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Capítulo 1 - Introdução

1.1 - Objetivo e escopo

A tecnologia de informação envolve um vasto conjunto de equipamentos,

aplicações, serviços e tecnologias. A prestação de serviços de tecnologia de

informação integra estes elementos de modo a torná-los um conjunto de soluções para

os usuários que cada vez mais utilizam a informática para alcançar seus objetivos

estratégicos.

Os serviços de informática apresentam modificações rápidas, acompanhando as

mudanças tecnológicas de hardware, software e do conhecimento aplicado em

tecnologia de informação. Novos serviços surgem e desaparecem em razão dos

avanços tecnológicos e das modificações nas necessidades dos usuários de

informática.

Esta monografia tem o objetivo de refletir sobre a estratégia de atuação dos

participantes do segmento de serviços de tecnologia de informação no Brasil na

década de 90. O foco deste trabalho está direcionado para o estudo das empresas

prestadoras de serviços de tecnologia de informação de capital privado que operam

no Brasil e que atuam na linha de serviços de informática compreendida pelas

categorias de operação e integração de sistemas, serviços profissionais e consultoria

gerencial.
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A curiosidade relacionada com um segmento em constante transformação foi

um dos principais motivadores na decisão de empreender um estudo sobre os serviços

de tecnologia de informação. Ao discutir sobre informática, a atenção de grande parte

das pessoas ainda está voltada para o universo composto de hardware e software

envolvidos no contexto de tecnologia de informação. Entretanto, a prestação de

serviços de informática, com a agregação de valor aos processos de negócios e com o

impacto no gerenciamento e estrutura das empresas usuárias de tecnologia de

informação, constitui um conjunto de atividades que têm apresentado altas taxas de

crescimento no Brasil e no mundo.

A partir da década de 90, o segmento de serviços de tecnologia de informação

no Brasil assumiu caracteristicas distintas daquelas verificadas nas décadas de 70 e

80. A evolução tecnológica, as mudanças organizacionais, as reestruturações que

atingiram grande parte das empresas brasileiras, um novo panorama econômico

marcado pela globalização dos mercados e o acirramento da concorrência

contribuíram para esta mudança.

1.2- Metodologia e limitações

A metodologia de pesquisa envolve:
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• coleta de dados de campo: a técnica de documentação direta empregada é

descrita por Lakatos e Marconi (1987:107) como observação direta

intensiva, através da utilização de entrevistas não estruturadas elaboradas a

partir de um roteiro flexível (indicado no Apêndice B). As entrevistas foram

efetuadas com profissionais e observadores do segmento de prestação de

serviços de informática e também com pessoas responsáveis pela contratação

destes serviços nas empresas usuárias. Foi estabelecida "conferência-

cruzada" e verificação dos dados fornecidos pelos diferentes profissionais

entrevistados, conforme sugerido por Porter (1980:339,343), que pondera

em relação à utilização de entrevistas de campo:

...embora exista uma série de repertórios' publicados de estudos de pesquisa de
mercado. não existe lugar onde eles estejam compilados na sua totalidade e a melhor forma de
conhecê-los é por intermédio dos observadores ou dos participantes da indústria.

• coleta de dados publicados: periódicos especializados em tecnologia de

informação, estudos setoriais e relatórios anuais de empresas;

• revisão de literatura exístente sobre o tema.

As categorias de dados pesquisados envolvem: história do segmento no Brasil,

linha de serviços prestados, comportamento de clientes e atuação dos competidores

do segmento.

A terceirização de serviços de informática e a mudança nos ambientes de

processamento de dados são fenômenos recentes em grande parte dos países e

também no Brasil. Desta forma, as limitações encontradas no estudo do tema

relacionam-se com a pequena bibliografia disponível sobre o assunto, composta em
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sua maior parte por periódicos. Além disso, há uma escassez de dados setoriais

relacionados com serviços de tecnologia de informação no Brasil.

1.3 - Terminologia e definições importantes

Uma observação que deve ser ressaltada refere-se às terminologias utilizadas ao

longo deste texto. A tecnologia de informação, como qualquer outro campo do

conhecimento, possui uma linguagem própria que diferencia opções e características

relevantes para decisões específicas. Conforme citado por Keen (1995: 159):

o segredo para se lidar com o jargão da tecnologia de informação é se esforçar para
conhecer apenas o que deve ser conhecido.

Desta forma, serão usadas palavras e expressões em conformidade com o seu

uso corrente no ambiente empresarial do setor de informática, em periódicos e livros

de tecnologia de informação. De modo a permitir um entendimento adequado do

texto, pode-se consultar no Apêndice A um glossário com alguns termos do jargão de

informática e do idioma inglês. A seguir são indicadas as definições de algumas

palavras usadas com freqüência neste trabalho:

• os termos "empresa contratada", "prestador", "fornecedor" e "provedor" de

serviços descrevem as empresas contratadas para prestar serviços de

tecnologia de informação.

