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Por que terceirizar
a gestão de Tl?
0 mercado de outsourcing moveu 4 trilhões de dólares nos últimos 10 anos. Uma cifra que vem
estimulando a oferta da gestão deTI no modelo SaaS, mas a proposta ainda é polémica

T
erceirizar a gestão não é
simplesmente conceder
o trabalho a outros.
Para alguns, significa
especializar a atividade
e, ainda, cortar os

custos da operação. Hoje, esse
modelo está se tornando cada vez
mais recorrente. A utilização de
serviços terceirizados aumentou
600% nos últimos 10 anos, gerando
uma cifra mundial de 4 trilhões de
dólares, de acordo com apuração da
International Association of
Outsourcing (IAOP). Nesse contexto,
players de mercado estão ensaiando
a oferta de plataformas que
gerenciam a área Tl de ponta a ponta
no modelo SaaS. Mas o que
pretendem essas empresas?

A CA é um exemplo de quem
aposta nesse modelo de negócios,
mantendo seu core business voltado
para gestão integrada da Tl. De
acordo com Laércio Albuquerque,
country manager da companhia no
Brasil, esse modelo envolve um
conceito mais abrangente e muito
conhecido na indústria da manufatura.
O chamado Lean significa cortar
custos e otimizar a produção, o que
foi utilizado no começo do século pelo
visionário Henry Ford. "Estamos
levando o conceito de Lean para área
de Tl, já que esse setor está se
tornando cada vez mais primordial
dentro das empresas", conta Laércio.

Hoje, os tomadores de decisão
falam cada vez mais em redução de
gastos e maximização de resultados.
Para viabilizar essa otimização, a CA
disponibiliza softwares que aplicam o

conceito Lean no que diz respeito a
backup, manutenção, mensuração
de resultados, gestão de problemas,
ou seja, funções que permitem o
controle desde a demanda pelo
serviço, execução do projeto e
manutenção do ambiente até a
aplicação de sistemas e resolução
de problemas. "A parte inovadora
desse conceito é levar a agilidade
característica das linhas de produção
até a Tl. O diferencial da gestão
como serviço é administrar todas as
fases do processo, integrando as
funções da Tl e tirando o trabalho
operacional do CIO, que não precisa
mais se preocupar com a
infraestrutura. Isso permite que os
profissionais de tecnologia tenham
funções mais nobres, voltadas
exclusivamente para os projetos
internos", diz Albuquerque.

O executivo analisa que cerca de
70% dos gastos na área de Tl são
voltados à infraestrutura. Além disso,
as pessoas que trabalham nesse
processo passam mais de 80% do
tempo tentando identificar os

problemas das redes e os outros
20% do tempo são dedicados a
resolução desses defeitos. "Em um
momento de crise, onde o
empresariado busca redução de
custos na mesma medida da
maximização dos recursos, contar
com especialistas pode ser decisivo
no corte de um projeto ou na
continuidade daqueles projetos que
são essenciais para área de Tl",
analisa ele.

Essa oferta ainda não é
recorrente no País, mas Laércio
afirma que o Brasil está bastante
receptivo, pois o conceito vem de
encontro com as aspirações dos
executivos. "Acredito que o
outsourcing da gestão de Tl se
tornará uma tendência daqui para
frente. Após o lançamento oficial da
oferta, muitos CIOs nos procuraram
espontaneamente para entender
melhor o conceito Lean IT".

A Siemens Enterprise aderiu ao
modelo e decidiu ampliar a
capacidade de administração das
redes de comunicação que oferecia
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aos clientes e aos funcionários
usando tecnologia da CA. Além de
aplicar o modelo à área de Tl interna,
a empresa estendeu o
gerenciamento do ambiente de Tl
por meio da tecnologia contratada,
também aos seus clientes. "No
cenário atual de integração, não é
suficiente garantir somente a correta
implementação dos sistemas, é
necessário gerenciar o
comportamento da rede, a fim de
assegurar que a infraestrutura esteja
com o desempenho e a
disponibilidade necessários para
rodar os serviços", diz João Fábio de
Valentin, gerente do portifólio de
serviços na América Latina da
Siemens.

A companhia abriu concorrência
entre quatro grandes fornecedoras
do mercado. O principal critério para
escolha foi a facilidade de utilização
e a capacidade de integração das
ferramentas de gerenciamento de
infraestrutura de TIC. "A CA soube
realizar a gestão de Tl de maneira
integrada, o que é fundamental para
monitorar os mais diversos
equipamentos tecnológicos, de
diferentes fornecedores, presentes
nos projetos de nossos clientes", diz
Fábio Narita, gerente de pré-vendas
da Siemens.

