
"O cloud 
computing não 

substitui o 
outsourcing. São 

dois mundos 
diferentes. A 

empresa deve 
estar preparada 

para gerenciar 
ambos os modelos 

de compra de 
tecnologia, que 

podem ser 
utilizados de forma 

mútua" 
PEDRO BICUDO, DA 

TGT CONSULT 

expansão acelerada de 
soluções de computação 
em nuvem, cuja demanda 
está cada mais crescente e 
assim deve se manter pelos 
próximos anos, gerou a 

dúvida no mercado se este modelo de 
venda de tecnologia canabalizaria de 
alguma forma a terceirização de 
infraestrutura computacional, t a m b é m 
conhecida como hosting. Especialistas do 
setor que participaram do 6o Seminário 
Outsourcing, promovido pela Tl Inside e 
organizado pela Converge Eventos, 
afirmaram que esse cenário não ocorrerá e 
que tais tecnologias t êm propostas distintas. 

De acordo com o sócio-diretor da TGT 
Consult, Pedro Bicudo, o outsourcing e o 
cloud computing são modelos diferentes de 
compra de tecnologia e um não substituirá 
o outro, mas ambos serão complementares. 
Ele recomenda às empresas que visam 
terceirizar tanto a infraestrutura quanto as 

plataformas, operação, gestão e os riscos 
do ambiente de Tl, que optem pelo 
modelo de outsourcing. Por outro lado, 
no que tange às companhias que 

pretendem manter o controle e gestão da 
Tl internamente, mas querem terceirizar a 
infraestrutura, para não ter de arcar com 
investimentos iniciais, a opção de 
computação em nuvem é a mais 
adequada. 
"O cloud computing é uma evolução, são 
dois mundos diferentes. Um não substitui 
o outro. A empresa deve estar preparada 
para gerenciar ambos os modelos de 
compra de tecnologia. Elas podem ser 
utilizadas de forma mútua", enfatiza 
Bicudo. Ele salienta que o modelo de 
cloud computing é baseado em soluções 
padronizadas, às quais o cliente precisa se 
adaptar. Além disso, ele observa que na 
computação em nuvem o fornecedor não 
assume nem os riscos e nem a gestão 
dos sistemas que estão na nuvem, 
atividades que ficam a cargo do cliente. 

Entre os benefícios do cloud 
computing, os especialistas presentes no 
evento citaram a disponibilidade imediata, 



a facilidade para aumentar ou diminuir a 
infraestrutura contratada e os custos mais 
baixos. Já no que tange a obtenção de 
tecnologia por meio de outsourcing de 
data center, Bicudo analisa que esta é 
uma solução na qual o fornecedor assume 
a responsabilidade pelo gerenciamento 
dos sistemas e por todos os riscos 
envolvidos, estando o cliente protegido por 
acordos de nível de serviços (SLA). 

A lém disso, as so luções de 
outsourcing permitem grande 
cus tomização, com o desenho da 
so lução atendendo especificamente os 
requisitos de cada ambiente. Entretanto, 
os custos não são tão baixos e podem, 
em alguns casos, ultrapassar o 
investimento a ser realizado em um data 
center interno, por exemplo. 

Bicudo ressalta que se o cliente tem 
baixo grau de padronização em seu 
ambiente de Tl, é mais adequado para ele 
optar por uma solução de outsourcing. 
Caso contrário, o modelo de computação 
em nuvem se encaixa melhor às suas 
necessidades. "Cloud computing é uma 
revolução, e as empresas não podem usar 
conceitos de Tl interna ou de outsourcing 
para entender e gerenciar este modelo. As 
companhias devem desenvolver 
capacitação específica para gerenciar 
serviços baseados na nuvem", conclui. 

Tarefas do CIO 
No cenário de múltiplas tecnologias, e 

ainda sendo cada vez mais pressionado 
pelas empresas a criar estratégias, 
estabelecer perspectivas e alinhar a Tl ao 
negócio, o CIO atual precisa manter o foco 
em três responsabilidades: "na de 
aquisição de produtos e serviços de 
fornecedores externos (sourcing), no 
gerenciamento da operação e na 
montagem de uma estratégia de 
negócios", orienta o consultor Luiz Alfredo 
Sales, gerente sênior da 
PricewaterhouseCoopers. 

