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Deixa comigo
A prática de serviços gerenciados de TI e telecom, antes restrita a oferta dos grandes e
tradicionais players de tecnologia da informação, está cada vez mais fragmentada e concorrida.
Todos de olho no crescimento de mercado, acima dos 11%, que atrai das telcos aos antigos
fabricantes de equipamentos de telecom, além dos provedores clássicos

ossuir um data center,
trabalhar por meio de
um NOC (Networking
Operation Center),
utilizar as práticas de
ITIL, Cobit e PMI e ter

profissionais com essas certificações,
para gerenciar desde a infra-estrutura
de TI até telecom, virou commodity
entre os provedores brasileiros. Essa
situação, aliada a uma forte
concorrência, dificulta a seleção do
melhor parceiro para gerenciamento
da infra-estrutura de TI e telecom,
entre as muitas ofertas,
empacotamentos e mesmo
modalidades de serviço.

O cenário acima é fruto direto da
maturidade do mercado e dos
negócios gerados pelo setor. O Brasil,
em 2007, contratou 8,6 bilhões de
dólares apenas em serviços de TI,
com um crescimento estimado ao
ano na casa dos 11 %. Estes números
apimentam a corrida por fatias de
market share local, pois afinal o
mercado global cresce apenas 5%, e
como comprova recente estudo da
IDC Brasil, mesmo com todo o
recente movimento de fusões e
aquisições, o mercado de serviços de
TI e telecom é extremamente
atomizado e diversificado. O resultado
é que os 10 maiores provedores
atendem apenas 40% do mercado
brasileiro,

A oferta de serviços gerenciados
de TI e telecom não é algo hoje
restrito aos grandes e tradicionais
players como IBM e Unisys.
Empresas de outros segmentos
ampliam sua oferta, e mesmo
companhias de porte médio, com
data centers e NOCs compatíveis,
fazem parte do jogo. "O desafio inicial
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das empresas que oferecem serviços
de TI no Brasil é aumentar a
lucratividade. Alguns provedores
estão partindo para projetos
regionalizados a fim de gerar mais
lucro e ganhar fôlego. Outros, que
têm intenção de abrir capital, estão
atrás de crescimento através do
ganho de escala e maior liquidez a
fim de se tornarem atraentes aos
investidores. Fusões também estão
sendo bem vistas para a conquista da
presença regional ou para aumento
do portifólio de clientes", garante
Mauro Peres, country manager da
IDC Brasil.

Essa concorrência, feroz em
muitos casos, causa efeitos
colaterais, O primeiro deles, pouco
falado abertamente pelos provedores,
é a adequação às leis trabalhistas, o
que fez com que o profissional que
recebia por meio de uma nota fiscal
tenha carteira assinada. O que
aumenta os encargos de maneira
drástica. O outro efeito é que o
atrativo da redução do custo corno
principal elemento na terceirização de
serviços pode ter abrandando, mas
segue no topo das prioridades das
corporações. Em resumo, o preço
dos projetos sofre uma grande
pressão para baixo e diminui a
margem de lucro dos provedores.

Na concorrência
"Preço sempre foi e sempre será

um componente importante.
Buscamos a melhor composição,
mas agora também existe uma
abertura muito grande do discurso do
TCO (custo total de propriedade},
estabelecendo um cálculo de retorno
do investimento, e vivemos um
momento de busca da qualidade nos
serviços", aponta Daniel Lopez,
diretor de serviços gerenciados da
Avaya Caribe e América Latina
(CALA). Ele reafirma o momento de
maturidade do mercado, alavancado
pelas questões regulatórias e mais
fácil acesso à tecnologia,
especialmente de telecom.

É fato que as corporações não
querem mais se preocupar com
questões básicas de infra-estrutura
ou mesmo com aspectos
tecnológicos que não estão atrelados
de forma direta com o seu business.
"A maturidade é adequada e temos
um mercado comprador,
principalmente pela necessidade da

tecnologia ser integrada e complexa",
garante João Fábio de Valentín,
gerente de serviços da Siemens
Enterprise Communications.

