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Com o acirramento da concorrência no setor de telecomunicações, a terceirização da 
infraestrutura de tecnologia da informação chega às pequenas e médias empresas. O serviço 
atraiu a ITW Chemical, subsidiária brasileira do grupo americano ITW Illinois Tool Works, que 
contratou a solução Ponto Informático da Telefônica para atualizar seu parque de máquinas e, 
a partir daí, modernizou toda a área de tecnologia e telecomunicações. "A principal mudança 
que sentimos foi no atendimento. O consultor da operadora veio à empresa, analisou nossas 
necessidades e trouxe soluções para locação de máquinas", afirma Wilson Rabelo, diretor 
administrativo e financeiro da empresa.  
 
Com porte médio, a ITW tinha dificuldades em atualizar o parque constantemente e ocupava 
os recursos humanos da área de tecnologia com manutenção de máquinas. Também geria a 
central telefônica com 50 linhas analógicas, contratadas da Telefônica, e a conexão de banda 
larga. "A atualização significa compra de equipamentos, mobilizando investimentos que muitas 
vezes são necessários em outras áreas. Com o aluguel, tudo fica mais simples."  
 
Ele explica que a Telefônica propôs a locação de computadores, que incluíam sistemas básicos 
(como operacional e antivírus), seguro, manutenção 24 horas e conexão à internet. Entre as 
vantagens contábeis, a ITW destaca o registro do aluguel como despesa, o que traz ganhos 
finais na conta do imposto da companhia. "Ao terceirizar, também nos livramos da 
manutenção, que passou para a operadora", afirma. Com isso, o departamento de tecnologia 
pode dedicar-se mais aos sistemas que servem os negócios da ITW, deixando tarefas básicas 
para a prestadora de serviços. "Temos um contrato de nível de serviço, que prevê multas para 
a operadora se as máquinas não forem arrumadas no prazo estabelecido", conta.  
 
Para adquirir o serviço, é necessário firmar um contrato de longo prazo com a Telefônica, mas 
as vantagens compensam, de acordo com Rabelo. Para testar, a ITW contratou 20 
computadores em curto prazo. Como gostou do atendimento e do serviço, elevou para 50 o 
número de máquinas. "Apenas os notebooks não são da Telefônica, que somam dez 
máquinas", afirma o executivo.  
 
A relação estreita da operadora com o cliente motivou outros projetos. A Telefônica percebeu 
que, para garantir a qualidade dos serviços que presta à ITW, teria de dar conta da 
infraestrutura de telecomunicações. Tratou de digitalizar a central com 50 linhas, trazendo 
novos troncos, e de melhorar conexão à internet, trocando o ponto de cobre (ADSL) por fibra 
óptica, que permitiu a oferta de um link de 4 Mbps. "Estamos na cidade de Embu e, por aqui, 
não havia fibra. A Telefônica cabeou a região por conta do nosso projeto." 
 
A fibra óptica também permitiu a instalação de um PABX digital em sistema de comodato. Ou 
seja, a ITW não teve de pagar pelo aparelho, que é da Telefônica. "Sem investir de forma 
imediata, conseguimos recursos como teleconferência, que são ótimos para a companhia. Além 
disso, nossa conexão à internet melhorou muito." 
 
Ele lembra que as informações devem ser claras e o contrato muito bem feito para o 
relacionamento dar certo. "É uma relação de longo prazo e é preciso entender que todos 
ganham, a empresa e a operadora, que será remunerada com a prestação de serviços."  
 
Com recursos mais avançados de tecnologia e telecomunicações, a ITW pode comprovar a 
melhor vantagem da atualização: a redução de custos. Ao avaliar os gastos, percebeu que a 
conta não sofreu acréscimo, apesar da incorporação de serviços mais modernos. "Com ao 
dinheiro que sobra da redução conta telefônica e dos custos com manutenção, pagamos o 
aluguel das máquinas. Com isso, temos um parque atualizado sem sair do orçamento", 
confirma o executivo.  
 
Ao término dos contratos, que têm duração entre 25 e 36 meses, a ITW acredita que 
continuará com a terceirização. "Quando as máquinas não servirem mais para a gente, 
solicitaremos a troca, de forma simples e rápida", finaliza o executivo. 
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