Ele revela que atualmente apenas 
25% dos CIOs realizam esses três 
requisitos com excelência e, citando 
estudo realizado pela consultoria, salienta 
que a maioria dos CIOs, ou seja, 50% 
deles, tem conhecimento abrangente de 
apenas dois desses pilares, enquanto 
somente 25% possui conhecimento 

avançado de um dos itens. 
"O CIO deve combinar l iderança e 
atributos de vendas e comun icação, com 
foco nas questões relacionadas ao 
negócio. Para isso, é necessário 
desenvolver um amplo conhecimento 
sobre a estratégia de negócio da 
empresa para a qual ele trabalha", afirma 
Sales, ressaltando que as organizações 
querem cada vez mais que a área de 
tecnologia seja ágil para acompanhar as 
mudanças econômicas e dos negócios. 

Dentro deste mundo de outsourcing 
e cloud computing, o CIO atual deixa de 
ser um homem essencialmente de 
tecnologia para se tornar, na maioria 
dos casos, um gestor de contratos e de 
negóc ios , sendo responsável pelos 
relacionamentos e acordos realizados 
com os fornecedores. 

0 aperto de mãos Brasil-Índia 
stratégia colaborativa 
envolve o in tercâmbio de 
in formações, know-how 
e o estabelecimento de 
parcerias entre 
companhias brasileiras, 

indianas e sul-africanas para o 
desenvolvimento de so luções, 
pesquisas, inovação, OEM, serv iços e 
até joint ventures 

Para impulsionar a a tuação das 
empresas nacionais de outsourcing de 
Tl, a Softex firmou, neste ano, acordos 
de c o o p e r a ç ã o com a Assoc iação 
Nacional das Empresas de Software e 
Serv iços da Índ ia (NASSCOM), entidade 
que conta com 1.300 associados, e 
t a m b é m com a Business Process 
enabling South Africa (BPeSA), que 
abriga 220 companhias. 

Segundo o ó rgão , tais parcerias 

t ê m como foco diversas iniciativas 
conjuntas como de business 
management, project management e 
desenvolvimento de recursos humanos. 
"Até 2020 o mercado mundial de 
outsourcing deverá movimentar cerca 
de US$ 250 bi lhões e, na nossa 
aval iação, é possível que as 
companhias desses t rês países possam 
trabalhar em conjunto para capturar 
uma par t ic ipação expressiva. Esse 
encontro é a plataforma de l ançamen to 
dos programas contemplados por 
esses acordos", avaliou Djalma Petit, 
diretor de mercado da SOFTEX. 

"Ao contrár io de outros players que 
enxergam a Índia, por exemplo, como 
um concorrente, nós entendemos o 
país como um importante parceiro. Em 
nossa visão, os negóc ios futuros em 
outsourcing só p o d e r ã o ser trabalhados 

de forma colaborativa", argumentou o 
consultor da SOFTEX, Robert Janssen. 
Para ele, é essencial entender de que 
forma o Brasil, a Índ ia e a Áfr ica do Sul 
devem atuar no sentido de participar de 
forma mais expressiva do modelo de 
oferta global (global delivery model) 
norteamericano e europeu. 

Janssen apontou que em relação à 
Índia, o Brasil oferece como valor o 
entendimento mais profundo das regras 
de negóc ios em razão de seu mercado 
d o m é s t i c o robusto, a lém de um fuso 
horár io privilegiado, principalmente no 
que tange aos Estados Unidos. Por sua 
vez, ressaltou ele, os indianos t ê m um 
enorme contingente de programadores 
que falam Inglês e a Áfr ica do Sul de 
profissionais especializados em contact 
center. "A un ião dessas expertises é 
positiva para todos", concluiu Janssen. 
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