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Equilibrar estratégia e custos não é tarefa das mais fáceis na hora de desenvolver aplicativos. A 
saída? Adequar as encomendas às necessidades do negócio e filtrar com cuidado o que será 
confiado a parceiros 
 
O desenvolvimento de aplicativos é muitas vezes chave de sucesso para as empresas, pois traz 
vantagens em tempos de competição acirrada. Mas essa tarefa exige recursos humanos 
especializados e alto poder de investimento, coisas que não combinam com os orçamentos cada 
vez mais enxutos da TI. A alternativa é a terceirização. Mas será que confiar totalmente no 
outsourcing para o desenvolvimento não gera uma dependência exagerada do fornecedor e perda 
de diferencial estratégico?  
 
O equilíbrio entre fazer internamente e terceirizar vai depender do negócio da empresa e da 
competência do CIO para gerir parcerias, como disseram à Info corporate seis executivos de 
tecnologia que descobriram qual é o fiel da balança. São eles Rodrigo Moura (Banco Opportunity), 
Antonio Fre itas (Kraft Foods), Eliane Aere (Ticket Serviços), Luiz Carlos Zambaldi (Banco Safra), 
Jairo Martins da Silva (Siemens) e Laís Machado (Novartis). Acompanhe.  
 
Carlos Zambaldi 
Diretor de Tecnologia do Banco Safra 
"Combinamos recursos próprios e de terceiro s conforme o projeto, sempre alinhando esses 
recursos à nossa estratégia de negócios. Assim, procuramos proteger a inteligência do banco, ou, 
pelo menos, a parte inteligente dos projetos, como a formulação, o desenho e a especificação das 
aplicações. A construção pode ser feita externamente, distribuindo as funções entre diferentes 
fornecedores e preservando a confidencialidade, mantendo o diferencial competitivo das soluções 
criadas. Mas não é uma regra rígida.  
 
De fato, há momentos em que as limitações da equipe interna levam à terceirização, como em 
projetos nos quais o tempo de implementação é vital para as operações. Daí, a terceirização de 
aplicações se torna inevitável. Nesses casos, procuramos promover a sinergia entre o prestador 
de serviços e nossa equipe para aprender o máximo do que estamos terceirizando. Outra dica é 
sempre procurar parceiros com fábricas de software que sigam metodologias bem definidas, como 
a CMM e que tais, que nos ajudem a antecipar e acompanhar os resultados do desenvolvimento 
da aplicação."  
  
Eliane Aere 
Diretora de TI e Operações da Ticket Serviços  
"Não deve haver preferência entre desenvolver internamente ou terceirizar o desenvolvimento de 
aplicações. Acredito que tudo depende do projeto e da empresa. O que nos baliza na decisão de 
terceirizar é o diferencial competitivo: o que não é o pulo-do-gato para o negócio ou, em outras 
palavras, tudo o que podemos fazer sem dar dicas para nossos concorrentes , procuramos delegar 
a empresas contratadas. Já o que é estratégico e fundamental para o negócio faço dentro de casa, 
sem dúvida alguma. Nosso modelo é esse.  
 
Acho que o importante é saber administrar um custo fixo e não precisar inchar a equipe interna 
para atender a picos de demanda. Optamos por um time mais justo para as necessidades do dia-
a-dia, o que, na minha visão, é melhor para os negócios da empresa. Outro segredo é saber 
administrar as parcerias, o que temos feito com três fornecedores principais já homologados pela 
Ticket que conhecem a nossa cultura, algo que ajuda na condução relacionamento e no dia-a-dia 
em geral. Se tenho um projeto grande, posso separá-lo em módulos, passar os parâmetros cada 
parte para os fornecedores e depois juntar os segmentos internamente. Não é à toa que nenhum 
dos fornecedores conhece nossos sistemas de ponta a ponta."  
  



Antonio Freitas 
CIO da Kraft Foods 
"Todo o nosso desenvolvimento é feito externamente, e hoje não temos mais uma equipe interna 
de programadores. Foi-se o tempo em que dava para sustentar um time próprio de 
desenvolvedores, com recursos internos do departamento de TI. Isso faz parte do passado. Nosso 
pessoal, atualmente, é focado no desenho de soluções e na avaliação da qualidade das aplicações 
que são criadas fora de casa, política que a Kraft adotou logo após a compra da Nabisco, em 
2000. Como a companhia é uma junção de muitas empresas, trabalhamos com ambientes 
heterogêneos e não compensa, nem em termos estratégicos, nem em termos econômicos, contar 
com pessoas especializadas para cada variedade tecnológica disponível.  
 
