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A terceirização em TI ajudou a resolver dois enormes problemas que afligiam os CIOs: a 
necessidade de reduzir custos operacionais e a escassez de mão-de-obra especializada. 
 
Com esses dois pontos solucionados, o executivo de TI enfrenta agora o desafio de manter um 
relacionamento produtivo com o fornecedor e, ao mesmo tempo, buscar métricas para medir os 
benefícios que sua área proporciona à companhia.  
 
Processos de negócios, voltados à tecnologia, começam a ser mapeados e a gestão da área passa 
a ser prioridade neste ano. Esta é uma das conclusões a que chegou a pesquisa intitulada "Driving 
Business Value from IT: Optimizing the New IT Environment" (em tradução livre, Buscando 
valores de negócios de TI: melhorando o novo ambiente de TI) realizada pela Mercury Corp., 
fornecedora de ferramentas de business technology optimization (BTO) e a unidade de inteligência 
do jornal britânico The Economist.  
 
Ao todo, foram entrevistados mais de 750 executivos de TI em 21 países das regiões 
Ásia/Pacífico, Europa e Oriente Médio. E os números que emergiram da pesquisa mostram as 
principais preocupações dos CIOs. Do total, 64% dos entrevistados afirmaram que o maior desafio 
para este ano é a necessidade de melhorar a qualidade do serviço, especialmente em empresas 
de grande porte.  
 
Aproximadamente 45% das companhias com faturamento anual de mais US$ 8 bilhões citaram a 
qualidade dos serviços de TI como um dos pontos críticos da divisão, contra 20% de empresas 
cujo faturamento é inferior a US$ 250 milhões. Um dos pontos interessantes da pesquisa diz 
respeito à relação de governança de TI e terceirização.  
 
Nada menos do que 40% dos executivos revelaram esperar contar com fornecedores para 
melhorar a sua gestão e prover melhores serviços, mostrando que a relação entre CIOs e as 
empresas terceirizadoras vêm ganhando mais maturidade. 
 
As novas regulamentações internacionais, tais como Basiléia 2 (para setor financeiro) e a lei de 
responsabilidade fiscal americana Sarbanes-Oxley, vêm exigindo dos CIOs a manutenção de 
controles de processos mais afinados, o que tem levando muitos deles TI a mergulhar em projetos 
de adequação de seus sistemas.  
 
Há dois enfoques para esses processos, de acordo com os profissionais que participaram da 
pesquisa: um é a transparência da área de TI e a aplicação de métricas para avaliação do 
desempenho da divisão. O outro é a regulamentação da área de finanças, que está levando a 
maioria (61%) a rever seus sistemas, tanto de ERP quanto de vendas. 
 
Na escala de obstáculos a serem vencidos, o acordo Basiléia 2 é um dos maiores desafios para 
CIOs do setor bancário, enquanto a norma IAS (sigla em inglês de International Accounting 
Standards, um conjunto de padrões globais de contabilidade) afeta todas as empresas listadas 
nas bolsas de valores européias.  
 
Aproximadamente 32% das organizações com faturamento superior a US$ 8 bilhões afirmaram 
que a adequação dos sistemas a IAS é o projeto de maior impacto em suas operações.  
 
Outra grande preocupação envolve temas ligados à privacidade e segurança de dados. Para mais 
de 50% dos entrevistados, de todos os tamanhos de companhias, iniciativas ligadas à privacidade 
de dados afetarão significativamente a área de TI neste ano. 
 



Mas engana-se quem pensa que essas novas regulamentações afetam somente empresas no 
exterior. Apesar de muitas delas virem da Europa, as filias brasileiras de multinacionais já estão 
tomando providências para adequarem seus sistemas a estes e a outros requisitos envolvendo 
processos.  
 
