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Por causa da crise global, os CIOs têm de cortar os custos da TI: eles mantêm apenas projetos 
imprescindíveis e pedem descontos para os fornecedores de serviços terceirizados. Os 
fornecedores já davam descontos, porque os CIOs já espremiam bastante nas negociações. 
Agora, eles têm de dar mais descontos. A maioria é prática: reduz SLAs, reduz horas de trabalho. 
Alguns CIOs usam a portabilidade para barganhar preços com as operadoras. Os fornecedores 
que podem, amarram o cliente em contratos dois ou três anos mais longos. Alguns, como a DBA, 
não conseguem reduzir mais os preços, porque só cobram por ordem de serviço - e, no momento, 
só vendem um serviço que os CIOs conseguem cortar. Alguns clientes já sugerem ao fornecedor 
formas de reduzir os custos. 
 
Um diretor de tecnologia do setor financeiro procurou a Ogeda, querendo serviços para melhorar 
as cobranças e a área de relacionamento com clientes. A negociação começou em agosto de 2008 
e o trabalho começaria em novembro. Era um contrato pequeno, estimado em R$ 1 milhão. "Em 
épocas normais", diz Daniel Dora, chefe de operações da Ogeda, "contratos de R$ 1 milhão são 
fáceis de fechar." 
 
Quando os pedidos de informações aumentam, mas poucos contratos são assinados, é sinal de 
problema. Significa que os diretores de tecnologia (CIOs) estão pesquisando preços, e nesse 
setor, serviços de TI, achar o preço mais baixo demora. É sinal, diz Daniel, de que os CIOs 
precisam aprovar o orçamento com o presidente da empresa. "Quando eles já têm o dinheiro, 
eles procuram o fornecedor e começam o serviço — não ficam adiando." Depois de agosto, vários 
possíveis clientes procuraram a Ogeda, mas nenhum assinou contrato. Durante janeiro e 
fevereiro, os próprios clientes da Ogeda chamaram Daniel para conversar. Um deles, do setor de 
serviços, avisou: não poderia pagar R$ 300 mil por mês pelos técnicos da Ogeda, que davam 
assistência técnica e reformavam aplicativos; a situação estava difícil, disse o cliente, e ele teria 
de reduzir os custos da TI, portanto só poderia pagar R$ 200 mil, 33% a menos. 
 
80% dos clientes pediram redução no preço dos contratos para a Ogeda. Num outro fornecedor, 
todos os clientes pediram — os que não pediram, simplesmente pararam os projetos. Em 
dezembro, o CIO de uma indústria multinacional se assustou e dispensou 30 técnicos 
terceirizados que prestavam serviço dentro da empresa. "O CIO cortou tudo o que tava fazendo", 
diz Gilmar Batistela, presidente da Resource IT Solutions. De um dia para o outro, Gilmar perdeu 
um contrato de R$ 2 milhões, cerca de R$ 167 mil por mês. Por conta dos cancelamentos e dos 
descontos, outras empresas, como a Elucid e a Damovo, deixaram de faturar R$ 10 milhões cada 
uma em 2008. 
 
Os fornecedores em geral, calcula Daniel, perderam 20% do faturamento desde que a crise 
econômica começou. Por isso, quando o cliente pediu para reduzir o contrato de R$ 300 mil por 



mês, ele adotou a postura do fornecedor-parceiro. Na postura de fornecedor-fornecedor, ele 
responderia para o cliente: não dá. "Como parceiro, a gente joga tudo na mesa e vê o que pode 
parar, onde pode reduzir, o que dá para adiar." 
 
Enquanto tentava resolver o problema com esse cliente, ele ainda tentava convencer o CIO do 
setor financeiro a assinar o contrato de R$ 1 milhão: o CIO decidiu esperar mais dois meses e 
adiou o projeto de novembro para janeiro. Em janeiro, ele adiou para março. 
 
CIOs perdem receita 
 
Os acionistas da Comgás (o Grupo BG e o Grupo Shell) avisaram que os negócios iam mal nos 
Estados Unidos, pois o preço do petróleo tinha caído, e por isso todas as empresas do grupo 
teriam de diminuir as despesas. (O preço do barril caiu 55%: passou de US$ 97, no primeiro 
trimestre de 2008, para US$ 44, no primeiro trimestre de 2009.) Roberto Newton Carneiro 
reduziria 12,5% dos custos no Brasil para ajudar os acionistas, porque até então os negócios da 
própria Comgás iam bem. Ele reviu os processos internos e economizou 6%. Em maio, no 
entanto, a crise atingiu a Comgás. Os consumidores compraram menos, as grandes indústrias 
(principais clientes da Comgás) reduziram um turno da fábrica e consumiram menos energia. O 
orçamento, originalmente de R$ 25 milhões, agora está em R$ 21 milhões. Além dos 12,5%, 
Roberto terá de cortar mais. 
 
