
"Quem tinha
projetos com
investimento

de capital
tende a

abortar e
recorrer à

terceirização"
AILTON SANTOS

FILHO, DA EDS

Nau dos
contentes
Os serviços de terceirização de datacenter ganharam novo impulso com o atual momento
econômico. E a razão é simples, com menos recursos para investir em projetos e na
infraestrutura, as corporações buscam parceiros para garantir serviços de alto nível com menor
desembolso. Uma realidade que levou os provedores a adaptações estratégicas

frase "há males que
vem para bem"
sintetiza de forma fácil
os reflexos positivos
da crise econômica no
mercado de serviços

de datacenter. E não se trata de ser
Polyanna, aquela personagem que
via coisas boas até nos maiores
desastres. Com a diminuição de
recursos financeiros globais e a
necessidade imperiosa de cortar
custos que também chegou aos
departamentos de TI, a busca por
um parceiro de serviços é a saída
que mais tem agradado aos
executivos no passado recente.

A explosão de demanda
verificada nos últimos meses
surpreendeu até mesmo quem já
previa um crescimento da atividade.
j"Em dezembro último tivemos mais
negócios que no mesmo mês de
2007, que já tinha sido bom. E em
janeiro e fevereiro deste ano
chegamos a 25% mais projetos que
no mesmo período do ano anterior",
revela Eduardo Carvalho, diretor
comercial da Alog Data Centers,
empresa resultante da fusão das
operações das empresas Alog e da
.comDornínio. Esmiuçando ainda
mais, a empresa conquistou mais 62
novos clientes contra 34 no mesmo
período (janeiro-fevereiro) do ano
passado. E em vendas, mais 22%,

atingindo a soma de R$ 407.338,54.
Outro player importante, a Diveo,

também foi afetado positivamente.
"O mercado está super aquecido e
posso dizer que tivemos o melhor
janeiro/fevereiro da história da
empresa. As corporações que
trabalham com dificuldades para
realizar seus investimentos, precisam
reduzir custos, e a diminuição do
time de profissionais de TI é a razão
básica de quem está migrando",
descreve Marco Américo, vice-
presidente de data center da Diveo.

Já espremidos pela alta direção
para conseguir reduzir seus custos,
principalmente os fixos e indiretos,
os CIOs - até mesmo os que ainda

tinham alguma resistência cultural ao
outsourcing - viram os serviços de
datacenters especializados como
uma alternativa para lidar com os
efeitos da crise. "Quem tinha projetos
com investimento de capital tende a
abortar e recorrer à terceirização. O
que nos favorece. Mas traz alguns
efeitos ruins também. Alguns clientes
antigos querem rediscutir os
contratos vigentes, o que é
complicado (veja mais no Box: Na
mesa de negociações)", compara
Ailton Santos Filho, líder de data
center EDS para a América Latina,
empresa que agora pertence a HP.

Para os provedores, o cenário,
mesmo que neste momento seja
positivo, traz uma necessidade de
adaptação à nova realidade.
"Incerteza e volatilidade são os
motores que trazem os novos
clientes, junto com a redução de
custos. Porém., cabe aos
provedores agora melhorar a oferta
de serviços e ser criativo para
sustentar essa demanda. Temos
investido em modelos diferenciados,
como cobrança por usuários, que
pode ser mais adequado à
necessidade dos clientes",
argumenta Carlos Eduardo Mazon,
vice-presidente de ITO da Tivit.

Adaptar para lucrar
A estratégia da Tivit é sair do
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lugar-comum dos pacotes de
serviços montados e investir em
camadas de serviços agregados, o
que acaba trazendo custos variáveis
e de acordo com o perfil de uso ou
consumo do cliente. Modelo que já
era testado, mesmo antes da crise,
junto a clientes do setor financeiro.

Enquanto a Alog está em
processo de "mergulho" em seu
poríifólío de serviços para buscar
alternativas e ajustes, a Diveo já se
mexeu e reposícionou sua oferta de
serviços - processo iniciado ainda
em 2008, no primeiro semestre.
"Acreditamos muito em tendências
como cloud computing, software
como serviço e virtualização. Mas,
no geral, o que conquista o cliente
é a possibilidade de reduzir espaço,
consumir menos energia e
racionalizar seus recursos",
garante Américo.