"Falamos de igual para igual com matriz, quando o assunto é gestão corporativa", afirma Cristiane 
de Lucas, CIO da companhia francesa Michelin para a América Latina. No ano passado, a empresa 
fechou um contrato global de oito anos com a IBM, no qual irá investir 1 bilhão de dólares. Faz 
parte do contrato a prestação de serviços em infra-estrutura, nos quais a duas companhias irão 
compartilhar os riscos, e governança em TI. 
 
O contrato na realidade foi firmado entre as matrizes das empresas nos Estados Unidos e na 
Europa, mas seus termos aqui no Brasil ainda estão sendo discutidos. Cristiane conta que 
desenvolveu um amplo trabalho de redução de custos na subsidiária, utilizando o novo enfoque de 
TI da companhia.  
 
"Depois que as áreas usuárias deixaram claros os níveis de serviços, perguntamos a elas se 
estariam dispostas a reduzi-los, para baixar os custos da empresa como um todo", conta a 
executiva. Com isso, ela conseguiu negociar com o fornecedor uma redução no tempo de solução 
de chamados e na freqüência da troca de equipamentos. 
 
Integração de aplicativos 
 
A pesquisa também abordou a complexidade de integração entre diversos aplicativos, já que os 
ambientes de TI estão cada vez mais complexos, com misturas entre sistemas legados e 
aplicativos customizados. Quatro em cada cinco CIOs afirmam ter de gerenciar no mínimo três ou 
mais ambientes aplicativos, que vão desde pacotes implementados e aplicações customizadas 
para a companhia até web services.  
 
Nesse rol, os chamados aplicativos compostos, que são comprados prontos, mas sofreram algum 
tipo de adaptação a regulamentações locais, são uma das preocupações principais dos CIOs - 
83% têm esse tipo de software. Mais de 40% das companhias de grande porte afirmam ter 
problemas com esse tipo de aplicativo. O problema também existe em empresas de médio a 
pequeno porte e no Brasil não é diferente. 
 
Um exemplo é o da seguradora Indiana Seguros vai começar um projeto de ampliação do sistema 
de emissão de apólices e terá que passar por um exaustivo trabalho de integração de aplicativos. 
O desafio será adaptar o aplicativo de emissão online de seguros de automóveis existente hoje a 
outros seis produtos da casa.  
 
"A melhor utilização desse aplicativo resultará em uma redução de até 30% nos custos de 
manutenção", calcula o superintendente de informática da empresa Reinaldo Derrico. Fora isso, 
ele acredita que os novos sistemas deverão trazer aumento de vendas. 
 
Desde o ano passado a Indiana começou um projeto de revisão de processos, criando uma área 
que responde diretamente à superintendência de informática. "Nosso objetivo é rever e questionar 
todos os processos da companhia", afirma Derrico, que está à frente do projeto de governança 
corporativa, que já começa a dar seus frutos.  
 
Depois de uma análise na infra-estrutura de telefonia, a empresa decidiu implantar uma rede IP, 
com investimento de R$ 500 mil. No segundo semestre essa tecnologia chega às filiais do Brasil 
inteiro, resultando em uma economia de pelo menos 40% em interurbano, segundo projeções da 
Indiana. 
 



A possibilidade de rever processos e com isso reduzir custos viabilizou um projeto de parceira 
entre a seguradora, a operadora TIM e a Microsoft.  
 
Até julho os vendedores da empresa estarão equipados com celulares TIM com acesso a e-mail e 
trocarão mensagens eletrônicas por voz ou dados. "A gestão de TI, com revisão de processos da 
companhia, traz redução de custos e com isso podemos trazer projetos que aumentam as 
vendas", afirma Derrico.  
 
Tanto ele quanto Cristiane de Lucas, da Michelin, decidiram aumentar o controle de processos de 
suas áreas e conseguiram, com isso, reduzir custos.  
 
A solução do problema: orçamento pequeno versus muitos projetos talvez esteja exatamente 
nisso, a revisão de processos. E não momento mais propício para fazer isso do que aproveitar a 
obrigatoriamente de adequação dos sistemas às regulamentações internacionais. 
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