O projeto incluiu a capacitação
do NOC com ferramentas mais
avançadas e, segundo as empresas,
voltadas para o desenvolvimento dos
negócios. "As ferramentas da CA
dão subsídio para a garantia dos
SLAs requisitados por nossos
clientes. A adoção desse tipo de
gestão representa o aperfeiçoamento
dos serviços por meio do
acompanhamento das redes
convergentes e aplicações de
comunicação unificadas que hoje
prestamos", complementa Narita.

Modelo controverso
A HP não acredita em um

modelo genérico, onde o CIO possa
perder seu controle sobre o
ambiente de Tl. "Para a área
financeira sempre é interessante
terceirizar os processos devido à
redução de custos, mas o gestor de
Tl é responsável pelas operações e
acaba se prejudicando se houver
algum problema no processo e ele
não identificar exatamente onde está
o erro, o que acaba acontecendo se

ele deixar a gestão inteira na mão de
terceiros", analisa Sílvio Maemura,
diretor da área de softwares da HP.

O executivo não é contra os
processos de outsourcing, mas
alerta para os perigos de terceirizar a
gestão como um todo. "Não é
possível negar as facilidades desse
modelo, mas quando alguma
transação é terceirizada fica mais

"Quando o gestor acompanha o
processo de perto, é possível ir
diretamente ao responsável pelo
gargalo e otimizar, assim, a
resolução das falhas", conta ele.

A HP também possui ofertas de
SaaS, nas quais o gerenciamento é
dividido por setores dentro da Tl. O
OpenView é um exemplo. O software
gerência os nós na rede por meio de
uma equipe alocada fora do
ambiente físico do cliente e voltada a
identificação de falhas, O objetivo é
aumentar a disponibilidade dos
sistemas por meio da geração de
alertas sobre possíveis falhas em um
monitor, o que diminui o tempo de
apuração dos problemas e,
consequentemente, o tempo de
resolução. "Esse é um exemplo de
terceirização que ajuda a aumentar a
produtividade sem tirar a autonomia
do CIO", diz Maemura.

Pesquisa realizada pelo IDC, a
pedido da HP, estudou esse
mercado e previu um crescimento
constante desse segmento nos
próximos anos. "Não podemos negar

CERCA DE 7096 DOS GASTOS NA ÁREA DE TI SÃO
VOLTADOS À INFRAESTRUTURA. AS PESSOAS QUE
TRABALHAM NESSE PROCESSO PASSAM 80% DO TEMPO
TENTANDO IDENTIFICAR OS PROBLEMAS DAS REDES E
OUTROS 20% NA RESOLUÇÃO DESSES DEFEITOS

difícil descobrir a fonte do problema,
pois a empresa prestadora acaba
atribuindo os erros à equipe interna,
o que prejudica o andamento das
operações, já que os colaboradores
perderão tempo apenas tentando
descobrir de quem foi a culpa".

que o mercado caminha para a
terceirização, mas essa não é a
saída ideal para alavancar os
negócios", diz Maemura, que
acredita na personalização das
soluções para o sucesso das
operações de Tl.

A HP ainda não faz softwares de
gestão customizados, mas tem
ofertas como o OpenView, que
funcionam de maneira padronizada.
"A facilidade da gestão terceirizada
está impulsionando os projetos da
HP nesse sentido. Estamos
ensaiando ofertas personalizadas de
acordo com a necessidade
específica de cada cliente. É preciso
conhecer profundamente o
segmento da empresa para
desenvolver soluções de
gerenciamento especiais, que
ajudem o CIO em suas atividades
diárias, sem tirar sua visão
panorâmica e seu controle sobre a
Tl", finaliza Maemura.

"Não podemos
negar que o
mercado caminha
para a
terceirização, mas
essa não é a
saída ideal para
alavancar os
negócios"
SÍLVIO MAEMURA,
DAHP

"0 diferencial da
gestão como
serviço é
administrar todas
as fases do
processo,
integrando as
funções da TI e
tirando o trabalho
operacional do
CIO, que não
precisa mais se
preocupar com a
infraestrutura".
LAÉRCIO
ALBUQUERQUE,
DA CA
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