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mercado de serviços 
gerenciados de Tl 
existe há mais de 10 
anos, porém, neste 
último quinquênio 
tem sido mais 

disputado não só por tradicionais 
provedores, mas também pelas 
operadoras de telecomunicações. 
Isso porque, a evolução constante de 
novas tecnologias, a convergência de 
voz, vídeo e dados e o crescimento 
expressivo dos serviços baseados em 
IP, têm aumentado a dependência 
das empresas em relação a 
infraestrutura de Tl. E mesmo as 
grandes organizações têm dificuldade 
de bancar o custo de manutenção 
da crescente complexidade das 
redes e dos equipamentos 
necessários para se manterem 
tecnologicamente atualizadas. 

Assim, mais e mais organizações 
têm terceirizado a gestão e o 
monitoramento de toda ou de parte 
de suas operações de Tl com 
provedores especializados em 
serviços gerenciados. Um movimento 
que lhes permite dedicar esforços ao 
negócio, sabendo que sistemas e 
funcionalidades estão sob a 
responsabilidade de especialistas. 

Uma das razões para o 
crescimento dos serviços gerenciados 
é o domínio dos provedores sobre 
aspectos tanto de Tl quanto de 
telecomunicações. "Uma solução de 
processamento de dados na nuvem 
dificulta a separação do que é Tl e do 
que é Telecom. Então, naturalmente, 
muitos dos nossos projetos 
começaram a avançar cada vez mais 
dentro do escopo de Tl", diz Paulo 
Scrideli, diretor de pré-vendas e 
parcerias da Telefônica|Vivo. "Nossos 
clientes, que são grandes 
corporações e empresas públicas de 
grande porte, nos exigem cada vez 
mais uma atuação como integrador, 
como alguém que está atuando fim a 
fim", reconhece. 

O portfólio da Telefônica|Vivo, 
segundo Scrideli, é divido em quatro 
grandes pilares: os serviços 
tradicionais de voz; conectividade; 
a oferta de Tl; e a oferta de 
mobilidade. "Justamente por atuar 
com grandes empresas, não 
trabalhamos com ofertas 
padronizadas", afirma o executivo. 

Como exemplo dessa 
customização, a operadora anunciou 

recentemente um grande contrato 
com o Grupo Pão de Açúcar, para o 
qual irá instalar e gerenciar a rede de 
comunicação de voz e dados na 
matriz e nas 626 lojas. Trata-se de 
um outsourcing total da rede 
corporativa do Grupo, que inclui 
gestão proativa, plataforma de call 
center, sistema de tarifação e gestão 
de contas, manutenção e suporte 
com técnicos no site do cliente e toda 
a plataforma de voz e dados. 

O projeto "varejo do futuro", do 
Pão de Açúcar, visa aprimorar a 
experiência de compra do 
consumidor nas lojas, através de 
interação digital, promover maior 
agilidade na comunicação e a 
colaboração entre funcionários a 
longa distância. Para isso, o varejista 
está implantando uma grande rede IP 
e conta com a Telefônica |Vivo como 
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A Embraer, por exemplo, acaba 
de renovar o contrato para 
fornecimento do parque de 
impressões com a Xerox. Agora 
ampliado, o acordo permitirá à 
fabricante atuar também na 
impressão de projetos de engenharia, 
algo fora do escopo anterior. 

Globalmente, uma referência 
recente nos contratos de serviço é o 
acordo estabelecido entre a HP e a 
Rolls-Royce, que renovou o contrato 
de serviços de gerenciamento de 
todo o seu ecossistema de tecnologia 
da informação. A empresa 
especializada no fornecimento de 
serviços e energia para transporte 
terrestre, marítimo ou aéreo manterá 
a HP como parte essencial do seu 
ambiente de Tl, já que a fabricante 
hospeda os aplicativos em seus data 
centers de última geração. A HP irá, 
também, gerenciar servidores 
remotos e o armazenamento da 
Rolls-Royce no Brasil, Canadá, 
França, Alemanha e Noruega. 

"É vital que nossos produtos, 
serviços e pessoas tenham o apoio 
de uma Tl de qualidade e 
internacional", afirmou Simon 
Ricketts, CIO da Rolls-Royce, em 
comunicado. "O novo contrato com a 
HP apoia nossas prioridades de 
negócios atuais e futuras". 

Serão fornecidas instalações de 
data center em todo o mundo a fim 
de gerenciar os aplicativos e a 
infraestrutura utilizada pela Rolls-
Royce. Também estão no contrato os 
serviços de manutenção e suporte 
para os aplicativos de engenharia, 
manufatura, atendimento ao cliente e 
outros aplicativos de gerenciamento. 

Toque nacional 
Particularmente no Brasil, alguns 

fatores acentuaram as ofertas 
gerenciadas nos últimos anos, entre 
eles a migração para o modelo cloud. 
O conceito viabilizou o surgimento de 
uma nova proposta de computação, 
que viabiliza a oferta de infraestrutura 
como serviço (conhecido como 

oportunidades", salienta. 
Além das novas tecnologias e da 

mudança de hábito do usuário final, 
outro fator que contribui para a 
expansão do mercado de serviços 
gerenciados é o aumento do volume 
de dados/informações, algo que vem 
forçando as empresas a recorrerem a 
terceiros em busca de fôlego, e 
expande a demanda por soluções 
baseadas em nuvem e aquelas 
dedicadas a atender essas demandas 
de maneira mais econômica - a 
infraestrutura como serviço, ou laaS 
no jargão da Tl. 

