
ITIL em versão PME
A disseminação das práticas de HIL aguça a cobiça de empresas como HF? IBM e Pink Elephant,
interessadas em universalizar a cultura e as vendas fora do eixo das grandes corporações
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iz o ditado que: "para
baixo todo santo ajuda."
No entanto, em alguns
casos, é preciso mais
que um pequeno milagre
para "descer", como

acontece na nova meta de empresas
prestadoras de serviços de ITIL
(Information Technology Infrastructure
Líbrary). O desejo dos players é fomentar
a demanda de projetos entre médias e
pequenas empresas e não mais apenas
no topo da pirâmide corporativa. A
tarefa soa ainda mais complicada
quando se sabe que a montagem de
projetos de ITIL como um todo ainda
não é uma prática consolidada no País
e muito menos entre as empresas de
menor poder aquisitivo e com menos
recursos de TI.

De acordo com um executivo,
essa descida - pela natureza de
mercado e a baixa aculturação - não
permite que os players "errem o tiro". É
necessário acertar a estratégia
rapidamente e não desgastar a
imagem da prática ITIL que,
sabidamente, traz uma série de
benefícios para o gerenciamento de TI.
"Existe uma imagem de que o modelo
do ÍTIL é restrito, uma preocupação de
empresas maiores ou mais seletas.
Embora isto seja um tato, a melhor
gestão de tecnologia pode e deve ser
tratada por qualquer empresa",
argumenta Clebert Mattos, diretor
executivo da Pink Elephant, empresa
ide consultoria e educação que trabalha
fortemente com o tema ITIL.

Todos os executivos são unânimes
em afirmar que é impossível migrar o
conjunto das tecnologias e todos os
cinco livros e 26 processos que
compõem o ITIL para uma média
empresa, o que dirá entre as pequenas.
É preciso fazer a transformação e

adaptação à realidade dessas
empresas. Assim como entender as
prioridades e fazer uso de uma
consultoria externa especializada, que
olhe o lado tático e trace uma rota para
a melhoria dos negócios.

Retrato fiel
Para a IBM, o foco nas PMEs é

resultado direto da carência de soluções
do setor, mais até do que uma
oportunidade de negócios - pelo menos
esse é o discurso para o mercado. "As
pequenas e médias são nosso foco
principal este ano e em 2010. Mas o
mercado deve entender o perfil e a
característica de serviços de
gerenciamento de TI delas", assegura
Jorge Cordenonsi, executivo da prática
de ITIL na IBM Brasil,

Adequar a prática para o segmento
PME é algo que não surgiu de forma
oportunista nos últimos meses, apesar
da maior ênfase na direção das
pequenas e médias ser algo recente.
"Trabalho com o tema desde 2000 na
HP e começamos desde então a criar

uma visão mais adaptáveí. Com o
tempo, nós e outras empresas, vimos
que era preciso agregar um novo
modelo, o que levou à montagem de
metodologias aceleradas e com
ganhos mais rápidos", aponta
Maurício G. Ghigonetto, consultor
sênior em Governança de TI da área
de software da HP.

O executivo comenta que existe
uma barreira em relação ao ITIL, e não
apenas no Brasil como em toda a
América Latina. "O mercado das PMEs
vê as consultorias com olhos
depreciativos e, em alguns casos,
repudiava tanto o modelo norte-
americano corno o europeu de ITIL.
Tivemos que transformar os processos
em módulos, tiramos alguns deles, e
mostramos para as companhias de
menor porte que estávamos prontos",
alega. A HP acabou chamando a nova
metodologia de Quick Start (começo
rápido em tradução literal), e começou
a trabalhar com ela no mercado em
setembro de 2008. Como principal
característica, alguns passos são
suprimidos ou ganham mais
automação até para se adequar aos
baixos orçamentos de TI do segmento.

