
Não fiquem aí
parados, de braços
cruzados. Está na
hora de posicionar
o departamento de
tecnologia para a
virada da economia,
quando quer que ela
aconteça. E há sinas de
que não vai demorar.

MICHAEL FITZGERAL, DA COMPUTERWORLD/EUA

A rme Agee leva uma vida dupla no trabalho. De um lado, encara a perspectiva
de um corte profundo na verba de tecnologia. De outro, prepara-se para um
boom nos negócios. Ela, que é CIO da Universidade de Massachusetts, em
Boston/EUA, está na mesma situação de muitos executivos de TI atualmente.

Ao mesmo tempo em que lida com os efeitos de uma recessão, é hora de se preparar
para a recuperação.

A seguir, você vai saber como os executivos de tecnologia estão usando a criatividade,
e a escassez de recursos para fazer mais com menos, deixando suas empresas prontas
para a volta do crescimento econômico.

Cuidado com os parceiros de negócio
Com a desaceleração econômica, alguns executivos de tecnologia tiveram a
oportunidade de colocar o pé no freio e aproveitaram para examinar o que
andaram fazendo nos últimos tempos. É o caso de Frank Lowery, diretor de
sistemas de informação da Ebara International Corp., fabricante de equipamento
para gás natural liqüefeito.

A Ebara demitiu alguns funcionários, mas o próprio Lowery não precisou dispensar
ninguém, nem cortar seu orçamento. Ainda assim, como os negócios desaceleraram,
ele pôde avaliar projetos antigos e pensar adiante. Esse processo fez o executivo
realocar os recursos, desde projetos envolvendo os clientes até aos que ajudarão os
fornecedores da Ebara.

Em vez de criar um grande portal para compartilhar dados com clientes e
fornecedores, conforme havia planejado originalmente, a Ebara criou apenas um
site para os parceiros de negócios. Com isso, adiou a parte relativa aos clientes. Pode



parecer absurdo, mas a Ebara fabrica
equipamento sob encomenda. Por isso,
o atraso de um projeto para atender
as necessidades dos fornecedores
poderia gerar problemas de eficiência.
"Se facilitamos o modo como os
fornecedores fazem negócios conosco, no
fim das contas, economizamos dinheiro",
contabiliza Lowery.

Graças à reavaliação dos recursos de
tecnologia existentes, Lowery descobriu
uma maneira mais simples de criar
o portal de fornecedores da Ebara.
O plano original era comprar novas
ferramentas de desenvolvimento e criar
o site a partir do zero. Seu departamento,
contudo, descobriu que poderia usar
o Application Express, da Oracle, que
era integrado ao banco de dados Oracle
utilizado na companhia. Resultado: além
da redução dos custos de licenciamento,
o tempo para a conclusão do projeto foi
de apenas três meses. A previsão inicial
era de seis meses.

Não se limite a reduzir
se você pode reestruturar
A recessão chegou à BMC Software,
que demitiu mais de 5% dos seus
profissionais de tecnologia, segundo
o CIO Mark Settle. A companhia,
contudo, conseguiu manter todos os
projetos tecnológicos. Em outubro de
2008, por exemplo, concluiu uma grande
implementação do software de RH e
Finanças da Oracle. Em abril deste ano,
começou a utilizar a Salesforce.com
para atividades de vendas, tais como
gerenciamento de contatos e leads.

A BMC mantém os projetos
em andamento, em grande parte,
porque acompanha de perto as
responsabilidades dos funcionários.
Settle se deu conta de que os cortes
de custos efetuados ao longo dos
anos levaram seus desenvolvedores
e arquitetos sêniores a assumirem,
gradualmente, tarefas de serviços e
operações. A automação destas tarefas
liberou estes profissionais para se
concentrarem em mais trabalhos de
nível sênior.

Cerca de metade do quadro de pessoal
de tecnologia da BMC é composta
por desenvolvedores, que precisam de
novos ambientes para seus códigos.
Em geral, eles são criados de acordo
com especificações personalizadas, o
que consome seis semanas. Tendo em
vista que são especializados, muitas
vezes geram falhas que danificam
clusters de servidores da BMC, forçando
reinicializações.

Um dos engenheiros de
automação da BMC avaliou que cada
reinicialização de servidor custava
cinco mil dólares à companhia. Então,
ele descobriu uma maneira de criar
um catálogo de ambientes padrões
que poderiam ser disponibilizados
para desenvolvedores em duas
horas. "Ainda fazemos trabalhos
personalizados, mas é incrível como
estes pedidos desaparecem", diz Settle.

Considere - ou reconsidere - a terceirização
Frente ao encolhimento de receita
de muitas empresas, até mesmo os
diretores de tecnologia que fugiram da
tercerização no passado estão sendo
obrigadas a considerá-la novamente.
A Applied Materials Inc., fabricante
de tecnologia de nanomanufatura,
recorreu ao outsourcing para lidar
com os transtornos econômicos que
atingem a indústria de semicondutores
praticamente a cada sete anos. A
companhia desenvolveu acordos

de nível de serviço flexíveis que lhe
permitem acrescentar ou subtrair
funcionários rapidamente.

Isso não evita demissões internas,
"mas são centenas em vez de milhares",
explica o CIO Ron Kifer. E, assim que
a companhia dá sinais de recuperação,
ele pode, rapidamente, instruir seus
fornecedores a acrescentar pessoal a
projetos que estão em andamento.

