


conseqüência mais
evidente da crise
econômica para
os departamentos

de tecnologia, de qualquer
empresa, é a redução, ou noi l
mínimo a manutenção, do
orçamento. Entretanto, a
pressão das áreas de negócio,
como sempre, é por melhoria
contínua nos processos, o que
envolve, necessariamente, os
sistemas de informação. Ou
seja, a fatídica frase "fazer
mais, com menos" nunca foi
tão repetida.

De cena forma, a
preocupação é legítima. A
recessão e a queda no consumo
impedem a implantação de
projetos grandiosos, mesmo
que, no longo prazo, tragam
benefícios para a companhia.
Por outro lado, os CEOs se
perguntam: como aproveitar
as oportunidades que
chegam com a crise sem
investir em tecnologia?

Pressionados, os CIOs
buscam de todos as formas
entregar o que foi pedido. E,
quando a questão de redução
de custos é colocada sobre
a mesa, invariavelmente, a
possibilidade de terceirizar é
cogitada. "O outsourcing é uma
boa opção para quem precisa
resultados mais rápidos",
afirma Pedro Bicudo, sócio
diretor da TGTConsult.
O problema é que nem
sempre a saída mais fácil é
a mais correta.

Os fornecedores estão
apostando fortemente no
crescimento do outsourcing
este ano, A PromonLogicalis,
por exemplo, está investindo
em soluções verticais para
ganhar setores estratégicos,
que, mesmo com a crise,
devem continuar crescendo,

caso da indústria de construção
civil, por exemplo, que deve
receber investimentos maciços
do Programa de Aceleração
do Crescimento, instituído
pelo presidente Luiz Inácio
Lula da Silva.

Segundo Rodrigo
Parreira, diretor executivo
da companhia, em muitos
casos, por não se tratar do
core do negócio, as empresas
investem em infraestrutura
de tecnologia de forma, até
certo modo, primitiva. Deixar
o gerenciamento de rede ou
mesmo de equipamentos
nas mãos de um fornecedor
é uma forma de adquirir um
conhecimento específico
grande, sem ter de gastar muito
tempo ou dinheiro.

No caso da Sonda Procwork,
uma das principais apostas
está no Business Process
Outsourcing (BPO), que é a
terceirização de processos de
negócios. "O mercado caminha
nesta direção", afirmou José
Ruy Antunes, vice-presidente
de vendas da companhia. De
acordo com o executivo, a
tendência é que as empresas
busquem terceirizar áreas

totalmente automatizadas e
que não necessitem
de muitas tomadas de decisão,
como recursos humanos,
por exemplo.

Segundo Bicudo, a
expectativa para este ano é
que o mercado de outsourcing
cresça acima da economia.
"Acredito que o percentual
vai ficar em 8%", relata. O
desempenho é bom, mas é
preciso levar em conta as
condições econômicas. Nos
dois anos anteriores, as taxas
foram maiores, com empresas

crescendo até 100%, o que
não deve ser repetir em 2009,
ressalta o executivo.

Escolha do fornecedor
Alguns cuidados são básicos na
hora de optar por determinado
prestador de serviços. "Tem
de ter atenção às cláusulas
contratuais e tomar cuidado
com os SLAs (acordos de nível
de serviço)", diz Bicudo. Caso
a empresa exija um nível de
serviço muito alto, pode ser
que a redução de custos não
seja satisfatória.
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Agora, de acordo com os
especialistas, o alinhamento
cultural entre cliente e
fornecedor é a questão mais .
delicada. "As prioridades
precisam ser as mesmas. Nessa
relação, em algum momento,
quando aconteceriam
imprevisto, o fornecedor tera^
de tomar uma decisão. Se as
prioridades forem diferentes, é
bem provável que ele faça algo
diferente do que você espera",
explica Jaci Corrêa Leite,
professor titular da FGV-EASP.

