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ano de 2008 foi
bastante produtivo
para a indústria de
TI. Uma série de

soluções inovadoras começou
a conquistar o mercado,
oferecendo otimização da
estrutura tecnológica das
empresas. Quando a crise
explodiu, no quarto trimestre,
elas ganharam ainda mais
destaque pela capacidade que
têm de cortar custos.

Segundo Reinaldo
Roveri, analista sênior
de infraestrutura e
armazenamento da IDC Brasil,
virtualização de servidores,
software como serviço (SaaS)
e cloud compuring são as
três principais tendências
para cone de gastos. "São
três tecnologias que se
complementam. Elas otimizam
o fluxo de caixa da organização
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e garantem escalabilidade e
expansão ágil da infraestrutura,
quando necessário", afirma.

A opinião de Roveri é
corroborada por Remei Silva,
sócío-direror da TGT Consult.
"Destas três, a virtualização
tem mais tempo no mercado e
existem dezenas de casos que
comprovam suas vantagens
como potencial redutora de
custos. Cloud computing e
SaaS estão apenas na infância,
mas em um processo acelerado
de desenvolvimento", diz.

No entanto, não são
somente as inovações que
têm espaço. Existem alguns
serviços com capacidade de
reduzir CUSTOS que já estão no
mercado há algum tempo e
não são largamente aplicados.
Dentre as principais estão
a oferta de VoIP (voz sobre
internet) e terceirização de

impressão. "VoIP ainda é tem
pouca penetração no Brasil,
mas se bem utilizado, provoca
grande impacto nos custos da
corporação, seja qual for seu
porte", opina Moacyr Gomes,
consultor do Gartner.

Um bom exemplo do impacto
que as tecnologias recentes
provocam em uma empresa
é o caso de virtualização do
ONS (Operador Nacional
do Sistema Elétrico),
coordenador do processo
de transmissão de energia
elétrica para os distribuidores
regionais. Com máquinas
e sistemas operacionais de
parte do parque tecnológico
defasados, sem garantia e sem
possibilidade de atualização, a
companhia precisava encontrar
uma solução.

"Tínhamos duas opções:
ou realizar a atualização
pelo processo tradicional ou
otimizar o hardware. Optamos
pela segunda alternativa
e obtivemos excelentes
resultados", descreve Sérgio
Mafra, gerente de projetos e
inovação em TI do ONS.

Durante todo o processo de
implantação, o ONS investiu
cerca de 2 milhões de reais
em hardware e software, 30%
a menos do que seria gasto
no modelo tradicional. E a
economia atinge outras áreas
ainda não mensuradas: a
equipe necessária para realizar
a gestão dessa estrutura é
menor e as futuras atualizações
também demandarão menos
investimento, sobretudo
em hardware,

O operador, que responde
por 96% da energia no País,



implantou a virtualizaçao
em duas de suas cinco
unidades de gerenciamento.
Com o bom desempenho,
já prepara a expansão da
tecnologia para as demais
localidades, A responsável
pela implementação foi Triple
S, com soluções da VMware.

Com 33% de economia na
implementação de SaaS, a
OAS, empresa de engenharia
e construção civil, também
apresentou bons resultados
com a implementação de
uma inovação. Trata-se de
um sistema de gestão, da
Mega Sistemas, oferecido
como serviço pela Corpflex.

O investimento foi de 200 mil
reais e a implementação levou
quatro meses. "Se tivéssemos
de comprar o ERP fora
desse método gastaríamos
300 mil reais e ainda levaria
um tempo maior para a
implantação", afirma Marcelo
Vitorio, gerente de TI da OAS.

A terceirização de
impressão é outro serviço que
impressiona pelo potencial
de ganho financeiro. A
empresa de navegação MSC
(Mediterraneam Shipping
do Brasil) está implantando
projeto fornecido pela HP
para reduzir os gastos anuais
de impressão de 1,8 milhão de
reais para 500 mil reais, o que
representará uma economia
de 60%.

"Somente em 2007, foram
cerca de 4,5 milhões de

André Alcântara, gerente sênior de T da MSC

cópias impressas no modelo
tradicional. A partir do 2° ano
de implantação, já poderemos
sentir a economia", diz
André Alcântara, gerente
sênior de TI da MSC.

Mas a redução de custos
não está somente no preço
por cópia. Os equipamentos
são acompanhados por um
software de gerenciamento
que identifica todos os tipos
de impressões e fornece
relatórios. "Podemos
identificar, por exemplo, o
volume de impressões não
relevantes ao negócio e de
quais aplicativos elas vêm,
além de gerar cotas
de impressão e alertas",
afirma Alcântara.

E não é só nas grandes
empresas que as tecnologias
listadas pelos especialistas têm
impacto. Para as pequenas,
uma das grandes apostas de
redução de custos é o VoIP,
que causa efeito imediato
nas contas telefônicas,
principalmente naquelas
companhias que têm o
telemarketing como uma
das formas de se expandir e
conquistar novos clientes.

É o caso de uma das
unidades da rede de escolas Bit
Company, localizada no bairro
de Santana, em São Paulo.
Com um custo de ligações

que chegava a 1,5 mil reais, a
empresa solicitou à Brastel a
implantação de um sistema
com quatro linhas VoIP para
efetuar ligações. "Com isso,
reduzimos o valor para menos
da metade, cerca de 700 reais",
revela Luís Fernando Garcia,
sócio-diretor da escola.

A economia só não foi maior
por conta da necessidade
da manutenção de duas
linhas fixas tradicionais, que
funcionam como um backup.
"Ainda não considero os
sistemas VoIP 100% confiáveis,
mas sem dúvida é uma
aposta que vale toda a fase de
adaptação pela qual tivemos
que passar", afirma Garcia.

A adoção de tecnologias
inovadoras para reduzir custos
é uma questão estratégica, mas
alguns cuidados devem ser
tomados para que não haja
problemas com informações
críticas das empresas. "As
soluções vêm com o objetivo
de racionalizar a gestão no
ambiente de TI, mas precisam
ser bem entendidas antes de
serem aplicadas. Soluções
de cloud computing e SaaS,
principalmente, estão em um
estágio embrionário. O ideal
é ter um planejamento para
adotá-las gradanvamente,
cuidar da segurança e integrá-
las às demais aplicações
existentes", avalia Ronei Silva.

O analista da IDC faz
um alerta para aqueles que
decidirem aderir ao cloud
computing: antes de contratar
um provedor é importante
fazer uma avaliação cuidadosa.
"Com a tendência, muita
gente com mfraesmitura
parruda, mas sem experiência,
se diz servidor de
cloud. Por isso é necessário
cautela na escolha."
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