Tradicional no jogo, a IBM analisa
o mercado a partir de diferentes
camadas de atendimento por parte
dos provedores: desde o
desenvolvimento de aplicações até a
implementação de pacotes, passando
pela disponibilização de aplicações on
dernand, gerenciamento da infra-
estrutura (com recursos de hardware
e software básicos), armazenamento
de dados, gerência de redes e ainda
soluções que otimizam o ambiente,
como virtualização e recursos
on-demand. "Nesse cenário, que
apresenta um crescimento de
mercado e excesso de ofertas, a IBM
quer focar na melhoria do negócio,

em BPO, por exemplo. Trazendo mais
acesso em conhecimento dos
processos de negócio, da cadeia de
valor ao relacionamento com o
cliente, por exemplo", compara Ana
Paula Assis, diretora de outsourcing
da IBM Brasil.

A executiva assegura que o
mercado, mesmo com tantas e
heterogêneas ofertas, consegue
diferenciar bem as capacidades e
limites dos provedores. 'Vejo isto nas
negociações, os clientes têm uma
expectativa para cada provedor, e
sabem o quê a IBM ou outro
provedor pode oferecer. Uma
empresa de telefonia, por exemplo,
traz uma limitação, pois trabalha na
telefonia e instalação, e quanto maior
a complexidade do projeto mais
distante fica de atender à demanda",
conclui Ana. Porém, cada corporação
precisa definir e selecionar o melhor
parceiro para o relacionamento ou
projeto de acordo com o que o
provedor pode entregar (veja também
o Box: Algo bem específico).

Nomes novos no jogo
Questionado sobre a visão que o

mercado tem da marca Siemens
como fabricante, Valeníin esclarece
que a empresa trabalha com serviços
desde 2005 e tem a meta de chegar
a 35% do total faturado no Brasil com
serviços, contra 30% no ano
passado. Uma oferta que ganhou
impulso com o lançamento do
modelo de serviços Open Scale, no
início deste ano. "Sempre tivemos um
braço tecnológico forte e agora
também temos um modelo forte de
serviços, possuímos um NOC, com
monitoramento pró-ativo de serviços,
e os clientes já nos identificam como
um provedor de serviços", assegura.

O que move fabricantes como a
Siemens ou telcos é gerar diferencial
para o cliente e extrair lucros mais
interessantes que a mera venda de
linhas ou equipamentos, "A margem
em serviços é maior sim, mas vejo
essa concorrência ampla como algo
positivo. Ainda temos tecnologia
própria, mas grande parte do nosso
business é serviço. Nós nos inserimos
como um parceiro de serviços que
pode trabalhar com todo mundo.
Quando chamo a Telefônica e outros
parceiros, aumenta o leque de
possibilidades", explica Ivan Ribeiro,
diretor comercial da unidade de

"O desafio
inicial das
empresas que
oferecem
serviços de TI
no Brasil é
aumentara
lucratividade.
Alguns
provedores
estão partindo
para projetos
regionalizados,
outros, que têm
intenção de
abrir capital,
estão atrás de
crescimento
através do
ganho de escala
e maior
liquidez"
MAURO PERES,
DA IDC BRASIL

MARCELO LIMA,
DA SPOLETO:
INFRA-ESTRUTURA
CENTRALIZADA E
ESTUDO SOBRE
MANTER DATA
CENTER INTERNO
OU TERCEIRIZAR
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•serviço
outsourcing da Unisys Brasil.

Falando em telcos, a Brasil
Telecom é um destes players no jogo
de serviços gerenciados. Enquanto a
BiT atende aos grandes clientes,
governo inclusive, as pequenas
empresas são atendidas pelo braço
do IG. Marcos Daniel, gerente de
negócios cyber data center, revela
que os serviços vão desde o básico
de collocation até o nível de
processos. "Nosso portifólio de
serviços não é focado em segmentos,
o diferencial é oferecer alto valor
agregado", finaliza.