Segundo Bicudo, esse
"choque de culturas" acontece
muito em relações com
empresas americanas, por
exemplo, que tendem a ter
processos mais padronizados,
sendo que a cultura brasileira
é de maior flexibilidade.
Em alguns casos, a mesma
empresa, em diferentes
áreas, deve escolher mais de
um prestador de serviços,
conforme o processo a ser
terceirizado. "Se eu priorizo
a segurança, meu fornecedor
tem de fazer o mesmo. E se
eu priorizo desempenho, o
prestador de serviço também

precisa saber disso. Ou as
empresas se entendem, ou
vão acabar tendo sérios
problemas», define Leite.

O professor da FGV
pondera: existem casos e
casos. "Há situações em que
é possível reduzir custos.
Uma é quando a empresa não
consegue um ganho de escala
maior do que o fornecedor1,
explica o professor. Os
melhores exemplos dessa
situação são os data centers.
"É praticamente impossível
para uma empresa chegar
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ao CUSTO de um fornecedor
simplesmente porque não tem
tamanho suficiente. É como
usar transporte público, por
mais que um ônibus seja mais
caro do que um carro, você
acaba dividindo os gastos com
outras pessoas", afirma.

Outra situação em que a
terceirização aparece como
alternativa é quando se
trata de atividades que não
estão diretamente ligadas
aos negócios. "Por que vou
tentar gerenciar minha rede
de comunicação, se tem outra
pessoa que pode fazer isso?",
questiona o professor. Nesta
categoria, se encontram
também processos como
folha de pagamentos e
contabilidade.

Casos de sucesso
HSBC
O banco adotou um novo
modelo de processamento
e gestão de documentos. O
sistema foi desenvolvido pela
Iron Mountain, especializada
em gerenciamento de
documentos. O projeto,
denominado COM/DAW,
consiste na substituição das
antigas máquinas KOM Star,

que produziam microficha de
105 mm, por um equipamento
híbrido de microfilmagem.
A solução foi desenhada em
conjunto pelas duas empresas
utilizando a tecnologia de
transformação de dados em
imagens e posterior gravação
em microfilmes de 215 pés.
O investimento total foi de
aproximadamente 400
mil dólares.

O objetivo do projeto
foi substituir o sistema de
máquinas anteriormente
adotadas pelo banco. Usando
a tecnologia COM para a
fabricação de suas microfichas
105 mm • quejarmazenava
informações de conta
corrente, poupança, relatórios
contábeis, folha de pagamento,
informações de RH, cobrança
e financiamentos -, a instituição
financeira estava enfrentando
um acúmulo de 12 meses
na operação.

A gestão do processo
passou a ser feita pela Iron
Mountain. Como resultado,
a mudança possibilitou a
regularização de todo o
acúmulo em apenas três meses
de implantação, além de uma
redução do custo da operação



em 25%. "É realmente
impressionante como
conseguimos transformar um
grande problema em uma
oportunidade de melhorar
nossos negócios, reduzir
custo e desenvolver novas
tecnologias", afirma Denilson
Alves, gerente do projeto
no HSBC.

A tecnologia desenvolvida
também permitiu a evolução
do armazenamento das
informações de microfichas
para microfilme e uso da
imagem para recuperação.
Isso reduziu significativamente
o tempo para se obter uma
informação solicitada ao
HSBC: em alguns casos, de 24
horas para 15 minutos.

Camargo Corrêa
e Promon Engenharia

Terceirizar também pode
ser uma boa idéia quando
o prestador de serviços for
capaz de fazer um trabalho
melhor do que o seu. "A
empresa precisa avaliar se
consegue manter o mesmo
nível de desenvolvimento
do fornecedor", explica o
professor da FGV. Para o
consórcio firmado entre a
Camargo Corrêa e a Promon
Engenharia, deixar a gestão da
infraestrutura de comunicação
e tecnologia a cargo de um
terceiro não reduziu muitos
custos, mas trouxe outras
melhorias.

