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Gerencie CIO, pois é o
fim da execução
Serviços gerenciados de TI devem crescer 1890 ao ano e as equipes de
Tecnologia da Informação e Comunicação tendem a assumir um novo perfil, mais voltado
à medição de resultados e ao gerenciamento do todo

O
utsourcing e serviços
gerenciados de TI são
conceitos similares,
com diferentes graus
de maturidade. As
empresas podem

contratar desde tarefas, operação
gerenciada de itens ou o todo da área
de TI e de Telecom, em um modelo que
também aceita a co-gestão de ativos ou
mesmo a oferta de serviços de
hospedagem. Os serviços seguem
perfis diferenciados, sendo a gestão de
recursos de TI, mais precisamente a
infraestrutura de hardware e software, o
mais tradicional deles. A operação de
redes corporativas e de
telecomunicações, para operadoras de
serviços, também se destaca pelo
volume de negócios que gera; e mais
recentemente a gestão da segurança,
seja ela no núcleo da rede ou na
periferia - no acesso dos usuários -
ganha novas proporções.

Independente da maturidade, caberá
à equipe de TI definir processos
tecnológicos e entregar resultados com
métricas claras para o desenvolvimento
colaborativo das empresas. Caberá à
área também manter um bom
relacionamento com os fornecedores de
tecnologia e zelar para que cada um
deles entregue o melhor resultado para a
composição de um ambiente de TI
moderno e eficiente. Enfim, o profissional
de TI não precisa mais gerenciar cada
tecnologia utilizada pela corporação,
mas garantir o correto desempenho
delas e fazer a gestão do todo. Isso não
é utopia. Muito pelo contrário, é futuro,
como identificou levantamento recente
da consultoria Ovum.

A pesquisa indica que os negócios de
serviços gerenciados de TI e
comunicações vão movimentar US$ 66
bilhões no mundo até 2012, crescendo
18% ao ano. O valor é um cálculo
baseado nas entrevistas colhidas com
1,3 mil empresas de 14 países. Apesar
de não fazer parte das empresas
entrevistadas, o Grupo Abril é um
exemplo das tendências identificadas.

A sua política de terceirização de TI
é clara: só se terceiriza o que é de
domínio pleno da equipe. "Mas a
gestão dos resultados entregues por
cada terceiro é sempre realizada
internamente", diz o CIO, Max Thomaz.
Sua estratégia, que pode parecer
paradoxal em uma reportagem que
retrata o avanço dos serviços
gerenciados de TI, é explicada quando
ele desmembra as tecnologias
utilizadas para dar suporte aos 5,8 mil

usuários internos. O "raio X" da
empresa é um índice de terceirização
perto de 80% e a gestão dos
resultados feita por um grupo de 98
especialistas internos. E ela não é fácil,
afinal, entre terceirizadas e tecnologias
próprias, a empresa soma 7.132 ativos
de apoio à produtividade dos
colaboradores, entre os quais estão
PCs, monitores, impressoras, scanners,
coletores e PCs industriais.

"Contratamos um determinado
fornecedor e assim diminuímos o
investimento em tecnologia, ativos,
contratações e ainda obtemos o
conhecimento de uma empresa
especializada naquela solução.
Exigimos, porém, indicadores do
serviço prestado para que consigamos
avaliar o nível de entrega do
fornecedor", diz Thomaz. Os resultados
adquiridos com esta filosofia, segundo



ele, são animadores, vide a última ação,
que estabeleceu um plano de metas
para a virtualização e consolidação de
alguns servidores e a atualização
tecnológica de vários softwares e
bancos de dados com a EDS. A
economia deve beirar os R$ 50 milhões
em um ano de uso. "Migramos 20
Terabytes de dados para o storage da
EDS e mais 164 sistemas de softwares
e banco de dados, todos já
homologados pelos usuários. Essa
terceirização possibilitou uma redução
do tempo de processamento em 62%",
diz. Os índices de ocorrência em
produção caíram a um nível perto de
zero, segundo ele, pois foi possível
estabilizar e compatibilizar os softwares
utilizados pelos colaboradores. "A
atualização tecnológica também
propiciou a redução das emissões de
CO2 com o consumo de menos
eletricidade. A nossa métrica estabelece
uma economia anual de 530 mil kVA, o
corresponde a 320 quilos C02 emitidos
à atmosfera".

