
Serviços de TI vão além da 
redução de custos 
Auxiliados por consultorias e provedores de serviços, CIOs de todo o mundo recebem 
a recomendação de que a grande métrica da terceirização, seja total ou de processos, 
não é a redução de custos, mas o aumento da eficiência e o impacto direto nos negócios 

oi-se o tempo em que as 
empresas buscavam o 
apoio de provedores de 
serviços para operar algo 
que não dominavam ou 
simplesmente para reduzir 

custos. Após várias tentativas, erros e 
frustrações, o mundo corporativo 
entendeu que para terceirizar é 
preciso, primeiro, dominar o processo 
e que a contratação de um parceiro 
de negócios para uma atividade meio 
não se limita ao corte de custos. Ao 
contrário, nos anos de 2008 e 2009, 
quando as nações viveram um forte 
aperto financeiro, a área de 

outsourcing de Tl bebeu da mesma 
água, ficando em compasso de 
espera por novos projetos e até 
mesmo tendo que revisar contratos 
para auxiliar seus clientes no exercício 
do corte de custos. 

Aqui no Brasil o impacto foi menor 
e nos libertamos antes das amarras 
provocadas pelos problemas 
financeiros. O País está bem avaliado 
economicamente e reúne vários 
atrativos para desenvolver uma 
economia de ponta e sustentável nos 
próximos anos. Um cenário que, 
definitivamente, coloca os CIOs 
brasileiros na linha de frente das 

empresas, seja para suportar a 
criação de novos produtos ou 
serviços, ou mesmo para manter a 
operação ativa e, operacionalmente, 
eficiente, evitando que as empresas 
sofram "apagões" da Tl. 

Particularmente para esses 
executivos, o Gartner apontou em 
evento organizado em junho último: 
"o CIO que não tomar a decisão de 
adotar serviços de Tl pode perder 
competitividade". Segundo Cássio 
Dreyfuss, vice-presidente de 
pesquisas da consultoria no Brasil, 
"os anos 2010 e 2011 devem ser os 
mais importantes das carreiras dos 



CIOs brasileiros, pois é um momento 
de arrancada, com grande 
investimento em Tl. E quem não se 
apoiar em serviços para suportar 
o crescimento de sua empresa, 
perderá competitividade. 

Ele alerta que o outsourcing não 
pode mais ser visto apenas como 
uma ferramenta de redução de 
custos, mas como uma forma de dar 
suporte ao negócio, e cita que um 
dos estudos realizados pela 
consultoria no fim de 2009 e início de 
2010, constatou que o mercado 
brasileiro já assimilou esta mensagem 
a passou a utilizar o outsourcing 
como instrumento de competitividade 
e estratégia, estando mais aberto a 
novas experiências. 

Em uma linha paralela, o estudo IBV 
- Institute for Business Value - da IBM, 
intitulado "O impacto da terceirização 
nos negócios", revelou que empresas 
que aderem ao outsourcing registram, 
em dois anos, um crescimento de 
receita 4,3 pontos percentuais maior 
que seus concorrentes diretos que 
continuam gerenciando sua 
infraestrutura de Tl. A pesquisa, 
realizada pela divisão de consultoria da 
companhia, constatou também que 
essas organizações, além de reduzirem 
os custos gerais, administrativos e de 
vendas, alcançaram melhor 
desempenho em três métricas-chave 
financeiras: Receita pré-impostos 
(EBT), Receita operacional e Retorno 
sobre ativos (ROA). 

Na amostra estavam 244 
empresas de diferentes países que 
iniciaram projetos de terceirização em 
larga escala entre 2001 e 2006. Logo 
no primeiro ano de contrato de 
outsourcing, as companhias 
registraram maior redução de 
despesas administrativas e de 
vendas, com índice equivalente a 2,9 
pontos percentuais menor que o de 
seus concorrentes que não 
contrataram o serviço. 

Ainda de acordo com a pesquisa, 
em dois anos, as empresas 
apresentaram um aumento consistente 
de 3,2% no crescimento de receita 
operacional em relação à 
concorrência. Já o retorno sobre ativos 
teve desempenho 0,13% melhor. 

