
Pesquisador traça o perfil da terceirização em TI 
Por Patricia Azeredo 
 
Focado na gestão dos serviços e na relação contratual entre prestador e contratante, Sidney 
Bergamaschi usa background profissional para analisar números 
 
 
Em sua carreira, Sidney Bergamaschi sempre conciliou o lado acadêmico com a prática no 
mercado, atuando como Programador, Analista e Professor universitário. Recentemente 
tornou-se Diretor de Marketing pelo prazer do desafio e, segundo ele, para “obter uma visão 
mais ampla do mercado, a partir da área gerencial”.  
 
Formado em Computação pela Unesp, com especialização em Administração pela FAAP, 
Mestrado e Doutorado em Administração pela FEA/USP, Bergamaschi dá aulas de Sistemas da 
Informação e é o atual Gerente de Marketing da Tilibra – sendo responsável pela 
implementação do ERP da empresa. Com bagagem necessária para se engajar em uma 
pesquisa sobre a terceirização de TI, ele não perdeu tempo.  
 
A pesquisa “Modelos de Gestão da Terceirização de TI: um Estudo Exploratório” vem no 
momento que o mundo assiste à preocupação dos EUA com questões de Outsourcing, que 
mexem na economia global. Clique aqui 
(http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-17062005-075636/) para ver os 
números da pesquisa e leia abaixo as conclusões do pesquisador.  
 
Por que pesquisar terceirização em TI?  
 
"Terceirização é um assunto quente no mundo. Recentemente, o Presidente norte-americano 
George W. Bush esteve na Índia falando do Outsourcing. Kerry e Bush tinham plataformas 
agressivas em relação à terceirização. Na economia americana, enquanto a China invadia com 
blue collars (trabalhadores braçais) e produtos, não causava preocupação. Quando perceberam 
que os white collars (gerentes e executivos) estavam perdendo seus postos para Índia, China 
e outros países, os eleitores passaram a reclamar.  
 
A terceirização está afetando o mundo e é uma tendência não só em TI, mas em todas as 
áreas. As empresas vislumbram a competitividade e a melhoria do negócio. Terceirização é 
uma solução possível, mas não é uma bala mágica. Há muitos casos feitos no estilo “vamos 
terceirizar que resolve”, mas muitas vezes esta não é a melhor solução. Cada organização tem 
que ter sua sabedoria e expertise respeitadas.  
 
O foco do estudo é a gestão da terceirização. Como eu quero tratar com meu fornecedor. O 
estudo foi feito do ponto de vista do cliente. Contratos podem ser específicos tratando, por 
exemplo, da conduta do funcionário. Em organizações multinacionais ou nacionais, com 
códigos de conduta próprios, como fica o papel do funcionário terceirizado? Neste caso, o 
contrato é apenas a forma de mediação jurídica, o forte será a parceria.  
 
Prefiro ter um fornecedor parceiro que, numa situação de contrato mais nebulosa, possa 
resolver o meu problema do que simplesmente ficar preso ao contrato."  
 
De acordo com a sua pesquisa, a terceirização evoluiu sofrendo uma mudança de foco. Num 
primeiro momento, tinha por objetivo a redução de custos e agora é voltada para a inovação. 
Como definir inovação? Por que esse novo rumo?  
 
"Não é que esteja só voltada para a inovação. A questão da redução de custos ainda existe, 
mas no inicio era fundamental. Depois, o foco passou a ser no negócio. Pode ser que a 
terceirização nem esteja reduzindo muito o custo, mas pensando como empresário, o fato de 
estar concentrado no negócio melhora a minha vida."  
 
A que motivos o senhor atribui essa mudança na relação entre prestador e tomador de 
serviços de TI, que de fria e mediada por contratos passou a ter como base uma parceria?  



 
"As mudanças do cenário competitivo levaram as organizações a buscarem maneiras mais 
adequadas ao seu dia-a-dia. O próprio mercado pediu outro tipo de relação entre prestador e 
tomador de serviços de TI.  
 
A pesquisa não teve o objetivo de dizer qual é a melhor. Muitas empresas estão satisfeitas ou 
felizes com a relação contratual. A pesquisa detectou a mudança, mas não tomou partido e 
nem chegou a buscar explicações." 
 