Otimização de recursos
As vantagens são maiores, como

relata Thomaz, já que apenas nos cinco
meses de implementação o projeto
propiciou a redução de
aproximadamente 30% no custo total
de propriedade (TCO). As qualidade e
execução do ambiente virtual são
gerenciadas pela EDS que, como os
demais fornecedores do Grupo Abril,
entrega as métricas para a gestão geral
do CIO e sua equipe. "E assim
avaliamos se o serviço está de acordo
com o estabelecido previamente. É um
trabalho árduo, mas que garante o bom
desempenho tecnológico", diz Thomaz.

Os resultados entregues pela EDS
são unidos aos entregues pelos demais
fornecedores. Atualmente o Grupo Abril
trabalha com 10 deles, sendo a Oracle
o fornecedor de call center e CRM, tudo
hospedado em Austin, no Texas (EUA).
"Temos um contrato on demand com a
Oracle e todo o CRM é processado e
controlado por ela", diz Thomaz. Os
data centers que atendem ao Grupo
também são hospedados, sendo que
um dos maiores, o que lida com todos
os portais e serviços relacionados à
internet, é gerenciado pela Telefônica.
"Já a T-Systems cuida do nosso data
center para assinaturas. Um volume
significativo, pois temos cerca de 4
milhões de assinantes". No rol de
fornecedores ainda está a Siemens,

responsável por toda a gestão e ativos
de rede local.

Em toda a sua operação, o Grupo
Abril administra 354 servidores de
aplicativos, dados e rede, ação que
propiciou significativas elevações de
performance, segundo Thomaz. "Em
2002, 82% dos servidores do data
center tinham mais de 3 anos de uso.
Hoje esse percentual é menor que 2%
e a maior parte do parque (63%) tem
menos de 1 ano de uso, considerando
os hospedados. Isso propicia alta
disponibilidade dos equipamentos e,
consequentemente, boa
produtividade", diz ele.

A empresa também realiza
correções em 343 sistemas, entre
módulos, ferramentas e websites
corporativos, distribuídos em diversas

plataformas tecnológicas. "Além disso,
mantemos uma infraestrutura de
comunicação por e-mail que permite
um fluxo mensal de 5,3 milhões de
e-mails entre o público externo e o
interno, além do bloqueio mensal de
13,7 milhões de spams", complementa.
Os serviços terceirizados de help desk
também são gerenciados pela equipe
interna do Grupo Abril e atendem a uma
média mensal superior a 13 mil
chamados, além de gerenciar a
operação de 64 links de comunicação.

"Quanto ao help desk, o índice de
satisfação medido por uma pesquisa
interna ultrapassa os 96% e os links de
comunicação têm disponibilidade
garantida de 99%".

Potencial Latino
O exemplo do Grupo Abril deve ser

seguido por outras grandes
corporações latino-americanas e
brasileiras, vide que ao longo de 2009 o
potencial de crescimento dos serviços
gerenciados deve ser maior aqui do
que nos países da Europa e da
América do Norte, mais maduros
economicamente falando e mais
avançados no uso de recursos de TIC
(tecnologia da informação e
comunicação). Exemplo é o
desempenho da Siemens IT, vinculada
ao grupo alemão Siemens, que
registrou crescimento global de 4% em
2008 e projeta no Brasil expansão
proporcional ao desempenho da
América Latina, região para a qual a
IDC projeta crescimento de 10% em
2010, a despeito da crise financeira
internacional, e muito próximo ao
desempenho registrado em 2008,
quando a expansão foi de 12%. "O
Brasil segue o ritmo da América Latina
e, em alguns campos, está bastante
avançando na oferta e no consumo de
serviços gerenciados. Em termos de
maturidade, o País deve puxar os
demais latino-americanos", aposta
Mucio Flavio Mol, vice-presidente de
serviços gerenciados para as Américas
da Ericsson.