Praticamente todos os CIOs tiveram de reduzir as despesas de TI. Uma pesquisa realizada em 
março pelo Informática Hoje mostra que, de 111 CIOs, 44% mantiveram orçamento de 2009 
igual ao de 2008, mas 43% reduziram o orçamento. Uns reduzem por prudência. É o caso de 
Fábio Ferreira, da Accor Hospitality. 
 
A Accor cresceu na América Latina: a receita por apartamento subiu 3,2% no primeiro trimestre 
de 2009; no Brasil, a empresa assinou contratos para abrir hotéis em Goiânia e Rio de Janeiro. 
Mas, na Europa, a produção industrial caiu 20,2% em relação a março de 2008; só a Espanha 
tinha 3.644.880 desempregados no começo de maio. Por conta disso, a receita por apartamento 
da Accor na Europa caiu 10% (mundialmente, o faturamento será 9% menor). Fábio, responsável 
pela TI da América Latina, está renegociando os contratos com os fornecedores de TI, mais pela 
incerteza do que vai acontecer no futuro, do que pelos efeitos concretos da crise. 
 
Fábio já chamou sete fornecedores para baixar o preço dos contratos; com alguns, conseguiu 
economia de 15%. Roberto, da Comgás, também negocia com os fornecedores, principalmente 
com os de suporte a aplicativos, suporte a infraestrutura, telefonia e serviços de impressão. Ele 
já cancelou o contrato de manutenção dos sistemas que deixará de usar. Toda vez que ele deixa 
de pagar uma licença, o fornecedor sente o impacto. 
 
Numa fábrica de software, a demanda caiu 15%. E os clientes que continuamos projetos pedem 
mais tempo para pagar. No primeiro semestre de 2008, diz Danilo Meth, presidente da DBA, o 
CIO pagava em 22 dias; no segundo semestre de 2008, em 35 dias; e agora, no primeiro 
semestre de 2009, paga em 55 dias. "A gente trabalha hoje e só vai receber daqui dois meses." 
 
Qualidade comprometida 
 
Na Ogeda, em abril, Daniel ainda tentava convencer o CIO a assinar o contrato de R$ 1 milhão. 
A cada mês, o CIO pedia para refazer o escopo, diminuir aqui, cortar ali, adiar mais um pouco. 
Nunca uma venda demorou tanto. Enquanto tentava convencer o cliente, Daniel procurava uma 
forma de conseguir as reduções exigidas — assim como os outros fornecedores e CIOs. 
 
A EDS conseguiu diminuir o valor de um contrato depois que o CIO aceitou reduzir de 100 para 15 
as regras de qualidade dos serviços (SLAs). Um outro CIO, dessa vez cliente da Stefanini, 
concordou em aumentar a taxa de abandono no suporte técnico de 5% para 7%; e outro aceitou 
reduzir o nível dos técnicos na equipe de trabalho: em vez de 60 sêniores e "10 juniores, ficou 
com 55 sêniores e 15 juniores. Fábio, da Accor Hospitality, trocou o suporte às máquinas críticas: 
de 24 horas por 7 dias, para 8 horas por 5 dias. As unidades de negócios compraram máquinas de 
backup para substituir a principal, em caso de problema. "Se acontecer uma emergência", diz 



Fábio, "contratamos o suporte avulso." 
 
Roberto, o CIO da Comgás, fez um estudo para acabar com o CPD de 
backup. Hoje, tudo é replicado em tempo real; se algo acontecer, ele 
recoloca os sistemas no ar em uma hora. Porém, ele pode optar por um 
backup normal, com fitas e máquinas de armazenamento, se chegar à 
conclusão de que o CPD backup é caro demais, e se o fornecedor não der o 
desconto desejado. Nesse caso, Roberto recolocaria os sistemas no ar em 
três dias. 
 