• os termos "contratante" e "cliente" e descrevem as empresas contratantes de

serviços de informática de terceiros. O termo "empresa usuária" é aplicado

tanto para empresas que utilizam serviços externos de informática como para
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empresas usuárias de tecnologia de informação que não utilizam serviços de

terceiros.

• o termo outsourcing indica a relação contratual entre uma empresa

fornecedora e uma empresa usuária, na qual o fornecedor assume

responsabilidade por uma ou mais funções de tecnologia de informação. É

geralmente caracterizada pela transferência de ativos (instalações. e

equipamentos) ou pessoal. De modo geral, envolve a contratação, pelas

empresas usuárias, de serviços externos de manutenção e facilities

management - FM, isto é, processamento de dados, gerenciamento e

operação de centros de processamento de dados (CPD),

microcomputadores, redes de computadores e comunicação

• os termos "terceirização" e "terceirizar" são utilizados para caracterizar a

prática de se contratar uma entidade externa à empresa para prestação de

serviços de informática. Esta entidade externa é composta por profissionais

cujo tempo pode ser distribuído por vários contratos e por vários clientes. A

palavra terceirização é utilizada neste texto com um sentido mais amplo que

outsourcing, uma yez que se relaciona com a transferência para terceiros de

toda e qualquer atividade da linha de serviços de tecnologia de informação.

• as palavras "setor", "segmento" e "categoria" são utilizadas para indicar os

níveis de atividade econômica envolvidos com informática, conforme

classificação descrita pelo Departamento de Política de Informática e

Automação em DEPIN (1991: 13,115). Desta forma:
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O setor de informática: é composto pelos segmentos de hardware,

software, teleinformática, automação industrial, rnicroeletrônica,

instrumentação digital e serviços de informática

O segmento de serviços de informática: envolve o conjunto de empresas

prestadoras de serviços de tecnologia de informação

O categoria de serviços de informática: compreende as subdivisões do

segmento de serviços de tecnologia de informação.

• os termos "tecnologia de informação" e "informática" são usados nesta

monografia com o mesmo sentido. Segundo Meirelles (1994: 3), informática

é a conjunção da expressão "informação automática". De acordo com Porter

e Millar (1985: 149), a tecnologia de informação deve ser entendida de modo

abrangente para incorporar a informação que os negócios criam e usam, bem

como um grande espectro de tecnologias convergentes e relacionadas que

processam a informação. Desta forma, em adição aos computadores, estão

envolvidos também equipamentos de reconhecimento de dados, tecnologia

de comunicação, automação industrial, outros equipamentos e serviços.

1.4 - Estrutura da monografia

Este trabalho está estruturado em CinCOcapítulos. A Introdução compõe o

primeiro capítulo.
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O capítulo dois descreve uma revisão literária sobre serviços, análise de setor,

estratégia competitiva e cooperação. Também descreve a linha de serviços de

informática e os fatores críticos de sucesso em serviços de tecnologia de informação.

No capítulo três descreve-se a evolução do segmento de serviços de tecnologia

de informação no Brasil, através da indicação dos aspectos históricos da informática

no país, das mudanças ocorridas no ambiente tecnológico e empresarial e a situação

da terceirização em informática no Brasil.

o capítulo quatro caracteriza as principais empresas de serviços de tecnologia

de informação no Brasil e aponta a atuação dos provedores de serviços conforme a

linha de serviços de informática utilizada neste trabalho. Além disso, elabora-se uma

análise estrutural do segmento de serviços de informática no Brasil, avaliação de

estratégia competitiva e descrição de relacionamentos estabelecidos entre empresas

do segmento.

E por último, no capítulo cinco, encontram-se as conclusões, com as principais

constatações decorrentes do estudo elaborado e indicação de tópicos para futuras

pesquisas.
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Capítulo 2: Os serviços de tecnologia de informação
e a estratégia competitiva

Neste capítulo é demonstrada uma revisão de literatura sobre serviços, análise

de setor, estratégia competitiva e cooperação. Descreve-se os serviços de tecnologia

de informação, com a indicação da linha de serviços de informática, os fatores críticos

de sucesso nas categorías de operação e integração de sistemas, serviços profissionais

e consultoria gerencial.

2.1 - Considerações sobre as atividades de serviços

Para Kotler (1993: 539) um serviço tem a seguinte definição:

Um serviço é qualquer ato ou desempenho essencialmente intangível que uma parte
pode oferecer a outra e que não tem como resultado a propriedade de algo. A execução de um
serviço pode estar ou não ligada a um produto fisico.