A expectativa é que novas frentes,
como cloud computing e software
como serviço (SaaS), contribuam um
pouco mais com este crescimento.
Seguindo a linha do software como
serviço, a Arcon, empresa nacional
com receita de R$ 30 milhões, em
2008, com expectativa de variar entre
R$ 34 milhões e R$ 40 milhões este
ano, optou pelo caminho da segurança
a quatro anos atrás, com mais ênfase
em outsourcing do que em integração
de sistemas, como define Marcus
Moraes, vice-presidente da companhia.

Com larga experiência nessa área
de terceirização, acumulada no período
em que esteve à frente da operação da
Alog, organização da qual ainda é sócio
e ocupa cadeira no conselho
administrativo, Moraes diz que 90% da
receita da Arcon advém de outsourcing
de segurança. "Esta área se divide em
governança e risco; política de
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segurança; e os sistemas, que vão
desde os programas de segurança até
firewall, IPS, entre outros. A Arcon faz
exatamente a última parte, ou seja,
operacionaliza os sistemas de
segurança", explica o executivo.

Segundo ele, um dos atrativos da
oferta reside em uma fraqueza do
segmento corporativo que, muitas
vezes, define políticas de segurança,
regras de governança e até compra os
sistemas, mas não consegue
operacionalizar a estratégia ou, ao longo
do tempo, não cumpre o papel que
deveria. "Nossa proposta é que a
organização selecione a tecnologia e
deixe que a Arcon opere, cobrando pelo
nível de qualidade do serviço", descreve.

Além dos sistemas de firewall, IPS,
antivírus, antispyware etc., a Arcon
começa a atuar na proteção contra
vazamento de informação e, por isso,
está se reorganizando internamente
para obter a certificação SAE 70 e, na
seqüência, inicia o processo de
adequação à ISO 27000, específica
para segurança. Dos seus 120 clientes,
a maioria possui cerca de 300 estações
de trabalho, e 30 deles já operam no
modelo de serviço gerenciado,
operação que recebeu investimento de
R$ 1,5 milhão - e deve receber mais
R$ 10 milhões de aporte nos próximos
três anos - e que tem atividade 24x7.

Sem parar
Também oferecendo uma operação

ininterrupta, a Meditada se propõe a
monitorar as redes corporativas, um dos
seus três pilares de negócios. Lançado
há um ano, o NOC (network operation
center) da Medidata gerencia elementos
de rede e a infraestrutura de TI das
organizações como um todo. "Esta
oferta representa muito pouco no bolo
da receita da empresa. A maioria dos
clientes, por serem de grande
porte, tem o seu grupo de
monitoramento e faz o
acompanhamento do ambiente
internamente", diz Henry
Stainberg, diretor comercial da
empresa, ao explicar que
lançou o serviço para ser um
ambiente complementar à
infraestrutura de TI dos seus
clientes. "Eles fazem o
gerenciamento durante a
semana e a Medidata faz o
restante, além de podermos
adicionar o gerenciamento do
ambiente de telefonia".

Stainberg afirma que a tendência é
de crescimento do NOC, baseado na
necessidade premente de as empresas
investirem em soluções IP e precisarem
monitorar e garantir a qualidade de
voz, tendo certeza de que
conseguem estabelecer a
comunicação sem ruído ou queda.
"Um dos diferenciais do NOC é a
monitoração da qualidade de voz sobre
IR Temos hoje muitas implementações
em Cisco e um NOC que monitora a
qualidade voz", completa.

Nessa mesma linha, a norte-
americana AT&T montou uma
estrutura no País para atender as 50
maiores empresas do mundo, com
escritórios no Brasil, em outros países

ecém-chegada ao Brasil, a
Interop Technologies tem como
objetivo fortalecer o segmento

de troca de mensagens em texto e em
multimídia (SMS e MMS, respecti-
vamente), A empresa oferece soluções

tecnológicas de
geração de receitas
para operadoras e
provedores de
telecomunicações sem
fio, Além disso, fornece
todo o hardware e
software necessários
para apoiar estes
serviços e opções mais
flexíveis e acessíveis de
implantação que qual-
quer outro fornecedor
de soluções sem fio.