O perfil dos clientes entre os
provedores não muda
significativamente. Na Avaya, por
exemplo, são atendidas desde telcos
até varejo, passando por cross
industries. O que eles possuem em
^omum é a complexidade de
ambientes e necessidade de alta
disponibilidade. Já entre as médias
empresas, existe um esforço conjunto
com parceiros. Um pouco diferente
do tradicional, a Diveo ocupa espaços
entre as 100 maiores empresas
brasileiras, como um projeto de
disaster recovery na Petrobrás. Porém
•o maior contingente de clientes está
no meio da pirâmide.

Os clientes na mesa
"Somos uma empresa de nicho e

focada em alguns segmentos, é
ínuíto complicado concorrer com

Outras áreas com boa penetração
são financeiro, educação e serviços.

Já entre as multis, que carregam
os famosos contratos globais, a
Siemens está presente em 70% das
Fortune 500, o que não impede que o
espectro de posições seja bem largo,
desde companhias com 700
funcionários até outras com 10 mil.
"Para os clientes de médio porte
temos um portifólio de serviços
empacotados, afinal eles são muito
sensíveis ao custos enumera
Valentin. Para auxiliar neste contato,
a empresa trouxe o conceito Hosted
IT Communications, na ponta o
cliente tem um terminal ou um
softphone, e toda a inteligência
fica a cargo da Siemens.

O executivo argumenta que no
high-end, as empresas desejam uma
gestão integrada de serviços e

A IBM ANALISA O MERCADO A PARTIR DE DIFERENTES
CAMADAS DE ATENDIMENTO POR PARTE DOS
PROVEDORES: DESDE O DESENVOLVIMENTO DE
APLICAÇÕES ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DE PACOTES

quem contrata globalmente. No small
business também não fazia sentido
atuar porque o ticket é muito
pequeno", admite Marco Américo,
vice-presidente executivo de data
center da Diveo. Um segmento forte
é o varejo com projetos na Siciliano,
Saraiva e Tock Stock, por exemplo.

exigem um SLA bem alta, enquanto o
middle quer algo mais enxuto, mais
voltado para comunicação e VolP (voz
sobre IP). A carteira de clientes, por
vertical, é bern diversificada de
acordo com Valentin, porém finanças
é bem representativo e existem
avanços na indústria de açúcar e

NOC É TUDO IGUAL?
orno falamos antes, possuir um NOC é commodity
no mercado hoje, porém alguns detalhes como a
localização, tempo de vida da infra-estrutura,

pessoas que o operam e metodologias empregadas
podem fazer uma pequena e importante diferença na hora
que o serviço de uma corporação não pode sair nem um
segundo durante um dia. É certo que não sofremos de
desastres naturais como terremotos - mesmo com o
recente tremor em São Paulo este ano não temos muito o
quê temer -, porém é preciso ter cuidado para que não
aconteça um imprevisto em quem cuida de sua rede.

O NOC da Avaya está localizado na cidade de São
Paulo, no bairro da Chácara Santo Antônio, com dois
braços operacionais, localizados no México e na Colômbia,
vinculados à infra-estrutura paulistana. A partir da metrópole
brasileira, a Avaya atende não apenas clientes locais como
da Colômbia, México e Argentina, que começou há oito
meses. O NOC da empresa foi lançado em 2005.

Já o Network Operation Conter, da Siemens, está

capacitado para oferecer: outsourcing de infra-estrutura
de comunicação, aplicações e segurança com
monitoramento pró-ativo de redes, service desk, serviço
de biihetagem, gerenciamento de configurações e
gerenciamento de rede com base em contratos de SLA
(Service Leve! Agreement). No total, a empresa possui
quatro grandes centros - Brasil, índia, Estados Unidos e
Alemanha (que coordena o centro físico localizado no
Leste Europeu) - que são interligados e complementares.
O NOC brasileiro é voltado para VolP para grandes
empresas e comunicação unificada.

Também localizado em São Paulo, o NOC da Diveo fica
no bairro do Itaim Bibi. "O diferencial é o nível de automação
que existe na operação, inclusive fazendo com que o cliente
tenha acesso às ferramentas de monitoramento como o
nosso portai, para que o cliente tenha mais interação
conosco. Lançamos o portal ainda em 2000, e agora
estamos na versão 2.5", relembra Marco Américo, vice-
presidente executivo de data center da Diveo.
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automóveis. O case da GM começou
no Brasil e se tornou mundial.
"Nosso país tem uma característica
de sedíar projetos-pilotos de
comunicação unificada, temos um
perfil interessante para isto, acho que
acontece por termos uma boa relação
custo-benefício, temos uma boa
equação entre investimento e
qualidade com um alto nível de
serviços", garante Valentin.