A parceria foi firmada para
desenvolver o projeto da nova
Unidade de Coqueamento
Retardado da Refinaria
Presidente Getúlio Vargas
(Repar) da Petrobras.
A obra deve consumir
investimentos da ordem de
2,5 bilhões de reais.

Mauro Pereira, diretor

do consórcio Promon
Camargo Correia, explica
que, geralmente, a gestão da
infraestrutura tecnológica em
obras desse tamanho é feita
pelas próprias construtoras. "O
custo de terceirizar e de fazer
tudo em casa é praticamente
o mesmo, Mas com o
outsourdng é possível ter um
só canal para resolver todos
os problemas. E, em uma obra
desse porte, a última coisa que
se quer ouvir é que a tecnologia
não está funcionando", afirma
o executivo.

O fornecedor escolhido foi
a PromonLogicalis, que será
responsável por gerir todos
os computadores utilizados
na obra, a infraestrutura

de comunicação — dados e
telefonia — e, até mesmo, as
impressoras e copiadoras.
Qualquer problema é
de responsabilidade da
integradora e o pagamento é
feito no modelo de serviços.

Segundo Rodrigo Parreira,
da PromonLogicalis,
normalmente, o orçamento de
tecnologia da informação de
uma obra como a da Petrobras
corresponde a cerca de 0,5%
do total do projeto. Como não
se trata do core do negócio
das empreiteiras, a área de
tecnologia acaba se tornando
apenas um gerador de custos.

Mas os sistemas são de
fundamental importância,
principalmente na gestão de
recursos. Parreira explica
que a integradora pode
entregar um link de dados
em qualquer lugar, por mais
remoto que seja. Além disso,
há a possibilidade de usar a
tecnologia RFID para controle
dos equipamentos e materiais
usados.

A obra ainda pode ser ligada
diretamente aos sistemas
de gestão das construtoras,
facilitando o acesso e o envio
de informações. O executivo
afirma que já existem outros
contratos firmados, além do
consórcio. O foco da empresa
está no setor de infraestrutura,
por uma questão de porte.

Aiança Farmacêutica
No caso da Aliança
Farmacêutica, distribuidora
de produtos farmacêuticos
e hospitalares, a rapidez e a
facilidade de implementação
foram os motivos que levaram
a empresa a escolher uma
solução terceirizada para
a emissão da Nota Fiscal
Eletrônica. De acordo

com Alessandra Souza,
farmacêutica bioquímica da
companhia, o tempo disponível
para se adequar à nova
exigência da Receita era curto.
Por esse motivo, adotar uma
plataforma que poderia ser
acessada de qualquer máquina
via internet se mostrou a
melhor opção.

Alessandra afirma que a
demora da própria companhia
em iniciar o processo é que
gerou a falta de tempo. No
final das contas, a preocupação
com a possibilidade de
enfrentar uma pane de
hardware acabou tendo um
peso importante na escolha
por um serviço terceirizado de
emissão das notas, fornecido
pela NFe do Brasil. "Como
o sistema é totalmente
online, posso acessar de
qualquer máquina", explica a
farmacêutica,

Outros sistemas, inclusive
um do mesmo fornecedor
do software de controle de
estoques da companhia,
chegaram a ser testados.
Mas a necessidade de
treinamento, as dificuldades
de implementação, além dos
custos, fizeram a Aliança
rechaçar a possibilidade de
uma solução interna,

Entretanto, Alessandra
afirma que o sistema
contratado não oferece a
possibilidade de integração
com as soluções de gestão
e controle de estoques da
empresa, demanda que acabou
não sendo atendida. Por outro
lado, a bioquímica relata que
foram necessários apenas três
dias para começar a emitir as
notas por meio do sistema. A
empresa emite cerca de 150
notas fiscais e doações por mês,
para mais de 200 clientes. •
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