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sinal evidente desse fenômeno é a participação
de CIOs e gerentes'de TI em atividades nada
comuns até pouco tempo atrás. Hoje, ele mapeia
cada processo da sua empresa e os adapta a
novas regras de governança corporativa,
como a Sarbanes. O objetivo das companhias é,
não só tornar os investimentos em informática
uma fonte de recursos que aumente sua
competitividade, como também aumentar a
satisfação dos usuários internos e externos.

Com a expectativa da continuidade do
crescimento do mercado brasileiro, as companhias
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precisam necessariamente conhecer todo o seu
ambiente interno. Só assim saberão onde deve ser
aperfeiçoada frente à concorrência.

É exatamente no mapeamento dos processos
que os gestores de TI mostram sinais de que
alcançaram um papel mais executivo nas
corporações. A inovação que os CIOs trazem à
mesa de estudo embute dois aspectos. De um
lado, um instrumental que garante a eficácia dos
mapas e fluxos de negócio; de outro, a necessidade
de que este instrumental seja seguido devidamente.

Em dezembro de 2006, a NET tomou a decisão
de reformular alguns dos seus mecanismos de
controle de governança. A operadora, até então,
destacava alguns colaboradores para medir o
tempo que cada processo de atendimento ao seu
cliente perdurava. "Precisávamos de um mecanismo

que não só medisse o SLA que nós colocamos
com a Sarbanes, como também algo nos
garantisse que os processos estivessem sendo
realmente seguidos", explica Miguel Alcântara,
gerente de sistemas de relacionamento da NET.
"E colocar um colaborador nessa tarefa não é a
forma mais segura de fazer isso."

Formado em administração e com um MBA
em gestão e finanças, Miguel ficou quase quatro
anos mapeando processos, principalmente aqueles
que envolvem o usuário final. Não faltaram,
nesse período, planilhas Excel e projetos no

Microsoft Project. Terminada a fase das
planilhas, Miguel começou a buscar ferramentas
específicas. O objetivo era alcançar uma melhor
auditoria dos processos da Net. A escolha
demorou cerca de um semestre.

Para Miguel, o fator determinante na escolha
foi a criação de uma espécie de balance scorecard.
Foi criando esses indicadores que a NET entendeu
exatamente quais eram as necessidades. E
também o fato de que os muitos fornecedores de
software atendem apenas algumas delas. Miguel
não queria escolher parceiros especializados e
depois ter de integrar cada um deles.

As ferramentas disponíveis foram
analisadas e os testes feitos. Entre eles, o
HP Project & Portfolio Management (HP PPM);
foi quando Miguel descobriu que o software

podia ajudar a desenhar os
processos de acordo com as
regras de governança. Mais:
com o produto, os executivos
da Net também conseguiriam
otimizar mais facilmente a
cadeia de atendimento.

Enquanto isso, durante todo
o ano de 2007, a NET esteve
em meio à implementação da
metodologia da Sarbanes-
Oxley (SOX). Os objetivos

eram minimizar os riscos e principalmente
garantir a transparência na operação da empresa.

Para atender os requisitos da SOX, os
analistas precisavam conferir manualmente
se os processos de software e a infra-estrutura
estavam dentro do padrão de qualidade
pré-estabelecído. Outro software da HP foi
usado para otimizar também este processo.

A própria infra-estrutura da Net ficou mais
eficiente porque Miguel aproveitou o processo de
aquisição de produtos para adotar uma nova
ferramenta de testes de software. Antes, a equipe
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dele usava ferramentas gratuitas de
teste de qualidade de software. Da mesma
forma que a troca das planilhas por um
software adequado para o mapeamento
de processos, o teste se tornou mais preciso
e aderente a normas internacionais.

Ferramentas como o HP Project & Portfolio
Management auxiliam a companhia a
conquistar uma "maturidade de processos",
que não se restringe apenas ao Help Desk,
mas vai do software de gestão interna (ERP)
até níveis de atendimento ao cliente final,
que é o caso da NET.

Miguel levou um
ano no processo de
implementação dos
produtos; todas as
esferas executivas
da empresa fora
envolvidas. Em menos
de um mês, os produtos
estavam instalados. O
resto do tempo foi para
treinar os funcionários
e transmitir a nova
cultura que as
ferramentas traziam.

Controle e
planejamento

No novo mundo da governança, é
preciso planejar e medir cada vez mais.
Sérgio Affonso Silva, Gerente Geral de TI
do Grupo de Soluções em Alimentação (GRSA),
dirigia uma área menos eficiente do que
gostaria. Ele precisava melhorar o nível de
serviço do atendimento ao usuário. No início
da implementação do ITIL, levou três meses
para conferir os processos da empresa.