Na IBM, o perfil do cliente não
pode ser especificado. Evoluindo de
todas as indústrias ou verticais e
tamanhos variados, desde telcos e
bancos grandes até empresas start-
ups que passam por processos de
aquisição. Como acontece na Big
Blue, a Unisys também conseguiu
vencer algumas das barreiras no
segmento bancário. '''Eles ainda fazem
muita coisa em casa, mas os CIOs
estão mais abertos à terceirização e
sensíveis ao TCO. O setor de rnaior
complexidade de entrada ainda é o
de Governo, muito porque eles têm
receio de tirar a informação de dentro
da sua infra-estrutura", alerta Ribeiro.

Comida gerenciada
As startups ou empresas em

processo de expansão acabam se
constituindo em um terreno fértil para
a terceirização dos serviços
gerenciados. A rede de fast-food de
massas Spoleto, por exemplo, optou
por essa vertente como a melhor
forma de garantir uma melhor
administração de suas informações.
Afinal, saltou de 14 restaurantes, em
2000, para a meta de alcançar 214
em todo o Brasil e mais oito no
México até o final do ano. "Tínhamos
uma infra-estrutura não centralizada,
cada PDV com seu servidor, ou seja.
a gestão dos dados era complexa.
Decidimos centralizar tudo no ano
passado e estudamos se era melhor
ter um data center nosso ou um
externo, achamos mais interessante
pelo gerenciamento terceirizado",
relembra Marcelo Lima, gestor de TI
da empresa.

Atualmente, o Spoleto possui um
parque de nove servidores próprios,
com ambientes diferenciados, mas
com a gestão terceirizada com a Alog
Data Centers. "Se eu fosse fazer a
administração eu teria que ter uma
equipe específica. Meu time hoje, de
10 pessoas, é voltado para atender
às lojas da rede própria", aponta. No

processo de escolha do parceiro, a
prospecção no mercado evoluiu até a
conversa com parceiros que
trabalhavam com data centers, "a
Alog foi bem indicada por garantir
uma boa relação de serviços e
preços, e me senti seguro na questão
do custo e benefício", admite.

Escolhido o parceiro, a migração
de acordo com Lima foi bem
tranqüila. "Tenho hoje um modelo
híbrido, mas tudo dentro da mesma
rede e do mesmo firewall, e agora
estamos falando em ter o parque
virtualízado, estamos no processo de
entendimento se esse investimento
será benéfico, para pagar apenas o
que usarmos", finaliza. Como híbrido
entenda-se a colocação do servidor
do sistema de ERP no parceiro
visando apenas aumentar a
segurança física.

Como ganhos, Lima ressalta não
apenas a segurança alcançada, mas
a consolidação e o back-up das

informações. '''Não era mais possível
trabalhar com dados não
estruturadas, para crescer era
necessário ter uma melhor avaliação
dos meus números, a tecnologia
chega para consolidar e estruturar e
tenho um modelo analítico que
permite avaliar os dados da melhor
forma", enumera. Ele revela que o
último trimestre deste ano será
voltado para o planejamento da
evolução da rede até 2010.
"Precisamos dimensionar o nosso
tamanho no médio prazo, para
garantir o aproveitamento da nossa
infra-estrutura", completa.

Olha o trânsito
Outra experiência de serviços

gerenciados, desta vez mais
específica, é a do Detran-PR. O
órgão de trânsito, vinculado à
Secretaria de Estado da Segurança
Pública, adquiriu a solução HiPath
8000 com 106 gateways -
equipamentos que fazem a interseção
entre as duas redes -, totalizando a
capacidade instalada para 1,5 mil de
canais de acesso à rede pública. A
Siemens Enterprise Communications
fez a instalação de todos os
equipamentos e fechou contrato de
manutenção por três anos, sendo
responsável pelos serviços de
implementação como também de
desenvolvimento das aplicações.