Kotler (1993: 541) também caracteriza os serviços de acordo com algumas

distinções, tais como: prestação de serviços para atender necessidades pessoais ou

empresariais e com necessidade ou não da presença do cliente. Os prestadores de

serviços diferem pelos seus objetivos (com ou sem lucro) e pela propriedade (privada

ou pública). De acordo com Thomas (1978: 161), os serviços podem ser:

• baseados em equipamentos (automatizados, monitorados por operadores

experientes ou inexperientes). Estão indicados, por exemplo, .os serviços de

processamento de dados relacionados com a operação de mainframes, que

são efetuados por operadores experientes
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• baseados em pessoas (trabalhadores inexperientes ou experientes e

profissionais). Como exemplo são citados os serviços de consultoria, que são

executados por profissionais

Segundo Thomas (1978: 158), o gerenciamento estratégico em empresas de

serviços é diferente daquele observado em negócios de manufatura e considera seis

questões:

J) Em que negócio está a empresa?

Compreende o pleno entendimento do tipo de serviço prestado

2) Como defender a empresa dos seus concorrentes?

Envolve o gerenciamento de economias de escala, tecnologia proprietária

e diferenciação.

Economias de escala: não há muitas oportunidades para obter economias de

escala em serviços, considerando que o processo de produção de serviços é

geralmente descentralizado. Entretanto, economias de escala podem ser

alcançadas, principalmente em serviços baseados em equipamentos, destacando-

se que Heskett (1986: 109) indica a possibilidade de obtenção de economias de

escala em serviços de processamento de dados.

Tecnologia proprietária: é uma barreira de entrada em serviços de

processamento de dados em plataformas baseadas em mainframe. Entretanto,

segundo Keen (1995:217,257), cada vez mais as empresas usuárias buscam

trabalhar com padrões independentes dos fornecedores que detém o controle

completo sobre o desenvolvimento tecnológico.
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Diferenciação: o mais importante fator de diferenciação em serviços é a

reputação, que é uma importante barreira de entrada no caso de empresas de

consultoria. Além disso, não é fácil obter identificação de marca em serviços.

De acordo com BIoom (1984: 106), algumas empresas de consultoria criam

"rótulos" para identificar seus serviços. Pode-se usar como exemplo o BPM

(Business Process Management) da empresa Andersen Consulting

3) Como obter eficiência operacional?

Relaciona-se com os métodos para obter alavancagem operacional.

Thomas (1978: 162) utiliza o exemplo de empresas de consultoria para indicar

que reduções de custo podem ser obtidas pela utilização de um profissional em

diversas atividades diferentes.

4) Quais os fundamentos para a definição da estratégia de preços?

Refere-se à dificuldade de determinar os preços em serviços baseados em

eficiência de custos e com os cuidados relacionados na definição adequada dos

preços em serviços de valor adicionado. Em atividades de serviços é mais dificil

medir o valor atribuído por um cliente em sua decisão de compra.

5) Quais processos estão sendo usados para desenvolver e testar novos

serviços?

Envolve a habilidade de renovação da empresa. Apesar das dificuldades

de testar novos serviços, pode-se mudar a maneira de executar serviços mais

facilmente do que alterar o desenvolvimento de produtos.
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6) Que tipo de aquisições de outras empresas fazem sentido para uma empresa

de serviços?

Relaciona-se com a compra de empresas de serviços e com a

administração das pessoas e suas habilidades. Os riscos envolvem a eventual

saída dos funcionários da empresa adquirida.

De acordo com Heskett (1987: 119) as empresas líderes em serviços

desenvolvem a visão estratégica de serviços, cujos elementos são: a identificação de

um segmento de mercado alvo, o desenvolvimento de um conceito de serviço para

atingir as necessidades dos clientes, a codificação de uma estratégia de operação para

dar suporte ao conceito de serviço e a elaboração de um sistema de encaminhamento

dos serviços que sustente a estratégia operacional.

2.2 - A linha de serviços de tecnologia de informação

Os serviços de tecnologia de informação focalizados neste trabalho estão

inseridos no conjunto de atividades de serviço. A crescente participação dos serviços

dentro do setor de informática é destacada por Torres (1995: 108), ao ponderar que

uma tendência tecnológica importante indica que a decisão crucial em tecnologia de

informação não é mais a escolha do hardware, mas do integrador de sistemas.
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A linha de serviços de tecnologia de informação pode ser desdobrada em várias

categorias. Entretanto, o inter-relacionamento de atividades que caracteriza o setor de

informática não permite o estabelecimento de fronteiras precisas e firmes entre as

categorias que compõem a linha de serviços.