Em tempos de crise, diz Daniel, alguns CIOs abrem mão da qualidade para 
reduzir os custos. "O cliente precisa de projetos com retorno rápido." Os 
técnicos da Ogeda faziam cinco testes diferentes antes de entregar um 
software para o cliente; agora eles fazem dois. Daniel reconhece que isso 
pode aumentar a quantidade de erros e de retrabalhos, mas neste momento 
"é um risco aceitável". 
 
Um cliente pediu para Daniel reduzir em 20% o custo mensal da telefonia, 
estimada em R$ 100 mil. A empresa tinha várias filiais e gastava muito 
ligando de uma para outra. Como a Ogeda tem uma área de consultoria de 
processos, os técnicos foram atrás da solução: tentaram um acordo com as 
operadoras, porém a operadora que atendia uma das filiais não quis 
negociar. Daniel sugeriu ao cliente mudar de operadora, levando os 
números consigo. (Nas outras filiais, as operadoras reduziram o valor do 
contrato.) O cliente conseguiu uma economia de 40%. Com o dinheiro extra, 
instalou um software para verificar os computadores e servidores 
automaticamente, com isso dispensou dois técnicos. Com o resto do 
dinheiro, o cliente vai instalar um sistema de voz via IP e vai telefonar entre 
as filiais sem o custo da operadora. 
 
No caso do cliente do contrato de R$ 300 mil, Daniel reduziu a margem de 
lucro da Ogeda e começou a trabalhar por agendamento: faz os projetos 
mais importantes, de acordo com o dinheiro que o CIO tem no mês. Mesmo 
assim, Daniel não conseguiu atingir a meta de 30% ficou nos 20%. 
 
Quando o fornecedor não sabe como dar o desconto, o próprio cliente dá a 
idéia. Um CIO sugeriu para Gilmar, da Resource, mudar a fábrica de 
software de cidade, pois a mão de obra seria mais barata. Gilmar não tinha 
pensado em mudar aquela fábrica de lugar, e ainda está negociando com o 
cliente uma solução. 
 
Lições aprendidas 
 
Dorival Dourado Júnior, presidente da unidade de serviços de T! da Serasa, 
diz que, num momento de crise, é importante criar uma "confiança mútua, 
colaborativa", no intuito de baixar as defesas e discutir aquilo que faz 
sentido para os dois lados. Nos momentos ruins, ele diz, todo mundo levanta 
barreiras e cria contratos para se proteger. Ele vai seguir um plano global 
contra a crise e reduzir de 35 para 20 fornecedores até o final do ano. Com 
contratos maiores com menos fornecedores, ele espera estabelecer relações 
mais transparentes e flexíveis com os fornecedores. Dourado já conseguiu 
redução de 10% com alguns deles. 
 



Com a crise, Nelson Cardoso, CIO da Petrobras Distribuidora, aprendeu a 
comprar melhor. Ele foi obrigado a olhar os contratos com os fornecedores um 
a um e descobriu que o CIO, na dúvida da contratação, tende a exigir sempre o 
melhor: o atendimento mais rápido, a máquina sempre no ar, o técnico mais 
qualificado. "Isso joga o preço nas alturas." Enquanto revia os contratos, ele 
percebeu que muito prazo podia ser estendido para seis ou oito horas. Com 
isso, o fornecedor não precisa manter um escritório na própria cidade do 
cliente, pois dá tempo de pegar um carro e viajar. 
 
Mas o verdadeiro desconto, acredita Daniel, da Ogeda, é aquele que o 
fornecedor dá sem diminuir a qualidade do serviço ou a quantidade de trabalho. 
"Se o cliente tem seis filhos, desconto não é vender cinco latas de refrigerante." 
Se o desconto fica impossível sem deixar um filho com sede, então é preciso 
mudar a maneira de fazer negócios. Daniel voltou às origens. Pegou os livros do 
Cobit, da ITIL, e começou a procurar em que melhorar. Estudou tanto que, em 
maio, fez a prova para tirar o certificado de Cobit; em junho, fará a prova para 
tirar o certificado da versão 3 da ITIL. 
 
"Por que a TI existe?" Daniel se perguntou. É para comprar computador ou para 
vender seguro, vender carro? Por que o CIO não assinava o contrato de R$ 1 
milhão? 
 