O sucesso destes acordos de
terceirização tão flexíveis estendeu
a adoção do mantra dos serviços
gerenciados a outras partes da empresa.

A Applied Materials descobriu, por
exemplo, que alguns de seus analistas
financeiros passavam a maior parte
do tempo elaborando relatórios e
agregando dados. Estas tarefas podiam
ser executadas fora da companhia,
reduzindo os custos em um terço, em
decorrência da redução de funcionários.
Os analistas financeiros restantes, então,
conseguiram concentrar-se em trabalhos
mais importantes.

Gaste estrategicamente,
financie criativamente
A University of Northern Florida (UNF)
só conhecerá seu novo orçamento para
tecnologia quando o poder legislativo
estadual aprová-lo para o exercício
fiscal de 2010. Mas a área de tecnologia
já está tomando atitudes criativas para
economizar dinheiro.

O grupo de Stephen Lyon, diretor
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assistente de engenharia de rede na
UNF em Jacksonvílle/EUA, observou os
alunos e descobriu que eles traziam para
o campus não apenas computadores,
mas também consoles de games,
handhelds e netbooks variados, cada
precisando de seu próprio endereço IP.

Enquanto isso, diversos
departamentos avaliavam novos
sistemas incorporados para gerenciar
coisas como sistemas de irrigação,
máquinas para emissão de autorização
de estacionamento, luzes e elevadores.
Tudo isso ajuda a economizar dinheiro,
mas consome largura de banda. A
universidade precisava atualizar a
infraestrutura de comunicação. Lyon
constatou que vários grupos tinham
problemas que poderiam ser resolvidos
com um backbone 10 Gigabit Ethernet e

Gigabit Ethernet para o desktop.
Em um ano fiscal, normalmente, a

universidade solta dinheiro para um
grande projeto. Mas, no final de 2008,
com a recessão econômica batendo
à porta, Lyon propôs um plano de
pagamento em quatro anos para gastos
de capital. Seu argumento: evitaria que a
universidade levasse um grande golpe de
uma tacada só e não afetaria o orçamento
operacional anual. A universidade
aprovou o projeto e criou flexibilidade
em seus gastos e em sua rede.

A Applied Materials, por sua vez,
aumentou os gastos com tecnologia de
comunicação. Na realidade, acelerou
um projeto de videoconferência em
andamento quando a recessão chegou,
para reduzir os custos com viagens sem
perder o contato visual com clientes
e fornecedores. Segundo Kifer, CIO
da empresa, a tecnologia é tão boa
e propicia conversas a distância tão
semelhantes às reuniões presenciais, que
gerou um novo modelo de fazer negócio
até mesmo em situações de aquecimento
econômico. "Podemos reduzir a verba
para viagens sem perder continuidade e
proximidade com os clientes."

Contate alguns bons profissionais
Bons funcionários vêem sendo
dispensados por empresas que não
estão pensando com clareza ou não têm
outra opção a não ser cortar pessoal,
segundo John Ciacchella, diretor do
escritório da Deloitte Consulting. Isso
significa que há pessoas talentosas
disponíveis para trabalhar nas unidades
de negócios e de tecnologia.

As empresas precisam ir atrás destes
talentos, mesmo que estejam reduzindo
o quadro de pessoal em outras áreas,
orienta Ciacchella. Talvez implique
um ou dois cortes extras em algumas
áreas, ele admite, mas a contratação
de pessoas-chave agora deixará a
companhia mais bem posicionada
quando a recuperação econômica vier.

Quem está contratando está
se beneficiando da profusão de
candidatos de alto nível. Na RightNow

Technologies Inc., fornecedor de
aplicações web, há 30 postos de
tecnologia vagos. A companhia
investiu em uma ferramenta de gestão
de recrutamento da Taleo Corp.
para ajudá-la a analisar centenas de
currículos. O CIO da empresa, Laef
Olson, reúne-se com seus principais
diretores durante uma hora por semana
para avaliar candidatos a cargos de rede
no nível sênior. "Em vez de procurar
um candidato com 'treinamento em
Cisco', estou contratando alguém que
reúne experiência em MPLS, voz sobre
IP e qualidade de serviço. Estamos
apostando no talento", revela.

Inove para fortalecer os resultados financeiros
Como em tantas outras empresas, a
recessão gerou profundas quedas no
crescimento e, consequentemente,
cortes de despesas na Ebags Inc., loja
online de malas e bolsas. A empresa
tinha montado uma equipe com base
em taxas de crescimento estimadas
de 30%. A estagnação das vendas
ocasionou grandes cortes de pessoal,
17 dentre 40 funcionários, incluindo
35% da equipe de tecnologia, lamenta
Peter Cobb, vice-presidente sênior e
co-fundador da companhia.

Os que ficaram estão empenhados
em acrescentar recursos que ajudem
diretamente os clientes a encontrar
produtos para comprar. Entre outras
coisas, a Ebags está possibilitando
que seus clientes pesquisem por cor
e adicionando novas tags ao site,
como "bolsa para laptop", a fim de
facilitar a procura. Além disso, utilizou
ferramentas de análise de site da
Gomez Inc. para descobrir uma forma
de reduzir o tempo de download de
páginas de 1,5 segundo para 0,7.

Graças a estas mudanças de
prioridade, a empresa estará bem
posicionada quando os consumidores
voltarem a comprar. No fim das contas,
afirmam os executivos de tecnologia, a
prioridade não é apenas sobreviver à
retração econômica, mas também, estar
preparado para a recuperação. •
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