O estudo avaliou também que as 
empresas não só se destacaram 
dentro dos seus setores de atuação, 
mas também se desenvolveram 
melhor que no período pré-

terceirização. No primeiro ano de 
contrato, as empresas reduziram 
custos administrativos e de vendas 
em 3,5 pontos percentuais. Já no 
segundo, elas aumentaram em 4,5% 

provedores de serviços de Tl. A oferta 
é mais plural do que a demanda, que 
tem três endereços básicos: 
outsourcing de desenvolvimento e 
infraestrutura e outsourcing de 
processos (BPO). 

Luiz Flaviano dos Santos, diretor 
de outsourcing de processos da IBM 
Brasil, divide em três segmentos o 
mercado de terceirização local - o 
mais sofisticado, no qual ae aplica a 
terceirização com a transformação 
das características do negócio 
(business transformation outsourcing -
BTO); o mercado de BPO, onde há 
otimização e sinergia em processos 
de negócio, mas não 
necessariamente passam por 
processos de transformação; e um 
terceiro, que é o business process 
services, a terceirização de tarefas, 
como o processamento da folha de 
pagamentos ou qualquer outro 
subprocesso. 

Essa segmentação, a contar pelo 

A RECEITA DA ÁREA DE SERVIÇOS DE Tl NO BRASIL 
ESTÁ AVALIADA EM US$ 14,85 BILHÕES E 
REGISTROU CRESCIMENTO DE 11,2% EM 2009, 
SEGUNDO O GARTNER 

o crescimento de receita anual 
quando comparado ao período em 
que gerenciavam infraestrutura em Tl. 

Receita 
As empresas no Brasil, no 

entanto, ainda estão em um processo 
de amadurecimento do perfil de 
contratos estabelecidos com 

comportamento do mercado, só tem 
contribuído para o aquecimento das 
atividades. A receita da área de 
serviços de Tl no Brasil está avaliada 
em US$ 14,85 bilhões e registrou 
crescimento de 11,2% em 2009, 
segundo o Gartner, no auge da crise 
financeira internacional. 

Otimista com os resultados, 
Joaquin Díaz, presidente da Indra no 
Brasil, afirma que a tendência no País 
é que o outsourcing seja multiplicado 
por quatro ou cinco nos próximos 
dois ou três anos. Visão 
compartilhada por Marco Stefanini, 
presidente da Stefanini IT Solutions. 
"Toda vez que há uma crise, as 
empresas acabam apertando mais os 
orçamentos e ficando mais criteriosas 
na contratação de serviços. Isso quer 
dizer que tanto o mercado nacional 
quanto internacional estão mais 
exigentes, contratando com mais 
seriedade, mas os contratos não 
foram interrompidos", diz ele. 

Para o executivo, o resultado da 
crise foi benéfico, pois o momento 
contribuiu para que o cliente ou 
prospect se tornasse mais seletivo 



tanto na contratação quanto na 
gestão dos serviços de terceiros. Um 
perfil que apenas contribuiu para o 
crescimento da Stefanini, em 
particular, que registrou 
uma expansão de 80% 
dos seus negócios, boa 
parte advinda do 
outsourcing de Tl. 
"Crescemos neste 
período porque tivemos 
habilidade para 
gerenciar a empresa 
durante a crise. 
Adaptamos a oferta e 
entendemos o quê o 
cliente estava 
buscando", diz. 

Santos, da IBM 
Brasil, concorda com 
Marco Stefanini sobre a 
questão seletividade, e 
compara o Brasil com 
os demais países da 
América Latina, 
ressaltando que por 
aqui os clientes estão mais maduros 
para entender, contratar e medir os 
resultados do outsourcing de Tl. 

"Não é um mercado previamente 
existente. Criamos oportunidades 
quando levamos uma proposta de 

valor ao cliente e entendemos 
determinados requisitos e dores", 
destaca, completando que não se 
trata de um mercado onde o cliente 

busca uma solução 
voluntariamente. "É um 
trabalho mais de 
parceria no qual o 
provedor apresenta e o 
cliente aceita avaliar a 
proposta", conceitua. 

T r a n s i ç ã o 
Dessa criação de 

oportunidade é que tem 
se destacado o 
mercado de business 
process outsourcing, 
muito pela qualificação 
dos provedores em 
determinadas atividades 
meio, algo que estimula 
a evolução da 
terceirização de 
processos e fará com 
que, ainda este ano, o 

B P O se torne uma atividade 
contratada por 35% das mil maiores 
empresas instaladas no Brasil, 
segundo a e-Consulting. 