Sérgio precisava visualizar de maneira fácil o
nível de serviço e os processos do GRSA, hoje

um dos maiores grupos de solução alimentar
do Brasil. Como Miguel, ele resolveu investir
na ferramenta HP Project & Portfolio
Management porque o produto poderia ajudar
a visualizar a melhora do SLA de atendimento
ao usuário. Por fim, a grupo de alimentação
chegou a mudar processos depois de ver
como eles ficaram na ferramenta da HP

Sérgio aponta que a implementação do
ITIL com o HP PPM permitiu que a GRSA
não só enxergasse a área de TI da melhor
forma, corno também toda a cadeia de decisão.

Os resultados
obtidos pela GRSA
demonstram o sucesso
do casamento entre
as ferramentas de
gerenciamento de
projetos e portfólio,
e os departamentos da
empresa. A quantidade
de re-trabalho em
operações da
empresa reduziu
aproximadamente
em 50% e a taxa
de mudanças
realizadas com
sucesso indica 90%.

A opinião dessa
nova geração de gestores de TI é muito clara: a
maximização dos benefícios de TI só pode ser
alcançada quando os investimentos estão
calçados em ferramentas de controle.
O uso de ferramentas de otimização de negócio,
ou apenas BTO, fazem a diferença.

Miguel, da Net, e Sérgio da GRSA
demonstram a evolução do gestor de tecnologia,
que deixa de ser uma figura operacional para
ser estratégico na eficiência das empresas
em um cenário competitivo.
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questão da terceirização sempre foi pivô
de muita discussão, nas companhias.
O assunto tange desde a gestão da força

de trabalho até os níveis de segurança da
empresa. O investimento em software já é mais
um elemento membro da decisão sobre o tema.

Historicamente, as empresas estão
acostumadas a lidar com licenças de uso e
compras sazonais de suporte e atualizações.
Porém, a matemática tem se invertido cada vez
mais: muitas empresas de software já ofertam
unicamente seus produtos como serviço,
modelo batizado de Saas (Software as Service).

Cabe agora às empresas decidirem
estrategicamente se devem ou não terceirizar
produtos que mexam diretamente com a sua
cadeia de valor. Os números falam por si só.
Uma pesquisa do Gartner aponta que até 2011,
mais de 25% do mercado de software deverá
ser representado por produtos em Saas.
O percentual significa uma movimentação
superior a US$ 11,5 bilhões. *

O software em SaaS exibe uma grande
vantagem aos olhos de diretores de companhias
por vários motivos. Permite um rápido acesso
a uma grande variedade de ferramentas, como
ERP e CRMs, sem um alto investimento em
infra-estrutura. Isso sem contar que a ausência
de aportes em hardware reduz os valores de
ativos a serem inseridos nos balanços; por outro
lado, a existência de mais uma "mensalidade"
adiciona despesa ao balanço patrimonial.
A troca é vantajosa do ponto de vista contábil.

Um estudo da Aberdeen Group aponta que o
SaaS deve ser estudado principalmente no que
se refere à segurança do fornecedor. Muitas
empresas focadas em software como serviço
precisam de um histórico para exibir ao cliente.
Elas devem demonstrar que possuem a
infra-estrutura necessária para garantir

rigorosos acordos de nível de serviço (SLA) e a
'continuidade em investimentos em datacenters.

Mediante a preocupação com SLAs, muitos
gestores de TI têm procurado adotar o SaaS
por meio de duas etapas, ou como uma
"estrada em Y". A primeira é o uso do SaaS
como a extensão de um aplicativo já existente
na empresa, como o fornecimento de uma
interface web para um CRM já existente.

Já a segunda interessa principalmente a
CIOs que precisam investir no upgrade de
vários softwares ao mesmo tempo; eles acabam
por adotar o SaaS como um tripé de apoio
para um outro investimento. Uma pesquisa do
Gartner sobre modernização em TI cita como
exemplo a contratação do serviço de CRM para
que todo um investimento em reformulação
de um Call Center seja viabilizado. Este cenário
envolve muitas vezes investimentos em
hardware e outros tipos de software, como
gestão de URA e até ERP.

Seja qual for a opção adotada, todas as
pesquisas de mercado indicam que o SaaS
é vantajoso principalmente em empresas
startup ou do mercado de SMB. Tudo porque
são companhias que precisam investir em
outras áreas mais estratégicas do que em
licenças de software.

Pesquisas de mercado indicam que o SaaS é
uma tendência que deve chegar a boa parte das
companhias, se não em todas. A orientação aos
CIOs c que contratem parceiros com histórico
na gestão de contratos de SLA, como também
habilidade para customizar a ferramenta quando
necessário. A tendência do SaaS pode ser
irreversível, mas o que realmente conta é o
modo como as empresas adotarão o novo
modelo de negócio. B--B
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