da América Latina e mundo afora.
Eduardo Farinelli, vice-presidente de
vendas da empresa para a América do
Sul, relata que, especificamente em
serviços gerenciados, a companhia
oferece desde a plataforma MPLS
(Multi Protocol Label Switching), para o
núcleo da rede, até aplicações
adicionais, como telepresença,
aceleração de WAN (wide área
network), gerenciamento de telefonia
IP e de redes locais (LAN). "Um
serviço gerenciado é aquele em que o
cliente entrega a solução para o
provedor, que a desenvolve e a
devolve. Por exemplo, para um serviço
de dados, a AT&T contrata a
infraestrutura, instala, monitora o
desempenho e gerencia a eficiência
das soluções", declara Farinelli.

O carro-chefe sempre foi e
continuará sendo a rede, segundo o
executivo. Em fevereiro, a companhia
anunciou planos de investir
aproximadamente US$ 1 bilhão ao
longo do ano para continuar
expandindo sua rede global e
viabilizando novos serviços e aplicações
baseadas em rede a empresas de
todos os portes, desde as grandes
corporações multinacionais, que atuam
globalmente, até as menores empresas
nos EUA.

O investimento está focado em
infraestrutura de rede, serviços e
suporte para empresas que requerem
acesso "em qualquer hora, em
qualquer lugar" a sistemas,
fornecedores, clientes e funcionários, e
assim, sejam bem-sucedidos na
condução de seus negócios. Resultante
da contínua demanda por aplicações
empresariais, possibilitada pela
proliferação mundial de redes de
comunicação em altas velocidades,
assim como de aparelhos móveis, o
programa de 2009 inclui: aplicações;
ofertas de mobilidade e aplicações; a
contínua integração das operações da
rede global da IBM, de acordo com o
contrato expandido, assinado por
ambas as empresas; e aportes na rede
global. Incluindo o aporte previsto para
este ano, a AT&T terá investido mais de
US$ 3 bilhões desde 2006 em rede,
sistemas e aplicações, dirigidos ao
mercado empresarial, com o objetivo
de proporcionar um conjunto
globalmente consistente de serviços
robustos e seguros a mais de 3 milhões
de empresas a quem atende.

Com foco em Utilities, mas
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igualmente interessada na expansão da
demanda por serviços gerenciados, a
Ericsson definiu como clientes-alvos as
empresas provedoras de serviços de
consumo - fornecedoras de energia
elétrica, água, luz, tv por assinatura e
telefonia - com especial atenção às
operadoras de telecomunicações. A
companhia entende que estas
organizações buscam um parceiro
capacitado a lhes entregar qualidade de
rede por meio de uma oferta
competitiva, permitindo a elas
desenvolverem serviços diferenciados.
Um dos contratos recentes da Ericsson
foi selado com a Sprint, no valor de
US$ 5 bilhões.

Mucio Flavio Mol, vice-presidente
da Ericsson, avalia que o Brasil ainda
não está suficientemente maduro para
acordos com o perfil dos que vêm
sendo estabelecidos na Europa, porque
na América Latina ainda se consideram
os ativos de rede algo estratégico, mas
avalia que a mudança cultural será
apenas uma questão de tempo.

Billing Corporativo
Do mesmo modo que a gestão da

qualidade dos serviços de
telecomunicações começa a imperar
como forma de "fechar" o pacote
eficiente de comunicações
colaborativas nas companhias, a
gestão do custo na utilização dos
serviços ainda se faz necessária dados
os sistemas ineficientes que imperam
na maioria das operadoras de telefonia.
Por isso a Webb, uma empresa que
presta serviços para reduzir custos em
diversos processos corporativos, como
suprimentos e logística, também criou
um braço para gerenciar custos de
telecomunicações. As ações, que
podem ser caracterizadas como dentro
do universo de billing corporativo, são
regradas por uma só realidade: as
operadoras de telecomunicações
faturam errado. E essa conta, ao final
do processo, pode sair bem cara.