Ainda em abril o provedor
planeja lançar o Dynamic CRM, da
Microsoft, para seus clientes no
regime de software como serviço,
assim como o OCS e o Sharepoint,
do mesmo fornecedor. Uma
seqüência que segue a esteira do
sucesso do Exchange que
conquistou 100 empresas e mais de
60 mil usuários corporativos.
"Estamos agora olhando novas
possibilidades no mercado",
completa o executivo da Diveo.

Nessa mesma linha, a EDS
montou três blocos de serviços. O
primeiro é o da padronização,
otimização e automação, com um
portifólio de acordo com essas
premissas. O outro é o de
priorízação dos negócios, ajustando
os custos a realidade e diminuindo c
serviço para aquilo que é menos
crítico. E o terceiro é o da entrega de
serviços flexíveis, ajustados de
acordo com a dinâmica do negócio e
sua sazonalidade. "Nosso objetivo de
mercado não mudou, mudamos a
forma como conquistamos o
mercado. Por isso o modelo foi
repensado", assegura Santos Filho.

Você tem fome de quê?
Mas o que o cliente busca em

termos de soluções? "Consolidação
de servidores ainda é muito forte,
assim como business services
automation e ITIL. Naquilo que
traz valor para o negócio é possível
falar em SOA e application source em

geral. E acreditamos muito em alguns
serviços corno storage on demand,
backup on demand, e BPO", enumera
Santos Filho, da EDS.

Se o mercado já sabia de outros
carnavais que o custo é um
componente primordial na
terceirização, isso agora se
exacerbou. As negociações se
tornaram ainda mais profundas e
detalhistas. E a corporação busca
saber quanto gastava internamente,
da infraestrutura ao pessoal,
passando por gastos corno energia e
espaço, para colocar na balança se
o preço do provedor é justo ou não.
"Procuramos oferecer valor
agregado, mas a venda é muito
financeira, não tem jeito. Até mesmo
as empresas que viam o serviço
como algo mais importante que o
custo querem reduzir valores de
contrato", aponta Carvalho, da Alog.

Algumas alternativas surgem.
Como a vertente de clientes que
deseja associar o custo de TI de
acordo com a base de clientes, por
exemplo. Ou ainda pagar valores de
serviço associados ao sucesso que
determinado projeto de negócios
pode alcançar. "Ainda existe, é claro,
um detalhamento do
provísionamento e do nível de
serviços. Todos querem projetos
mais baratos, porém sem afetar a
dinâmica de TI e dos negócios",
garante Américo, da Diveo.

Por outro lado, algumas práticas
de terceirização - de acordo com os

NA MESA DE
NEGOCIAÇÕES
Veja a seguir o procedimento dos
provedores de serviços de datacenter de
TI diante da demanda de renegociações
dos contratos em vigor.

ALOG: a empresa assegura que não
existe uma pressão por revisão dos
contratos vigentes. Mas faz contatos
periódicos, mensais, com os clientes e,
na medida em que os contratos vão
terminando, amplia a "conversa". "O
cliente quer negociar mais serviços e
manter o preço", admite Carvalho.

DIVEO: a companhia admite que tem
rediscutido os contratos,..mas com os
fornecedores de tecnologia. "Os clientes
também nos procuram e tentamos nos
acertar. Porém ainda não temos um
impacto relevante", assegura Américo,

EDS: tem buscado conversar com
os novos clientes sobre formas de
financiamento se fazendo valer do fato
da HP, nova dona da EDS, ter um
banco próprio.

TIVIT: "alguns clientes, no início da
crise, nos acessaram, e temos procurado
conversar com todos. Buscamos um
equilíbrio na relação e é até natural que
eles busquem esse diálogo", revela
Mazon, que explica que busca flexibilizar
o prazo de pagamentos ao máximo,
por exemplo.

EDUARDO
CARVALHO, DA
ALOG DATA
CENTERS:
EMPRESA
CONQUISTOU 62
NOVOS CLIENTES
ENTRE JANEIRO
E FEVEREIRO DE
2009, CONTRA
34 NO MESMO
PERÍODO DO
ANO ANTERIOR

A B R I L D E 2 TI I N S I D E 37



serviço

"As corporações
que trabalham

com dificuldades
para realizar

seus
investimentos,

precisam reduzir
custos, e a

diminuição do
time de

profissionais de
TI é a razão

básica de quem
está migrando"
MARCO AMÉRICO,

DA DIVEO

objetivos traçados - podem sofrer
um revés por conta do momento
econômico. Como projetos que tem
retorno de médio e longo prazo ou
ainda aqueles com desembolso de
curto prazo. Entre eles, projetos de
maior vulto de migração de
infraestrutura. "Não se pode acreditar
que vamos ter demanda para tudo,
até porque não sabemos ainda
como o mercado vai se comportar
ao longo do ano", relativiza Mazon,
da Tivit.