Em DEPIN (1991: 115), os serviços de tecnologia de informação são chamados

serviços técnicos de informática. Estes serviços são descritos como atividades

complementares às atividades de produção de bens de informática e tem como

caracteristica o tratamento digital da informação e o uso intensivo de tecnologia de

informação e telecomunicações. Além disso, são divididos em setor público e privado

e agrupados em três categorias:

• Categoria I: programação de computadores e outros serviços relacionados

com programas de computador

• Categoria lI: serviços de entrada de dados, processamento de dados e

administração de recursos computacionais (computer facilities management)

• Categoria III: serviços de informação que utilizam técnicas de banco de

dados, de videotexto e de mensagem eletrônica, planejamento, pesquisa,

projeto, consultoria, engenharia, auditoria e treinamento em informática,

incluindo ainda engenharia de integração em informática, assistência e

manutenção técnica em informática e outros

Boar (1994: 72) identifica a prestação de serviços de informática através de uma

divisão em cinco categorias: gerenciamento de instalações e operações, integração de

sistemas, estratégia de tecnologia, estratégia de operações e consultoria gerencial. Por
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outro lado, em The Economist (1993: 10) são indicados três grupos de serviços:

outsourcing, consultoria e integração de sistemas.

Neste texto, para efeito da análise da linha de serviços de informática, é adotado

o modelo de quatro categorias proposto por Elfring (1994:864). O modelo foi

adaptado para incluir hardware e software, que não compõem a linha de serviços, de

modo a indicar a atuação de vários provedores em outros segmentos da indústria de

informática e sua inter-relação com os serviços de tecnologia de informação. As

categorias indicadas são:

• Operação de sistemas

• Integração de sistemas

• Serviços profissionais

• Consultoria gerencial (negócios)

A linha de serviços é indicada na Figura 1.

Consultoria
Gerencial
(negócios)

Management
Consulting

• estratégia
• operaçOes
·BPR

Systems
Integration

• soluçllo de T.!.
completa

• integraçllo de
hardware e
software

• gerenc. processos • turnkey system
• desenvolvimento

aplicativos

*Obs.: hardware e software: Incluldos para Indicar a movimentação dos fabricantes ao longo da linha de serviços

Professional Sysrems
Operation

• (FM)facilities
management:
CPD,rede,co-
munlcaçOes,
manutenção

• contingências

Software
• produtos de
software,
pacotes,
banco dados

Hardware
• incluindo tele-Servires

• consultoria T.!. comunicaçllo

'change
management

• customized/
package software
adaptação

• treinamento

Fonte: Adaptado de Elfring (1994:864)
Figura 1: Linha de serviços de tecnologia de informação
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2.2.1 - Operação de Sistemas

De acordo com Elfring (1994: 864), as atividades de operação de sistemas

compreendem facilities management e manutenção. Facilities management consiste

em assumir os recursos de tecnologia de informação do cliente (hardware,

instalações, software e pessoal) em CPD e redes e gerenciar esta operação por um

dado período de tempo, através de comprometimento com resultados. Os serviços

prestados a terceiros nesta categoria são conhecidos como outsourcing e envolvem

também o gerenciamento de comunicações (voz e dados), fornecedores, contratações

e planos de contingência (back-up).

O outsourcing pode ser parcial, envolvendo apenas o gerenciamento de parte

dos recursos envolvidos com os serviços de informática ou total, abrangendo toda a

manutenção e operação do CPD e redes do cliente. Pode ser efetuado utilizando-se as

instalações e equipamentos da empresa usuária ou executado nas instalações da

fornecedora de serviços.

Os contratos de outsourcing geralmente têm prazo de vários anos e têm um

caráter especial de atender às necessidades dos clientes em várias áreas, devendo ser

revestidos de flexibilidade. As cláusulas devem definir as funções e atribuições do

cliente e do fornecedor de serviços e conter um escopo preciso. O sucesso de um

contrato de outsourcing depende do adequado desenho e acompanhamento das três

fases contratuais: escolha do prestador de serviços, relacionamento entre provedor e
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cliente e término contratual. Conforme declaração do advogado norte-americano

Robert Zahler no Jornal Informática Hoje (1995a:25):

Os contratos de outsourcing são mais semelhantes a acordos de fusão e aquisição do
que com contratos de prestação de serviços.

Um fator que deve ser destacado nas atividades de outsourcing relaciona-se

com a manutenção da cultura empresarial nos processos de absorção de pessoal do

cliente pelas empresas prestadoras de serviço. A integração de novos profissionais,

vindos de empresas diferentes e sua adaptação para um novo ambiente empresarial

não é tarefa fácil para os provedores de serviços de outsourcing. Além disso, é

possível a existência de risco relacionado a obrigações judiciais potenciais. Algumas

empresas efetuam a separação destas unidades de outsourcing em entidades jurídicas

separadas, com estruturas de remuneração e políticas de pessoal distintas do restante

da corporação. Mas mesmo com esta separação, o desafio de manter uma cultura

corporativa permanece.

Os serviços de outsourcing podem ter duas motivações:

1. motivação custolbeneficio: entregar a operação e manutenção do CPD

baseado em mainframe a um provedor de serviços.

