios. Entre elas, Sérgio

Lozinsky, da Booz Allen Hamilton, cita

o entendimento, a especificação e o de-

senvolvimento de funcionalidades pouco

utilizadas, além do tempo reduzido para

a análise de funcionalidades complexas

ou a debilidade na forma de aprovar o

resultado das análises - que depois

exigem retrabalho durante o desenvol-

vimento. "Há também métodos de teste

ineficientes que atrasam os trabalhos e

ainda deixam um backlogde problemas

para serem resolvidos depois da imple-

mentação", complementa.

A análise de requisitos necessita não

só de envolvimento dos usuários como

de treinamento dos mesmos para a defi-

nição. Em grande parte das soluções, há

desperdício por uma definição incorre-

ta. O que significa que a TI deve buscar

não só um entendimento do negócio,

mas ensinar seus clientes internos a

compreender como funciona a TI. ÍWB
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