A demanda que segue crescente

extremamente propício e queremos
que a premissa 'quanto mais amplo
o portifólio maior o valor agregado",
seja absorvido pelas corporações
que são nossas clientes", completa.

Já a Alog projeta um crescimento
entre 30 e 35%, enquanto aponta
que o mercado deve ficar no
patamar dos 20%. A palavra de
ordem é garantir números orgânicos
e apostar ern novas demandas,
como as empresas que entram nc
Brasil. A terceirização seria a forma
mais enxuta e apropriada para alocar

CABE AOS PROVEDORES AGORA MELHORAR
A OFERTA DE SERVIÇOS E A CRIATIVIDADE

PARA SUSTENTAR NOVA DEMANDA

não pode ser definida por uma
vertical ou um perfil corporativo, e sim
por algo pulverizado. De finanças até
serviços, passando por atividades
fabris, todos os segmentos tem
buscado o outsourcing. Fato que
mostra que o que ainda existia de
ranço cultural ou pré-conceito em
relação à terceirização está
desaparecendo. De acordo com o
perfil da corporação, ela não terá nem
mesmo outra opção de sobrevivência.
"O setor financeiro ainda resiste,
porém tem aberto bastante espaço.
As instituições de maior porte é que
são multo restritivas'7, argumenta
Américo, da Diveo.

Olho para frente
Até mesmo as empresas ou

departamentos de TI que tinham ou
tem preocupação de manter o
controle da infraestrutura começam a
ser questionados e colocados contra
a parede. "Tenho conversado com
muitos prospects que não avaliavam
a terceirização e agora tem mudado
essa percepção, estudando tanto
como uma forma de crescimento
das atividades como de
racionalização dos recursos", revela
Mazon, da Tivit.

A expectativa do executivo é que
a Tivit cresça 20% este ano, o que
seria, segundo sua avaliação, acima
do próprio mercado. Be acredita
nesses números ao ressaltar que a
terceirização se tornou ainda mais
viável no momento e por conta da
idéia de crescer os seus negócios
até mesmo dentro da base de
clientes atual. "O momento é

a infra-estrutura e as aplicações de
TI em um primeiro momento para
esse contingente. E até como uma
forma de responder ao déficit de
profissionais habilitados (veja mais no
Box O fator humano).

"Temos mais demanda que oferta
e acreditamos que isso não vai
diminuir. Projetamos inclusive um
investimento na nossa infraestrutura
nos próximos três meses por conta
de já trabalharmos com 90% de
nossa capacidade instalada", revela
Américo, da Diveo. Mesmo a médio
prazo ele ê otimista, ao projetar que
a Internet e toda a infra-estrutura
que a sustenta devem se preparar
para dobrar o número de usuários
até 2012.

O FATOR HUMANO
É público e notório que existe um gap
entre a necessidade do mercado de
profissionais habilitados e o contingente
de pessoas aptas. "A defasagem de
pessoas existe e vai continuar, assim
como os provedores precisam
complementar a educação dos
profissionais que chegam até nós",
ressalva Mazon, da Tivit.
No entanto, ninguém com boa ou
grande capacidade no mercado de TI
fica desempregado. Veja a seguira
necessidade e o perfil de contratação
buscado pelos provedores.

ALOG: deseja mão-de-obra com
perfil técnico que agregue habilidade
de vendas

DIVEO: busca gerentes de projetos,
especialistas em aplicações e
profissionais de segurança

EDS: profissbnaís que focam a
inovação, resistentes a mudanças e que
reajam rapidamente aos problemas.
Detalhe: a empresa tem como política
incorporar pessoas que conhecem o
ambiente do cliente, ou seja, contrata e
retêm quem a principio seria demitido
por conta da terceirização

TIVIT: procura pessoas tanto de infra-
estrutura, como de sistemas e BPO, E
ainda gestão de projetos

38 TI I N S I D E A 8 R I L D E 2 0 0

Text Box
FERREIRA, Claudio. Nau dos contentes, TI Inside, São Paulo, a. 5, n. 45, p. 36-38, abr. 2009.