2. motivação reengenharia de processos: contratar terceiros para manter os

sistemas baseados em mainframe em funcionamento e também para

implantar plataformas de processamento distribuído, gerenciamento de

processos e treinamento.
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Conforme indicado no Jornal Informática Hoje (l995b:23), uma variação nestes

níveis de terceirização de informática refere-se a um outsourcing chamado de

"ponte". Neste caso, a empresa usuária quer deixar um modelo de processamento de

dados obsoleto e buscar uma configuração mais adequada ao seu negócio. Desta

forma, contrata uma prestadora de serviços que assume o legacy system, enquanto a

empresa usuária busca a implantação de arquiteturas cliente/servidor com seu pessoal

interno.

De acordo com Keen (1995: 175), o modelo cliente/servidor está se firmando

como a principal alternativa para a combinação da informática com as

telecomunicações para a criação de infra-estruturas tecnológicas de baixo custo e alto

desempenho. A lógica do modelo está na exploração dos recursos das estações de

trabalho (clientes) e de dispositivos que permitem o compartilhamento das

informações, a coordenação das comunicações e o processamento de transações

(servidores) .

As empresas de prestação de serviços de operação de sistemas buscam o

gerenciamento de ambientes baseados em novas tecnologias devido à necessidade de

suporte com a qual se defrontam .as empresas usuárias em arquitetura cliente/servidor.

Conforme pesquisa da empresa de análise de mercado Real Decisions, citada no

Jornal Informática Hoje (1996: 16), o custo de suporte nos mainframes representa

28% dos custos totais, enquanto que em arquitetura cliente/servidor estes gastos

atingem até 77% do dispêndio total com informática de uma empresa usuária. \
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As empresas prestadoras de serviços de informática dividem sua atuação em

relação ao processamento distribuído em três funções: microcomputadores, redes e

help-desk (contato direto com usuário final para suporte técnico).

2.2.2 - Integração de Sistemas

Segundo Elfring (1994: 864), os serviços de integração de sistemas relacionam-

se com o fornecimento ao cliente de uma solução de tecnologia de informação que

integre hardware e software, com um compromisso em relação a custos e prazos.

Geralmente relaciona-se com projetos de sistemas de informação complexos,

envolvendo serviços de assessoria, desenvolvimento, implementação e suporte de

sistemas e aplicações. Compreende também o desenho de arquiteturas adaptadas,

integrando hardware, software e comunicações. Exige confiança do cliente no

prestador de serviços (que de modo geral assume altos riscos no projeto) para o

gerenciamento das fases de desenvolvimento dos sistemas. São também desenvolvidos

os turnkey systems, no qual o prestador de serviços projeta, define, implementa e

entrega uma estrutura de sistemas pronta para ser utilizada. Basta ao cliente "virar a

chave" para iniciar as operações dos sistemas.

o foco principal do cliente não é a escolha de qual equipamento comprar mas a

maximização da tecnologia de informação para o sucesso do negócio. Neste caso, o

integrador (a empresa de prestação de serviços) seleciona a tecnologia, constrói

interfaces entre sistemas e fornece integração, instalação, operação, treinamento e
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reciclagem tecnológica. Deste modo, o integrador de sistemas desenvolve,

implementa e gerencia toda a tecnologia usada pelo cliente.

o sucesso em integração de sistemas depende do conhecimento de tecnologia

pelo provedor de serviço, e como esta tecnologia pode ser usada para atender às

necessidades de negócios do cliente através de uma visão completa e

acompanhamento do desempenho de cada parte envolvida no projeto (software,

hardware, aplicativos, comunicações, profissionais de informática e usuários). De

acordo com Celso Fernandes, executivo da empresa mM, citado pelo Jornal

Informática Hoje (1993:4):

A integração é o conhecimento do negócio e dos problemas do cliente. procura das partes que
vão compor a solução adequada. através da utilização das competências do provedor de serviços ou
pela sua capacidade de estabelecer associações com terceiros, obtendo uma arquitetura e integração
do sistema e colocando-o em funcionamento.

Assim como a categoria de operação de sistemas, a integração de sistemas é

caracterizada por um crescimento nas implantações de arquitetura cliente/servidor.

2.2.3 - Serviços profissionais

De acordo com Elfring (1994:864), os serviços profissionais referem-se a

consultoria em tecnologia de informação, adaptação de software, educação e

treinamento.

Os serviços profissionais compreendem:



19

• consultoria em informática: planejamento, desenho e organização de sistemas

de informação, estudos de viabilidade, avaliação de tecnologia, auditoria de

informática. Envolve elaboração de planos estratégicos e análise de

problemas de informática, com encaminhamento de soluções

• desenvolvimento e adaptação de software: implantação de pacotes de

software, principalmente os sistemas integrados de gestão empresarial,

conhecidos como ERP (Enterprise Resource Planning) e que envolvem a

informatização de todos os processos da empresa (produção,

comercialização, distribuição e finanças)

• educação e treinamento: suporte para que os funcionários das empresas

usuárias possam operar adequadamente os recursos de informática

disponíveis

Outros serviços profissionais oferecidos por empresas de serviços de

informática referem-se à contratação de pessoal especializado em Tecnologia de

Informação (body-shopping) e o gerenciamento de processos, no qual o provedor de

serviços executa atividades operacionais do cliente com suporte de informática, como

por exemplo, serviços de atendimento ao consumidor da empresa usuária.