O relatório preparado pela 
consultoria de Tl aponta que, graças 

a essa demanda, o mercado de BPO 
tende a movimentar 
aproximadamente US$ 250 bilhões 
no País até 2014. Neste período as 
ofertas relacionadas à telecom 
deverão representar 50% do volume 
do mercado, seguidas por 
terceirização dos processos de Tl 
(software, serviços e infraestrutura), 
com aproximadamente 21%. 

Os projetos vão desde a 
terceirização da folha de pagamento, 

europeia Indra firmou contrato com a CPFL Paulista 
para o desenvolvimento e implantação de uma 
solução que realizará à recopilação física de ativos 

elétricos e a inspeção em campo da linha de distribuição de 
energia. O grupo CPFL Energia abastece 300 municípios do 
interior e do litoral do estado de São Paulo e 262 municípios 
do interior do estado do Pio Grande do Sul, além de outras 
seis cidades em Minas Gerais e Paraná. 

O projeto que se realizará através de um consórcio entre 
a Indra e a divisão de serviços do grupo CPFL, deve ser 
finalizado em outubro de 2012. A CPFL Serviços será 
responsável pelos profissionais que realizarão o trabalho em 
campo nas tarefas de inspeção, incorporação, projetos e 
regularizações. A Indra, por sua vez, proverá as soluções que 
darão suporte aos serviços de recopilação de informação e 
inspeção visual das linhas de distribuição nas áreas rurais e 
loteamentos. Outras operações, como a localização e 
identificação de ativos (postes, estruturas e demais 
equipamentos), coleta de dados dos proprietários, registro e 
cálculo de irregularidades nas instalações, além da validação 
da informação, estarão suportadas por tecnologia Indra. 

Para facilitar as tarefas de campo, como comunicação 
e automatização dos processos de registro de ordens de 
serviços, os técnicos da CPFL Serviços utilizarão 
dispositivos móveis PDA (Personal Digital Assistant). Logo, 
todos os dados enviados ao sistema serão processados 

pelo sistema IGEA (Indra Geographic Enterprise Application) 
Zeus que funcionará como base da informação geográfica 
para o tratamento, gestão e armazenamento da informação 
proveniente das operações em campo, integrando-as aos 
sistemas GIS (Geographic Information System) e SAP, entre 
outros, utilizados na CPFL Paulista. 

Para este projeto, a Indra utilizará sua solução Zeus 
Dashboard que permite a visualização completa de 
indicadores de diferentes áreas da empresa mediante um 
painel de controle, capaz de gerar gráficos e informes que 
podem ser configurados de acordo com a necessidade da 
informação. A ferramenta é essencial para apoiar as 
tomadas de decisões das áreas operacionais e executivas 
da empresa. 

Ao considerar todas as etapas de coleta e gestão de 
dados, para a atualização da base GIS, a tecnologia Indra 
ajudará a concessionária a cumprir com as normas da 
Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), no que se 
refere à incorporação de redes particulares e suas 
regularizações. 

Cabe destacar que a Indra e a CPFL mantém parceria 
há alguns anos. Em 2008 a multinacional desenvolveu e 
implantou o software para o controle das operações da 
CPFL Total, empresa responsável pela arrecadação de 
contas e outros serviços junto aos seus estabelecimentos 
homologados. 



processo mais comum entre as 
empresas, até soluções de maior 
complexidade como logística e 
compras, que já são alvo da Stefanini. 
Ou mesmo a fábrica de crédito e outras 
atividades de contato direto com 
consumidores da espanhola Indra. 

Dois lançamentos recentes nessa 
área exemplificam essa pluralidade. A 
everis inaugurou no Brasil a linha de 
serviços BPO anunciando a 

contratação de 260 profissionais das 
áreas técnica e gerencial para atuar 
diretamente nos clientes. O objetivo da 
companhia é consolidar a operação 
local no País tornando-a a mais 
importante do grupo fora da Espanha 
ao longo dos próximos quatro anos. 
"O Brasil representará, até 2014, 10% 
dos negócios de 
consultoria do grupo 
e, para obter esse 
crescimento, a 
potencialização dos 
serviços de 
outsourcing é uma de 
nossas grandes 
metas", diz Teodoro 
Lopez, CEO 
da everis. 