Montamos um plano de governança bem definido e alinhado com as prioridades de negócios da 
Kraft, e um de seus principais reflexos é na equipe. Investimos na formação de gente que domina 
as métricas de produtividade e que gerencia todo o workflow do desenvolvimento, da 
especificação técnica até a entrega do aplicativo. Isso nos traz um diálogo mais aberto com as 
áreas de negócios e torna nosso serviço mais preciso. Dessa forma, e por causa dessas 
características da equipe, acaba sendo mais vantajoso usar um programador especialista para os 
momentos de demanda e contratar por projeto, o que dilui os custos e não impede o acesso às 
novas ferramentas. Esse é o nosso modelo." 
 
Jairo Martins da Silva 
CIO da Siemens 
"Há uma grande mudança acontecendo na área de TI das empresas: o T, que antes era grande, 
se tornou minúsculo e cedeu lugar ao I de Informação, que era pequeno e se tornou grande. E o I 
é cada vez mais importante, pois é a informação, envolvida em fluxos e processos específicos, que 
gera valor estratégico para as organizações. Esse fluxo é que deve ser a principal preocupação do 
CIO, sem sombra de dúvida. E, nesse sentido, a lógica é simples: o que é estratégico fazemos 
dentro de casa, e aquilo que é mais operacional é contratado fora. Nisso não há uma zona 
cinzenta dentro da Siemens. É uma prioridade nossa, algo que conquistamos ao longo do tempo e 
vamos manter como elemento fundamental de nosso planejamento anual.  
 
Só não podemos descuidar da governança corporativa e da governança de TI, garantindo ao CIO 
múltiplas formas de gerenciar os níveis de qualidade dos serviços prestados pelos fornecedores. 
Outra prioridade dentro da companhia está em saber contratar. Os fornecedores estão mais 
maduros e, hoje, existem metodologias, como a Capability Mature Model (CMM), que permitem 
gerenciar o desenvolvimento criado fora de casa em termos de qualidade, prazo e preços. A única 
ressalva é que essa avaliação precisa ser feita por um pessoal interno preparado, antenado com 
as necessidade de negócio da companhia. "  
  
Laís Machado 
CIO da Novartis 
"O desenvolvimento deve estar atrelado ao negócio da empresa. Podemos até contar com o apoio 
de um parceiro, mas a condução das escolhas tecnológicas e o desenho das soluções devem ser 
feitos internamente. Essa é a premissa básic a. Daí em diante, a terceirização é uma escolha. E 
pode ser a melhor escolha, pois permite o compartilhamento de recursos especializados, maior 
velocidade de implementação e, com as metodologias bem definidas e estruturadas, maior 
controle. Acredito que o desenvolvimento interno será mais interessante para as empresas à 
medida que a tecnologia estiver mais próxima do foco principal do negócio.  
 
Quanto mais você depende da tecnologia e o negócio da sua empresa está atrelado à TI, maior é 
a necessidade de você construir aplicações dentro de casa, porque qualquer informação se torna 
muito mais estratégica. No caso de uma empresa farmacêutica, como a nossa, faz mais sentido a 
terceirização porque o desenvolvimento está longe do nosso foco principal de atuação. Com isso 
reduzimos custos, mas sem descuidar do investimento nas competências internas, pois 
precisamos de gente que saiba gerir os serviços e os contratos negociados com os fornecedores."  



  
Rodrigo Moura 
CIO do Banco Opportunity 
"Temos como missão no Opportunity atuar da forma mais enxuta possível. Como nossas 
atividades principais envolvem o relacionamento com clientes corporativos e a gestão de fundos 
de investimento, foram essas as vertentes que orientaram nosso desenvolvimento de software. 
Quando precisamos de uma solução de CRM, por exemplo, olhamos os custos das soluções de 
mercado e optamos pelo desenvolvimento interno, que atendeu a praticamente 90% dos nossos 
objetivos e, ainda por cima, foi muito mais barato do que os chamados produtos de prateleira. 
Isso não quer dizer que não terceirizamos, não é isso.  
 
Mas só usamos o outsourcing em aplicativos que não são críticos para o negócio, como folha de 
pagamento, sistemas de custódia e para o SPB (Sistema de Pagamento Brasileiro). Essa é a regra 
geral. É claro que não é possível fazer tudo com a equipe interna nem é possível dominar todas as 
tecnologias disponíveis no mercado, o que aumenta a importância da gestão dos serviços. Você 
pode ganhar em conhecimento técnico e custo no outsourcing, mas o controle, o conhecimento, 
nunca podem ficar fora da empresa, sob o risco de criar uma dependência desse terceiro." 
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