"Lidamos com contratos de
telefonia fixa, móvel e de link de
dados", diz Frederico Rosito, gerente
de TI e Telecom da Webb. A sua
oferta é a de reduzir custos do
passado, do futuro e do presente.
Curiosamente, para reduzir custos
passados, ou já pagos pela
corporação, ele faz uma análise das
faturas dos últimos cinco anos. Elas
são comparadas com os contratos de
prestação de serviços das

operadoras, avaliando os termos de
reajuste com as tarifas, até que se
encontrem valores cobrados
indevidamente. O que não é raro. "O
Gartner levantou que, em média, 85%
das contas corporativas são pagas
sem auditoria. O resultado é que 13%
dessas faturas são cobradas
indevidamente", diz ele. "Mas nós já
atendemos uma empresa com 27,5%
de valor pago indevidamente para
operadoras de telefonia móvel. Essa
empresa gastava R$ 100 mil por mês
com esse serviço", complementa.

Dado o exemplo mais gritante já
encontrado pela sua auditoria, Rosito
pondera que a média de erro de
faturamento encontrado nas
corporações nas quais atua é de 17%
quando analisadas as faturas de

telefonia móvel. "Pensando em telefonia
fixa a média máxima de erro é de 7% e
em link de dados de 2%",
complementa, explicando que esses
erros acontecem por diversos motivos,
entre os quais está a tarifação de
serviços indevidos ou não acordados,
como os planos corporativos de nível
hierárquico no qual a diretoria tem
acesso "full" e o administrativo só pode
receber ligações, mas não é raro que
todos tenham acesso completo e os
custos sejam extrapolados.

"Já com links de dados os
problemas são ocasionados por nível
de acordo de serviço não cumprido e
pela má gestão dos ativos, pois muitas
operadoras continuam cobrando links
que já foram desativados pela
corporação", diz. A oferta de links de
internet, que certamente depende de
gerenciamento cuidadoso - vide a
Fundação para o Desenvolvimento da
Educação do Estado de São Paulo
(FDE), que durante meses não precisou
pagar a mensalidade de links
contratados com a Telefônica para
melhorar o acesso à internet de
Escolas e Diretorias de Ensino
somente porque a operadora não
cumpria os níveis de acordo de
serviços e as multas resultantes disso
igualavam o valor da assinatura mensal
- começa a ganhar novas
modalidades. A Global Crossing lançou
o link de internet corporativo pré-pago.

Esse tipo de oferta, usual entre
operadoras de telefonia e que agora
chega às corporações, permite que a
empresa compre um pacote de alguns
Gigabytes de dados e utilize-o por
determinado período. "É como um
celular pré-pago, no qual é negociado o
direito de uso de uma determinada
capacidade ou infraestrutura por um
período de tempo, sendo o pagamento
realizado à vista e calculado a partir do
valor atual do serviço. Por exemplo, o
cliente contrata o direito de utilizar um
tráfego de 10 Gbps por 10 anos. Por
ser aplicado o cálculo de valor atual, o
preço equivalente por Gbps torna-se

bastante atrativo, com a
desvantagem de o valor total do
contrato ter que ser pago
integralmente no ato da
contratação", informa Pablo Yañez,
diretor de dados e produtos de
internet da Global Crossing.

Este tipo de venda de canais
de dados, de acordo com o
especialista, foi criado para

atender à demanda de corporações
que precisam gerenciar um grande
tráfego de informações em suas
redes de TIC em picos variáveis, caso
das operadoras de e-commerce.
Aliás, segundo a Global Crossing, a
maior delas atuante no Brasil é sua
cliente. Afinal, em períodos como o
Natal ou Dia das Mães, ela precisa
trafegar um volume de dados
provenientes das compras realizadas
pela internet muito maior do que em
outras épocas do ano.



O ROÍ da governança em TI

"Algumas
organizações e

consultorias falam
bastante sobre a

governança em
TI, mas há muita

teoria e pouca
prática neste

discurso, porque é
difícil mudar a

cultura de uma
empresa e

instituir uma
governança

simples, porém
eficiente"

MARC TAILLEFER,
CONSULTOR DO
INSTITUTO EXIN

N
inguém mais questiona
se seguir as boas
práticas e processos em
serviços de TI é uma
ação benéfica ou não

para os negócios. O que se
denuncia, no entanto, é que da
teoria à prática as empresas
precisam percorrer um longo
caminho e, muitas delas, desistem
no meio do percurso ou, ao final,
extraem pouco em se falando de
negócios. Nesta entrevista, Marc
Taillefer, consultor ligado ao instituto
internacional Exin, cujo principal
objetivo é pregar melhorias da
qualidade do setor de tecnologia da
informação, fala sobre a sua visão
em relação à terceirização de
serviços de TI, os cuidados
necessários, os principais erros e as
vantagens da opção pelo caminho
da governaça em TI.