Já a proposta da 
Benner Sistemas, 
além dos sistemas e 
infraestrutura, inclui a alocação de 
pessoas para a execução de tarefas 
administrativas relacionadas às 
viagens corporativas. A empresa é 
uma das maiores fornecedoras 
nacionais de software de gestão, e 
focou este primeiro momento da 
operação B P O no setor de turismo. 

Esses são apenas alguns 

ESTUDO REVELA QUE 0 
CIO BRASILEIRO NÃO 
FAZ OUTSOURCING 
APENAS PARA REDUÇÃO 
DE GASTOS, MAS COMO 
INSTRUMENTO DE 
COMPETITIVIDADE E 
ESTRATÉGIA 

exemplos dos lançamentos feitos 
pelos players focados em serviços 
de Tl nesse segundo semestre que 
acaba de começar. O segmento de 
BPO, segundo Flaviano dos Santos, 
da IBM, está em boa fase e é a área 
por onde as empresas no Brasil 
estão mais dispostas a iniciar 

projetos de 
terceirização. 
"Dominando esse 
universo como um 
todo, incluindo a 
gestão das 
empresas 
contratadas e o 
controle de 
qualidade dos 
serviços, as 
corporações 
aumentam a 
eficiência e reduzem 

os custos", finaliza Paulo Roberto 
Carvalho, diretor de negócios de 
negócios de outsourcing para a 
América Latina da Unisys. Segundo 
ele, o Gartner admite que quanto 
mais madura a empresa, menores 
são os gastos com Tl, dado que 
varia aproximadamente 20% na 
América Latina. 

Índia e a China continuam a ser os líderes 
incontestáveis de serviços offshore de Tl e Business 
Process Outsourcing (BPO) na região Ásia-Pacífico. 

No entanto, alguns países estão fazendo investimentos 
consideráveis nesta área e posicionando-se como 
alternativas, segundo as últimas pesquisas do Gartner. 

Para o relatório "10 principais locais para serviços 
offshore na Ásia Pacífico e Japão para 2010", o instituto 
analisou as capacidades e potencialidades de vários países 
como locais de serviços offshore na região. 
"Países como a Malásia, Filipinas e o Vietnã continuaram a 
reforçar a sua posição em relação às alternativas de 
liderança, enquanto que a Indonésia entrou no top 10 pela 
primeira vez", disse Jim Longwood, vice-presidente de 
pesquisas do Gartner. 

"Alguns destes países investiram bastante e 
aumentaram a procura em serviços de menor custo. A 
crise financeira global forçou muitas empresas a colocar 
uma maior ênfase na otimização de custos", acrescenta. 
Segundo o relatório, durante os últimos 12 meses houve 
uma atividade significativa em muitos países para 
consolidar ou aumentar suas posições como principais 
locais para serviços offshore. Embora a Índia continue a 
crescer na exportação de serviços de Tl, a participação 
relativa no total global tem diminuído. 

A Indonésia foi um novo operador para a lista de top 
10 devido ao seu ambiente de negócios visando a 

expansão tanto offshore de Tl e de negócios, a sua força 
de trabalho e a grande base industrial bem estabelecida na 
mineração e fabricação envolvendo importantes empresas 
multinacionais. Já o Paquistão ficou fora desse ranking. 

Os mercados maduros da Austrália, Cingapura e Nova 
Zelândia ofereceu redução de custos limitados, mas levou 
a classificação para a língua, o ambiente político e 
econômico, compatibilidade cultural, a globalização e a 
maturidade jurídica, os dados e propriedade intelectual, 
segurança e privacidade. 

Infraestrutura é a única área onde a maioria dos países 
variou de boa a excelente, com o Vietnã e Indonésia, 
sendo as únicas exceções. A maioria dos locais foram 
considerados bons, muito bons para a língua e 
compatibilidade cultural, enquanto China, Indonésia, 
Tailândia e Vietnã não foram fortemente classificadas. 

Além dos top 10, quatro outros países também foram 
considerados: o Paquistão, Sri Lanka, Bangladesh e Coréia 
do Norte. Todos estes países começaram a criar ambientes 
atraentes para as companhias que olham para os países de 
baixo custo, ou que os prestadores de serviços externos em 
países em desenvolvimento que estão começando a vender 
serviços para além do mercado interno. 

O Brasil, de acordo com levantamento feito pela 
e-Consulting, deve exportar US$ 8 bilhões em serviços de 
terceirização de processos até 2014, com crescimento 
anual de 22% nos próximos quatro anos. 
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