Regras locais
Outra diferença substancial na

metodologia se deve ao fato que
empresas norte-americanas possuem e
trabalham com mais métricas que as
brasileiras. O que não é melhor nem pior.
"É diferente. O executivo brasileiro tem
como mostrar resultados a partir de
menos métricas. Mas, é claro, as
métricas são implementadas de acordo
com o desejo e perfil do cliente.
Recomendamos trabalhar em fases e
algo como 70% das necessidades
corporativas fazem parte da nossa
metodologia inicial, o restante pode



evoluir depois", completa Ghigonetto.
Na IBM, cujo desenvolvimento das

metodologias é regional, a criação
começou a partir de alguns projetos
locais. "É preciso urna definição clara de
que pode ser feito para uma PME. Ela
precisa ser vista de acordo com o perfil,
Ia característica do seu business.
Definimos um plano tático bem
detalhado, definindo o escopo e a
abrangência, estabelecendo como o ITIL
pode ajudar. E os objetivos também
devem ser compatíveis, com
implementações de curta duração e de
resultado rápido, como de duas
semanas. Mas, em alguns casos,
encontramos empresas com infra-
estrutura e mesmo sistemas
desatualizados", alerta Cordenonsi.

O uso de novas ferramentas pode ser
ate mesmo algo simples, corno uma
planilha de ocorrências, algo que exige
um baixo investimento e chega a ser
prosaico. "Um projeto interessante foi o
:de uma empresa de manufatura com
algumas fábricas, cada uma com a sua
rede. O gerente de TI não conseguia
gerenciar as mudanças e isso passou a
afetar a produção. Resolvemos o
problema com a implementação de uma
simples planilha Excel que trouxe maior
controle", exemplifica Cordenonsi.

Pela vivência de mercado do
executivo da HP, é até possível que uma
empresa média tenha uma gestão bem
próxima de uma grande empresa, porém
os processos devem e podem ser mais
simples. Com o ITIL podendo ser
adaptado para essa realidade, trazendo

uma série de benefícios na gestão. "A
abordagem muda, mas a gestão é bem
similar entre corporações, independente
do tamanho. Mesmo antes da orientação
da matriz, sempre focamos nas médias e
um bom termômetro do interesse delas é
a presença de seus executivos em nossos
cursos. Pensando nisso e vendo o cenário
econômico atual propício, entendemos
que era preciso ampliar o nosso
mercado", compara Mattos, da Pink
Elephant, que está otimista quanto aos
reflexos da crise econômica na área de TI.

"Canalize" ou não?
Se o discurso é bem-afinado quanto

a como as soluções e projetos podem

ser trabalhados, o mesmo não pode
ser dito na estratégia para se atingir os
clientes. Enquanto HP e IBM se valem
de canais e parceiros (veja mais no
Box: Vestindo a camisa), a Pink
Elephant quer neste primeiro momento
se valer de seus consultores internos.
"Pela nossa experiência prévia de
vendedores de serviço, ainda não
percebemos o valor adicionado do
canal. No entanto, como o mercado
das PMEs é pulverizado, podemos
rever essa estratégia", pondera Mattos.

Já a HP admite que seus
consultores internos possuem custo
elevado para as PMEs, o que os leva
ao trabalho mais efetivo com parceiros.
A companhia procura agregar seus
arquitetos e gerentes especializados
aos canais que possuem certificação
para implementação, mas também -
neste caso no mercado de médias
companhias - tem parcerias
específicas para a venda de projetos.

Entre os parceiros da IBM, estão
desde empresas de médio porte com
foco específico em gerenciamento de
serviços até pequenas consultorias
com três pessoas. O objetivo é que
todos conheçam e trabalhem dentro
da abordagem da companhia,
utilizando softwares e produtos
configurados para o segmento. "O
jogo nas PMEs está muito atrelado aos
canais que têm o mesmo tamanho do
cliente. Empresas de médio e pequeno
porte têm receio de nós por achar que
a IBM é muito grande para eles",
compara Cordenonsi.
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