O objetivo do Detran era integrar
todas as unidades da rede e melhorar
o atendimento ao cidadão, e agora o
órgão possui uma rede corporativa
única. Além de comunicação de voz
integrada às aplicações de negócios,
a solução garantiu melhorias em
processos de fluxo de trabalho,
ganho em economia de escala,
gerenciamento e suporte por meio de
um projeto centralizado e com uso
mais eficiente dos recursos de
comunicação.

Até então, a rede de comunicação
do Detran/PR interconectava 17
Circunscrições Regionais de Trânsito
(Ciretrans). E com a aquisição e
implementação do HiPath 8000,
todas as 104 unidades (Ciretrans e
Postos Avançados) estão
interconectadas, permitindo que
cerca de 1,3 mil usuários sejam
atendidos mensalmente, com o uso
de 1,2 mil telefones SIP modelo
OpenStage.

Mas qual a maior demanda de

"A IBM quer
focar na
melhoria do
negócio, em
BPO, por
exemplo.
Trazendo mais
acesso em
conhecimento
dos processos
de negócio,
da cadeia de
valor ao
relacionamento
com o cliente"
ANA PAULA ASSIS,
DA IBM BRASIL

IVAN RIBEIRO,

DA UNISYS:
GOVERNO AINDA
É O SETOR MAIS
COMPLEXO,

PORQUE TEM
MEDO DE TIRAR
INFORMAÇÃO
DE DENTRO
DE CASA
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serviço
serviços, os mais complexos ou os
pontuais como o do Detran? Na
Avaya, a demanda dos projetos é
dividida em dois segmentos: o e1
(projeto, implementação e integração)
e o e2 (suporte e serviços
gerenciados). "Mesmo com essa
divisão, o modelo de serviços
gerenciados precisa ser bastante
customizado. Temos um catálogo de
.serviços diferenciados para cada
Cliente a partir do nosso centro de
gerenciamento de redes (NOC) que
garante a disponibilidade ao cliente. O
NOC trabalha corno um conselheiro
indicando muitas práticas voltadas
para o cliente", assegura Lopez.

Eles querem o quê?
Na Diveo a maior demanda

atende pelo nome de colaboração,
com tudo que é ligado a websites e
e-commerce, além do já forte
gerenciamento de aplicativos como
ÉRP e CRM, que deve ganhar a
modalidade de software corno serviço
em breve. "É isto que vai "drivar" a
nossa indústria nos próximos cinco
anos", alerta Américo. Ele revela que
os clientes trazem projetos de TI e
Telecom separados, mas existem
aqueles que querem terceirizar tudo
de forma integrada.

Na IBM existe urna alta demanda
de serviços ligados a storage que
acontece em função de alguns
aspectos. O principal é que as

center e uma fatia crescente no
gerenciamento de aplicações
remotas, de redes e até mesmo de
segurança. Não tão comum, mas já
presente em muitos projetos, o full
outsourcing tem uma boa demanda
na Brasil Telecom. "São empresas do
high end e grandes indústrias
localizadas no Centro-Oeste e São
Paulo", revela Daniel.

No cenário de alta concorrência
pelos clientes, qual seria o diferencial
entre os provedores? A capacitação
dos seus profissionais, a metodologia
ou a infra-estrutura, da qual faz parte
o NOC (veja mais no Box: NOC é
tudo igual?)? Na Brasil Telecom, a
convergência de serviços de telecom
com as facilidades dos serviços de
data center são apontadas como algo
importante por Daniel. Outro aspecto
relevante, segundo o executivo, é a
capacidade de montar uma proposta
que agregue valor para o cliente,

O SPOLETO POSSUI UM PARQUE DE NOVE SERVIDORES
PRÓPRIOS, COM AMBIENTES DIFERENCIADOS, MAS COM
A GESTÃO TERCEIRIZADA COM A ALOG DATA CENTERS

empresas estão reunindo mais e mais
conhecimento dos clientes, buscando
assim melhorar o serviço, e também
por conta das questões regulatórias.
Já na Unisys, o help desk ou service
desk segue soberano, envolvendo
ainda o hosting de aplicativos de data

podendo até mesmo ajudar a auxiliar
na alteração de processos.