O senhor detectou alguma insegurança com a terceirização, com o fato de entregar serviços 
importantes a uma outra empresa?  
 
"Isso ainda existe. Claro que há um problema maior que é o ponto de vista do terceirizado. As 
áreas de TI nem sempre se sentem confortáveis durante um processo de terceirização. É uma 
questão que deve ser bem discutida, pois envolve perda de poder e até de empregos. Há uma 
série de desafios a serem implementados nesse sentido.  
 
Caso emblemático: Bradesco e Unibanco terceirizaram sua rede para a Portugal Telecom. Ou 
seja, temos dados de empresas concorrentes circulando pela mesma rede. Nesse caso, a 
questão contratual é extremamente importante: qual o nível de segurança dos dados? A 
operação tem que ser muito mais segura."  
 
As empresas de médio e grande portes alocam 33% do orçamento para a terceirização de TI e 
as pequenas, 48%. Esses valores mostram uma maior preocupação das pequenas empresas 
com TI ou apenas refletem a diferença no tamanho do orçamento nos dois casos?  
 
"Não significa que as menores se preocupem mais com TI, mas muitas vezes a questão da 
terceirização é economicamente mais viável para as menores. Como elas não têm recursos 
próprios destinados exclusivamente à TI, fica mais fácil alocar e retirar recursos para TI nas 
pequenas e médias empresas."  
 
Nas grandes empresas, o envolvimento da área de TI na aquisição de serviços de terceirização 
é maior. O que isso representa?  
 
"Acredito que a terceirização dos serviços mais sofisticados exigem uma compra técnica, por 
demandarem um conhecimento mais aprofundado. Já na empresa pequena, o fato de não ter 
uma estrutura de TI formal leva outras áreas a executarem a compra, que passa a ser feita 
pela diretoria, gerência de compras, controladoria, contabilidade. A estrutura do negócio da 
empresa pequena leva a isso. Já as empresas maiores possuem profissionais mais habilitados 
e exigem mais especialização, daí o maior envolvimento da área de TI.  
 
Por exemplo: no caso do Bradesco e Unibanco, o grau de detalhamento para comprar o serviço 
exige altíssima expertise técnica para discutir a compra: rede, infra-estrutura, disponibilidade. 
O critério técnico vai definir a compra."  
 
O serviço de help-desk terceirizado aparece em 26% das pequenas empresas e 57% das 
grandes. Algum motivo especial para este ser um dos serviços preferidos por quem terceiriza?  
 
"Acho que não há motivo especial, mas é algo que simplesmente é mais fácil de ser comprado, 
de ser disponibilizado pela característica do serviço - no qual uma mesma estrutura física 
atende várias empresas e é um serviço que entra no ar muito rapidamente."  
 
Como o senhor avalia o cenário atual e as perspectivas para a terceirização na área de TI?  
 
"Particularmente, acredito que é um mercado ainda em crescimento. Há dois lados da análise: 
as empresas que prestam serviços estão expandindo o leque de ofertas, mas, por outro lado, 
as contratantes continuam interessadas com o mesmo foco - redução de custo e busca de 
competitividade.  
 



Como o mercado de TI é bastante dinâmico, há sempre novos serviços, tecnologias e recursos 
disponibilizados, isso torna a questão da terceirização igualmente dinâmica. O ERP, por 
exemplo, está no mercado há muitos anos, teve um boom na década de 90. Computação 
móvel é a nova tendência. Eventualmente haverá oferta de algo novo, pois novos serviços 
indicam novas oportunidades de terceirização."  
 
Quais são seus projetos no momento?  
 
"Depois de apresentar ao Doutorado, a idéia é aprofundar esta pesquisa e ir mais adiante no 
estudo da gestão dos contratos de terceirização e da relação entre contratante e contratado. 
Questionar o grau de relacionamento que se estabelece com o fornecedor. É diferente de ir na 
prateleira e comprar o pacote Office. Há uma negociação de serviços, que é algo intangível e 
torna difícil estabelecer regras claras.  
 
Contrato de serviços em TI não cobre essas nuances percebidas no dia-a-dia da empresa." 
 
Disponível em: <http://www.timaster.com.br>. Acesso em 29 mar. 2006. 