Em outra empresa, Michael Wimert Júnior, presidente da Elucid, depois de 
perder clientes e de vender zero para novos clientes, se fechou na sala para 
pensar. Jogou muito papel no lixo, inclusive planos estratégicos regentes. Até 
que ele leu um artigo da Harvard Business Review: é simplesmente impossível 
que, nos sistemas já instalados nos clientes, os processos estejam perfeitos. A 
missão do fornecedor passa a ser, dizia o artigo, reformar a base instala e dar 
ao cliente maior eficiência. "Para que serve a TI?" Michael se perguntou. 
 
De volta às origens 
 
Michael olhou com bastante atenção se tinha como reduzir os custos dos 
clientes. Olhou detalhes. "Hoje eles pagam dez, será que não consigo oferecer 
o mesmo serviço por oito?" Ele conseguiu fazer isso em 80% da base instalada, 
investindo em três temas: mobilidade, ERP e revisão tarifária. A Elucid atende 
principalmente concessionárias de energia elétrica. Se elas imprimem a conta 
de luz na casa dos clientes, elas ganham eficiência e agilidade. O ERP as ajuda 
a enxergar os negócios e a ter relatórios para comprovar as ações de melhorias. 
"E as Utilities vivem e morrem pela revisão tarifária." Se elas não comprovam 
para a agência reguladora que fizeram investimentos e melhorias, a Aneel não 
libera o aumento de tarifa — e ainda multa a empresa por ineficiência. 
 
Num cliente, Michael instalou PDAs para o leiturista ler o relógio de luz e 
imprimir a conta na frente do cliente; com isso, a empresa de energia 
economizou uma viagem do leiturista e reduziu o tamanho da equipe em 30%. 
Com as mudanças e os novos contratos, Michael espera um crescimento de 
20% em 2009, atingindo R$ 120 milhões de faturamento bruto. (O faturamento 
em 2008 foi de R$ 96 milhões.) 
 
Oferecer serviços fechados foi a solução para outra empresa, a T-Systems. Os 
técnicos fazem um estudo do negócio do cliente, escrevem o projeto, instalam 
as máquinas para rodar o sistema de gestão, instalam o sistema  
e gerenciam as licenças. O cliente paga em 60 mensalidades. Em seis meses, a 
T-Systems conseguiu quatro clientes. Além disso, Airton Passareli, 
vice-presidente de vendas, trouxe da Alemanha um serviço pelo qual o cliente 
paga o processamento de dados pelo uso. As empresas do varejo, por exemplo, 
faturam mais nas datas especiais ou no fim do mês; com o serviço, elas não 
teriam de desembolsar a mesma quantia entra dia, sai dia. No CPD da 



T-Systems, vários servidores rodam as aplicações do cliente, e um sistema de 
faturamento mede quanto o cliente usou. Assim, diz Airton, o serviço fica 30% 
mais barato, comparado com um mês inteiro de preço cheio. 
 
Gilmar, da Resource, reencontrou o CIO da multinacional que cancelou o 
contrato de um dia para o outro. Ele precisava fazer a indústria tocar a vida, 
crescer, mas tinha cancelado todos os projetos. Gilmar se ofereceu para prestar 
o serviço, dessa vez como fábrica de software: o CIO só pagaria pelo que 
encomendasse. O CIO aceitou. O novo contrato não chega aos pés do antigo, diz 
Gilmar, mas neste momento é importante cooperar com o cliente. 
 
A recompensa 
 
Na Ogeda, a crise transformou as idéias em ações. O presidente fez as 
mudanças que tinha em mente em meados de 2008: dividir a empresa em duas. 
Uma cuidará do negócio principal, serviços de terceirização. A outra cuidará de 
produtos próprios. "Temos software especiais para o financeiro, controle de 
parque de TI, help desk", diz Daniel. "Tudo isso ficará com a nova empresa." 
Cada empresa terá pessoas e processos próprios e, talvez, até escritórios 
próprios. Com a divisão, Daniel consegue tomar as decisões mais depressa e 
fazer a Ogeda vender mais rápido e melhor. 
 
Com a divisão, a Ogeda criou um novo serviço pelo qual o cliente paga pelo uso. 
É tudo o que Daniel pode explicar no momento. "No nosso mercado existe muita 
concorrência, uma coisa assim a gente só divulga depois de um tempo." A 
Ogeda já vendeu seis grandes contratos do novo serviço, com clientes de 
faturamento acima dos R$ 50 milhões. Um dos clientes é o CIO do contrato de 
R$ 1 milhão: depois de nove meses de negociações e adiamentos, ele se acertou com  
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