Para a Avaya, o elemento mais
importante é que quando o cliente
fala em contact center e unified
communication a companhia possui
expertise, anos de experiência e um

QUER PAGAR QUANTO?
' m sujeito misto de filósofo, humorista e economista
já disse sabiamente que o órgão mais sensível do
ser humano é o bolso! Partindo dessa premissa, os

provedores de serviços gerenciados de 77 e Telecom se
movem para não apenas evitar qualquer susto no potencial
cliente corno também não achatar em demasia as suas
margens de lucratividade,

"O cliente ainda é muito voltado a preço, mas a nossa
abordagem é feita a partir do TCO, Como as empresas
estão muito receptivas ao conceito de outsourcing, fica
mais fácil, É preciso mostrar que preço em si não é aigo
mais isolado", ensina Marcos Daniel, gerente de negócios
cyber data center da Brasil Telecom. Uma mudança
favorável é que o conceito de SLA (contrato de nível de
serviço) é melhor compreendido pelas companhias hoje.

Outra variável nessa equação é que tanto por parte dos
provedores como das corporações existe uma maior
sensibilidade para falar e apresentar os custos indiretos que
incidem sobre os projetos. ''Acho que o custo, mais que

uma preocupação, se tornou um dríve, é preciso ter ofertas
que diminuem o desembolso das corporações e também
tragam grandes avanços no gerenciamento", alerta Marco
Américo, vice-presidente executivo de data center da
Diveo. Porém, existem aqueles que relativizam a questão.
Para João Fábio de Valentin, gerente de serviços da
Siemens Enterprise Communications, as grandes empresas
tem uma relação mais equilibrada quando se fala em
serviço e preço.

Um fator que complica ou traz novos elementos para a
questão é que é cada vez mais comum que a área de TI
fique com a responsabilidade pela contratação de
comunicação, dentro dos preceitos da convergência. "De
qualquer forma, é pouco provável que se inicie uma relação
de outsourcing sem tocar na questão do custo. Mas essa
exigência deve ser viável com um modelo de negócios que
pregue inovação, otimização e investimento em
produtividade sempre", conclui Ana Paula Assis, diretora de
outsourcing da IBM Brasil.
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alto nível de profissionalização. "E não
apenas falando do mundo Avaya,
temos componentes de rede que
servem para outras plataformas, o
serviço só dá certo quando você
mostra o valor que a companhia traz",
enumera Lopez.

A estratégia de integração global
é apontada por Ana, da IBM, como
algo de extrema importância, além da
montagem de centros de excelência,
no qual o Brasil é uma referência em
mainframes por conta da forte
presença destas máquinas na
indústria bancária local. "O país está
integrado nesta estratégia de hubs de
inteligência, temos uma diferenciação
de custo e temos investido muito ern
educação e no desenvolvimento de
recursos locais. E temos uma cultura
de maturidade de adoção de
tecnologias melhor que outros países
emergentes", compara a executiva.

"O primeiro diferencial da Unisys
é a capacidade de oferecer uma
solução fim-a-fim, desde o usuário
final, até serviços de data center,
gerenciamento remoto etc. Montamos
um SOC no país, está entre os outros
10 ou 11 da companhia no mundo, e
temos uma estrutura mundial sólida e
padronizada, corn o mesmo nível de
atendimento em todo o mundo",
explica Ribeiro. Ele alerta que para
oferecer um alto nível de serviços é
preciso combinar ferramentas e uma
alta capacitação de pessoas.

Sopa de letrinhas
O executivo aponta que não basta

o provedor dizer que é bom, é preciso
demonstrar e uma das formas é
mostrar sua preocupação com
governança, padrões e certificações
de mercado. A Unisys traz consigo um
time de profissionais capacitados com
PMI, que trabalham internamente com
COBIT, e ainda certificações como a
ISO 27001, de segurança. A Avaya
também possui mais de 100
funcionários capacitados com ITIL, de
acordo com seus executivos.