2.2.4 - Consultoria gerencial (negócios)

Segundo o órgão United Kingdom Institute of Management Consultants, citado

em Bloornfield e Daníeli (1995:32), a consultoria gerencial é definida como:
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O serviço fornecido por uma pessoa ou pessoas independente(s) e qualificada(s) em

identificar e investigar problemas relacionados a política, organização, procedimentos e
métodos; recomendar ação apropriada e ajudar a implementar estas recomendações,

Turner (1982: 121) destaca que para analisar o processo de consultoria é

necessário considerar seus objetivos, que estão divididos entre objetivos tradicionais e

adicionais, conforme indicação na Figura 2,

Objetivos

1
8 Melhorar a II

Adicionais eficácia organizacional

7 Facilitar o
aprendizado do cliente

6' Contruir
consenso e compromisso

Objetivos 5 Auxiliara
Tradicionais implementação

4 Fornecer
recomendação

3 Conduzir um
diagnóstico que pode redefinir o problema

Fomeceruma
solução para o problema

Fornecer a
informação requerida

Fonte: Turner (1982: 122)
Figura 2: A hierarquia dos objetivos de consultoria

o maior envolvimento das empresas de consultoria com os objetivos adicionais

é destacado como uma evolução do relacionamento cliente e fornecedor de serviços

ao longo de três gerações, de acordo com o consultor Man:fred Tuerks, em declaração

ao jornal Gazeta Mercantil (1995b):

• Primeira geração: consultoria como aconselhamento privado - os clientes

tratavam a contratação de uma empresa de consultoria com o maior sigilo
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• Segunda geração: os clientes começaram a aceitar e assumir a consultoria,

mas o consultor ainda era um teórico que indicava caminhos, porém não

desenvolvia ou acompanhava a implantação de programas

• Terceira geração: a empresa de consultoria não dá somente conselhos mas

indica soluções com resultados concretos

Os serviços de consultoria gerencial visam auxiliar empresas a transformar seus

negócios pela integração de conhecimento sobre estratégia, visão e operações. De

acordo com Payne e Lumsden, citados em Delany (1995:99), as atividades de

consultoria podem ser divididas em 1
:

• conteúdo: formulação e desenvolvimento de estratégias

• processos: implementação da estratégia corporativa - inclui as atividades de

BPR tBusiness Process Reengineering - reengenharia de processos),

envolvendo o redesenho de comportamentos, estruturas organizacionais e

processos. A tecnologia de informação atua como elemento fundamental na

implantação de um programa de reengenharia, de acordo com Hammer

(1990: 104). Compreende também atividades de change management

(adaptação das pessoas, da organização e da cultura às mudanças ocorridas

em informática) e produtividade. Busca alinhar os processos com as

estratégias globais dos clientes.

1 Payne A. T. e Lumsden. Strategy consulting - a shooting star. Long Range Planning. (S.L.) 20 (3)
p. 53-64. 1987.
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De acordo com artigo da revista CA Magazine (1994:64), o sucesso de uma

empresa prestadora de serviços de consultoria gerencial relaciona-se com a habilidade

de fornecer informações específicas para o cliente que atendam as necessidades do seu

negócio. Pode-se resumir os quatro níveis de conhecimento de uma empresa de

consultoria:

1. setores: setor de atuação do cliente

2. processos: gestão de mercados, clientes, cadeia de suprimentos, finanças

3. reengenharia de processos (BPR): mudanças de caráter estratégico,

organizacional e de processos

4. tecnologia de informação: habilidades tecnológicas

2.3 - Fatores críticos de sucesso em serviços de tecnologia de

informação

Segundo Torres (1995:165-166), os fatores críticos de sucesso são alguns

fatores que respondem pela quase totalidade das possibilidades de sucesso de

qualquer organização e constituem aspectos relevantes no posicionamento estratégico

de uma empresa no ramo objeto de análise. Os fatores críticos de sucesso apresentam

as seguintes características:

• são poucos

• têm vital importância para a empresa

• são diferenciadores entre organizações

• têm grande influência sobre as relações da empresa com o ambiente
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• são característicos do ramo ou categoria de produtos

• podem estar distribuídos pelas diversas atividades operacionais da empresa

• muitos dos fatores críticos de sucesso são relacionados às características da

categoria de produtos diante das necessidades básicas dos

consumidores/clientes e das utilidades percebidas por estes

De acordo com Boar (1993: 81), os fatores críticos de sucesso para as empresas

prestadoras de serviços de tecnologia de informação estão relacionados na Figura 3.