Taillefer possui mais de 35 anos
de experiência e treinamento
contínuo no Canadá e exterior como
Consultor Expert em integração de
processos de negócios, melhorias e
agora em Governança. Acompanhe
a entrevista concedida à TI INSIDE,
por email.

TI Inside: Neste momento de
aperto financeiro internacional, é
verdadeiro afirmar que as
empresas caminharão com maior
velocidade para a compra de
serviços TIC ao invés de investir
em infraestrutura própria?

Marc Taillefer: Depende do
país, do tipo de negócio e da
experiência da corporação na
compra de serviços de TI. Em alguns
países a oferta de profissionais
qualificados de TI ainda é grande e
os preços de hardware e software
são muito bons. Situações como
esta levam as empresas a
promoverem investimentos internos.

Por outro lado, algumas
organizações de governo estão
terceirizando atividades de TI com
provedores internos e externos de
serviços. Os contratos com este
perfil são crescentes, o que faz
sentido uma vez que os negócios

destas organizações não são TI e
sim a entrega de diferentes serviços.

Outro dado importante é que
algumas empresas terceirizaram
problemas e agora estão tendo que
internalizar a infraestrutura. Note, por
favor, que para alguns provedores de
serviços o provimento de
infraestrutura, mais do que hardware
e software, enfatiza a competência
profissional.

TI Inside: Quanto se gasta
mundialmente com governança
em TIC?

MT: Não sei exatamente, mas é
certo que não o suficiente. Em
alguns casos este gasto não é
investimento, uma vez que o dinheiro
será desperdiçado devido a sua má
aplicação. Algumas empresas estão
promovendo a governança na área
de TI e não sabem, apenas fazem
isso e trabalham!

Algumas organizações e
consultorias falam bastante sobre a
governança em TI, mas há muita
teoria e pouca prática neste discurso,
porque é difícil mudar a cultura de
uma empresa e instituir uma
governança simples, porém eficiente.

TI Inside: Qual é o retorno que
as empresas acumulam com este
investimento?

MT: O ROÍ pode variar, mas
acredito que geralmente o ROÍ é
muito bom. Em governança de
TI um "bom e oportuno" pequeno
investimento pode ir bem por
muito tempo.

TI Inside: Governança em TIC
foi impactada pela crise
econômica internacional? De
que forma?

MT: Os gestores tiveram que
tratar os desafios imediatos, aqueles
que não exigiriam deles muita
energia para observar a governança
em longo prazo.

TI Inside: Quais são os pontos
de atenção quando se pensa em
qualidade do prestador de
serviços TIC?

MT: Ao escolher um provedor de
serviço de TI, você considerar:

Conhecimentos além de TI! Ele
deve conhecer o negócio do cliente
saber, como gerenciar pessoas e
como trabalhar com outras
organizações;

Deve ser robusto o suficiente
para fazer uma proposta justa e que
não vá além do seu potencial;

Isso pode provar que ele já
investe em qualidade há alguns anos

TI Inside: É preciso que todos
sejam certificados pela ISO 20000
e sigam as regras ITIL? Por que?

MT: Nem todas as organizações
precisam ser certificadas. Isso
depende da maturidade
organizacional de cada empresa e
dos clientes que ela possui. Mas
todos devem seguir as boas práticas
e processos de TI, instalados em um
sistema de gestão apropriado.

As empresas que buscam o
certificado 20000 apenas para tê-lo
deveriam frear este exercício, uma
vez que vão gastar um bom dinheiro
para obter resultados ruins. Aquelas
que são sérias em termos de
serviços de TI e precisam provar
ao mundo e aos seus clientes que
são corretas no provimento de
serviços de TI, na maioria dos
casos, são certificadas.
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