Com equipes distribuídas por
disciplinas operacionais como
hardware, software, banco de dados e
backup, entre outras, a Brasil Telecom
ainda disponibiliza equipes voltadas
para o business dos clientes.
"Possuímos todas as certificações de
mercado, usamos bastante ITIL e
temos a SÃS 70, uma certificação
operacional, conseguida

recentemente", completa Márcio
Lewin, diretor adjunto de negócios ICT.

O padrão ITIL também está no
"cardápio" de certificações da Diveo.
Corno enfatiza seu executivo, todos os
profissionais são sêniores, oriundos de
diferentes segmentos da indústria,
principalmente do setor financeiro.
"São pessoas acostumadas com
missão crítica, eles são mais médicos
que analistas. Afinal, não podemos
deixar o paciente morrer de jeito
algum", compara.

Ana, da IBM, enfatiza não apenas
o uso do ITIL como do PMI, que
também é comum a todos os
provedores. Aliados a esses padrões,
ela ressalta a experiência em todo o
mundo da IBM, aliada a certificações
inéditas no país como a e-SCM ou
eSourcing Capability Model for
Service Providers, voltada para a
melhoria na entrega de serviços de TI,
obtida junto a Carnegie Mellon
University. E ainda a padrões próprios
como a de componentização de
negócios, que envolve 77 indústrias.
"Com elas analisamos os processos
críticos das empresas, até porque os
negócios estão cada vez mais
intrínsecamente voltados para TI e, as
vezes, não se consegue diferenciar
claramente o processo da
ferramenta", explica.

Além da combinação ÍTÍL-PMÍ, a
Siemens possui equipes
segmentadas por mercados (verticais)
e por tecnologia, com foco na
implementação e transição como em
gestão de mudança e nível de serviço
no pré-vendas, enquanto a equipe de
operação, com 60 profissionais, traz
uma base forte em ITIL e em
tecnologias de mercado. A

companhia garante ainda que
consegue apontar com sua
metodologia que em y meses a
empresa terá que modificar seu
projeto baseado em previsões, como
a ampliação da largura de banda em
cima da projeção de disponibilidade.

Sabores, gostos, formatos
operacionais e possibilidades para
todos os paladares corporativos, essa
parece ser a tônica do mercado. Um
setor que deve movimentar mais de 9,5
bilhões de dólares este ano, de acordo
com as estimativas de mercado, ou
algo como 1,7% do total mundial.

ALGO BEM
ESPECÍFICO

E comum a oferta de serviços
associados ã determinada
tecnologia, como CRM ou

ERP, e agora passa a ser mais
visada a oferta segmentada por
fornecedor. Peío menos é o que se
pode concluir da proposta da
Sonda Procwork recentemente
divulgada de operar com SAP,

Já parceira na implementação
e em serviços agregados, a Sonda
aposta na oferta que eles
chamaram de Serviços
Continuados SAP Uma proposta
desenvolvida para o mercado de
médias empresas que será
comercializada de forma integrada
e que envolve: licença de uso de
pacotes pré-configurados,
implementação, service desk após
o go live - oferecido em múltiplos
idiomas (português, inglês e
espanhol) -, manutenção, suporte
SAP e monitoramento 24x7 feito
por especialistas SAP Basis,

Um dos principais destaques
desta modalidade é o
compromisso acordado de nível de
serviço (SLAs) envolvido no
contrato, que permite ao usuário
estabelecer metas para o
atendimento prestado pelo
provedor, Além disso, fica a cargo
da fornecedora a execução de
atividades de suporte funciona! em
segundo e terceiro níveis, assim
como a análise e definição de
alternativas de soluções para
novas necessidades.

"Q modelo de
serviços
gerenciados
precisa ser
bastante
customizado.
Temos um
catálogo de
serviços
diferenciados
para cada
cliente a partir
do nosso
centro de
gerenciamento
de redes (NOQ
que garante a
disponibilidade
ao cliente"
DANIEL LOPEZ,
DA AVAYA.

S E T E R O D E 2 TI I N S I D E 33

Text Box
FERREIRA, Claudio. Deixa Comigo. TI Inside, São Paulo, p. 28-33, set. 2008.