Integração de Sistemas
Serviços Profissionais

Consultoria de Negócios

· cobertura global - perfil internacional
· desenvolvimentos baseados em metodologia
· inter-relacão entre os segmentos de serviços
· gerenciamento de projetos
· amplo conjunto de habilidades tecnológicas
· reputação: conhecimento de negócio e tecnologia
· solução completa

· solidez I continuidade da empresa
· acesso a grandes volumes de capital
· controle de custos e eficiência operacional
· habilidades legais e contratuais
· gerenciamento de fornecedores
· gerenciamento de operações e tecnologia
· reputação - experiência profissional
· economias de escala

_ Fonte: Adaptado de Boar (1993:.81)
Figura 3: Fatores críticos de sucesso - serviços de tecnologia de informação

Obs.: As categorias de integração de sistemas, serviços profissionais e consultoria gerencial foram
agrupadas devido a convergência dos fatores crlticos de sucesso nestas atividades

Os fatores críticos de sucesso em serviços de informática são discutidos a seguir.

2.3.1 - Operação de Sistemas

• solidez / continuidade da empresa

O cliente deseja segurança e estabilidade do provedor de serviços, sem prejuízo

da flexibilidade.
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• acesso a grandes volumes de capital

A estrutura de CPD e os equipamentos de comunicação envolvidos com a

.montagem de redes exigem grandes volumes de recursos financeiros para possibilitar

a expansão e manutenção do hardware, software e pessoal.

• controle de custos e eficiência operacional

Os serviços de operação de sistemas podem ser considerados como

commodities do segmento de serviços de informática. Desta forma, os provedores de

serviços enfrentam pressão para redução de preços com conseqüente diminuição de

margens de lucro, levando a uma necessidade de manter um adequado controle de

custos e eficiência das operações.

• habilidades legais e contratuais

O relacionamento entre cliente e fornecedor de serviços em operação de

sistemas estende-se por prazos longos. Desta forma, os contratos devem ser claros em

relação às atribuições de cada parte, flexíveis de modo a permitir a introdução ou

exclusão de serviços e adaptáveis às mudanças de tecnologia.

• gerenciamento de fornecedores

Ao assumir a terceirização em informática de um cliente, o provedor de serviços

passa a gerenciar os fornecedores de tecnologia de informação, buscando as soluções



25
em hardware (incluindo telecomunicação) e software que melhor se adaptem aos

negócios da empresa usuária.

• gerenciamento de operações e tecnologia

o gerenciamento operacional de redes, CPD, comunicações e das tecnologias

envolvidas deve levar em conta que o cliente irá utilizar estes serviços como base dos

seus negócios essenciais e que tem expectativas de qualidade e desempenho

adequados.

• reputação - experiência profissional

o conhecimento adquirido ao longo do tempo pode ser conjugado com a

qualidade dos relacionamentos passados entre os provedores de serviços e seus

clientes.

• economias de escala

As economias de escala derivadas da distribuição por vários contratos de

recursos de equipamentos, pessoas e softwares no gerenciamento de CPD permitem

aos provedores de serviço obter significativas reduções de custos. Com a migração

para ambientes baseados em arquitetura cliente/servidor, estas economias de escala

tendem a diminuir, porém ainda podem ser obtidas, principalmente através de

manutenção de pessoal treinado em várias habilidades do gerenciamento de redes

locais (LAN) e na administração de recursos de telecomunicações envolvidos com

redes de longa distância (WAN), além da criação de centros operacionais para

gerenciamento remoto deredes.
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2.3.2 -Jntegração de Sistemas, Serviços Profissionais e Consultoria Gerencial

• cobertura global - perfil internacional

Compreende a capacitação internacional no atendimento das necessidades do

cliente, onde ele estiver e com sistemas que funcionem mundialmente. Envolve a

capacidade organizacional para reunir o conhecimento gerado por projetos já

completados em outros países, através de boletins informativos internos, arquivos

mantidos em correio eletrônico e até por uma rede informal de profissionais.

• inter-relação entre as categorias de serviços

Segundo Porter (1985:236), as categorias estão relacionadas quando as

atividades na cadeia de valores podem ser compartilhadas ao se competir nestas

categorias. Categorias fortemente relacionadas são aquelas nas quais as atividades de

valor compartilhadas representam uma fração significativa do custo total ou têm

impacto importante sobre a diferenciação. Nas empresas prestadoras de serviços de

informática, é importante considerar a possibilidade de compartilhar metodologia,

técnicas de gerenciamento de projetos e o conhecimento acumulado sobre diversos

negócios nas várias categorias da linha de serviços.

• desenvolvimentos baseados em metodologia

Conforme descrito pelo Gartner Group (1995d: 1), os métodos e procedimentos

das empresas prestadoras de serviço de tecnologia de informação devem ser

adaptados para atender a projetos e situações empresariais específicas. Entretanto,
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devem ter como base uma metodologia única ou um conjunto integrado de

metodologias. Esta abordagem padronizada permite a coordenação de atividades e

recursos em projetos dentro e entre vários setores de negócios, regiões geográficas e

fronteiras organizacionais. A utilização de metodologia facilita o aprendizado

organizacional do provedor de serviços de informática, pois permite criar um acúmulo

de conhecimento e experiência decorrentes de projetos já executados.