Pressão 
Mas nem mesmo todo o atrativo 

tecnológico e a voracidade por 
inovação superam a necessidade das 
empresas vencerem a pressão dos 
custos, quando se analisam as razões 
que conduzem as empresas para os 
serviços gerenciados. Yuri Rezende 
Menck, gerente de marketing 
estratégico e comunicações da Levei 
3 Brasil, pontua que os clientes têm 
como vantagens a qualidade dos 
profissionais envolvidos e o preço. 
"Nem sempre fazer dentro de casa é 
necessariamente mais barato e, em 
muitos casos, é possível optar pelo 
serviço sob demanda", pontua. 
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infrastructure as a service ou laaS), 
eliminando a necessidade de 
investimento na compra de 
equipamentos, gastos com a 
manutenção e atualização de 
hardware e software, sem falar dos 
riscos envolvidos nesta operação 
preocupações de empreendedores e 
gestores de Tl no momento da 
escolha das soluções e fornecedores. 

"As principais teles querem se 
firmar como provedoras de serviços 
de Tl para o mercado corporativo, 
mas as propostas são muito 
similares: usar sua estrutura/equipe 
para prover o serviço", diz Zizza. 
Assim como aconteceu em voz, com 
a criação dos planos Infinity e Liberty, 
a operadora entrou no segmento de 
cloud computing fechando alianças 
com duas grandes empresas de Tl, a 
DualTec e a Ativas, para as quais vai 
delegar toda a responsabilidade do 
serviço. "Com isso, damos o crédito 
a quem - de fato - entende do serviço 
e suporta essa estratégia com a 
oferta de banda larga - sem perder o 
foco da sua origem: voz e dados", 
explica o executivo. 

Camila Kamimura, gerente de 
marketing de produtos laaS&PaaS da 
Locaweb, defende que a computação 
em nuvem possibilitou o acesso a 
uma enorme capacidade 
computacional, a um preço acessível 
e adequado para a realidade da 
maioria das empresas brasileiras, já 
que oferece elasticidade 
para aumentar e diminuir a 
capacidade da infraestrutura na 
medida da necessidade e flexibilidade 
para abrigar qualquer tipo de projeto 
(de sites e e-commerce à sistemas de 
gestão, como ERPs, CRMs, etc). 

Além da já conhecida 
e consolidada oferta de laaS, onde o 
cliente tem autonomia para 
administrar seus servidores e compor 
sua infraestrutura de acordo com os 
requisitos técnicos ou do negócio, a 
Locaweb tem investido 
no desenvolvimento de serviços 
gerenciados em plataforma como 
serviço (PaaS). Neste contexto, a 
empresa passa a cuidar da 
manutenção, atualização e 
gestão dos servidores (sendo 
responsável pela atualização de 
sistema operacional, configuração 
das ferramentas de segurança, 
monitoração da infraestrutura, gestão 
de backup, etc), para que o cliente 

possa focar em seus projetos. 
Além disso, os servidores 
gerenciados também oferecem 
frameworks de programação Java e 
Ruby on Rails, para proporcionar 
mais flexibilidade aos ambientes 
de programação e dar produtividade 
para usuários. 

Um dos diferenciais oferecidos 
pela empresa, segundo Camila, é 
o gerenciamento de infraestrutura 
exclusiva em nuvem ou híbrida, 

compondo o ambiente de Tl com 
cloud e servidores dedicados. 

Mesmo crescente, a oferta de 
serviços gerenciados enfrenta alguns 
desafios. O primeiro deles, na visão 
de Ronaldo Motta, diretor de 
marketing do corporativo da Oi, é a 
integração, ou seja, conseguir colocar 
uma camada de gerenciamento em 
todos os serviços. "Queremos que 
todo produto que a gente lança saia 
com gerenciamento", diz. O segundo 
obstáculo, na visão do executivo, é a 
falta de mão de obra qualificada; e 
por fim, enfrenta-se o desafio dos 
processos não padronizados. 

As operadoras, diz Motta, estão 
aprendendo a caminhar neste 
universo, mas, particularmente a Oi, 
se estruturou para ser um grande e 
competitivo player. "Em um cenário 
em que as empresas estão cada vez 
mais dependentes da tecnologia para 
serem competitivas, uma gerência 
bem feita dos serviços em Tl é 
essencial para que as organizações 
alinhem suas infraestruturas de 
hardware e software aos seus 
objetivos de negócio. Porém, fazer 
esse gerenciamento não é tarefa 
simples. Demanda clareza de foco, 
além de uma abordagem sistemática 
e disciplinada", finaliza Zizza, da TIM. 
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Text Box
Fonte: TI Inside, São Paulo, ano 8, n. 85, p. 22-25, nov. 2012.