A importância da metodologia pode ser medida através das palavras de Mauro

Baptista, executivo da empresa ffiM, conforme artigo do Jornal Informática Hoje

(1995f:24):

Nos projetos de consultoria, usamos uma metodologia internacional, da qual
temos copyright, e mantemos sob rígido segredo para preservar nossas vantagens sobre
os outros competidores

• gerenciamento de projetos

o provedor de serviços deve demonstrar capacidade de administrar as pessoas,

a tecnologia, a metodologia e o também o tempo de execução da atividade.

• amplo conjunto de habilidades tecnológicas

o domínio de tecnologia deve ser traduzido em uma efetiva capacidade de

implantação, aliando os requisitos das atividades da empresa usuária com as mais

adequadas soluções tecnológicas disponíveis. Além disso, as habilidades tecnológicas

não podem estar restritas apenas ao conhecimento atual e corrente existente no

mercado, uma vez que a empresa prestadora de serviços deve ter a capacidade de

transformar suas soluções de acordo com o desenvolvimento da tecnologia de
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informação. Esta atualização pode ser obtida através da criação de centros de

competência dedicados a monitorar o uso de tecnologias emergentes.

• reputação: conhecimento de negócio e tecnologia

O conhecimento do setor no qual atua o cliente é importante, uma vez que

reduz o consumo de tempo do fornecedor em verificar o ambiente empresarial do seu

cliente para introdução de aplicações sistêmicas específicas. Isto leva a uma definição

mais rápida do que é necessário para a empresa usuária.

A reputação relacionada com a defesa dos interesses do cliente também é

considerada pelos provedores de serviços de informática, conforme ressalta

Bloornfield e Danieli (1995:29). Esta identidade é mantida através da utilização de

argumentos, relatórios e técnicas (como os itens já citados de gerenciamento de

projetos e metodologia) e das maneiras pelas quais o provedor de serviços pensa e

apresenta o mundo organizacional, os negócios e a tecnologia de informação.

Entretanto, segundo Bloornfield e Danieli (1995:41) além de capacitação técnica

relacionada com a metodologia, o provedor de serviços deve desenvolver habilidades

sócio-políticas. Os prestadores de serviço exercem poder junto aos clientes, na

tentativa de construir a identidade e os interesses das empresas usuárias, através da

exclusão dos pontos de vista dos fornecedores rivais em relação a problemas e

soluções.

• solução completa
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Uma característica chave do segmento de serviços de informática é o cross

selling, indicando que as empresas buscam atuar em várias categorias de modo a

oferecer soluções conjuntas para a comunidade de clientes. O conceito de full-service

supplier acabou se desenvolvendo pelos próprios requisitos das empresas usuárias

preocupadas em obter soluções integradas para os seus negócios, oferecendo o

desafio às empresas prestadoras de serviços de atuar em várias categorias de serviços

de tecnologia de informação.

Além de oferecer uma linha variada de serviços, as empresas prestadoras de

serviços devem demonstrar a competência de gerenciar uma carteira de clientes que se

situam em vários estágios de utilização de tecnologia de informação, desde a empresa

usuária que efetua uma terceirização total em informática até o cliente que começa a

repassar a terceiros as suas atividades de CPp. São necessidades distintas, que exigem

do fornecedor de serviços uma atualização do conhecimento para a demanda por

novos desenvolvimentos, sem esquecer da empresa usuária que ainda está iniciando o

relacionamento com o prestador de serviço.

Estas atividades podem ser executadas com competências próprias do

fornecedor de serviços ou adquiridas através de coalizões ou compra de outras

empresas.

1'1>
.(-
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2.4 - Análise da estrutura do setor: as forças competitivas

A análise do segmento de serviços de tecnologia de informação no Brasil será

efetuada utilizando-se o modelo de competição e análise setorial de Porter (1979 e

1980). Este modelo propõe um conjunto de cinco forças que definem a postura básica

da competição em um setor e aplicação de seus princípios gerais para todos os tipos

de negócios. O poder coletivo das cinco forças competitivas determina o lucro

potencial de um setor e sua atratividade.

Segundo Mintzberg e Quinn (1991: 60), a contribuição de Michael E. Porter ao

estudo de estratégia pode ser definida pelo estabelecimento de uma relação entre os

campos de política de negócios e organização industrial, esta última entendida como

um campo da Economia relacionado com a performance de setores como função das

suas características competitivas. Além disso, o modelo das cinco forças competitivas

é considerado por Mintzberg e Quinn (1991: 60) como um instrumento de grande

influência, considerando-se as várias referências bibliográficas a ele relacionadas em

diversos textos sobre estratégia empresarial.

Este modelo destaca que a condução da estratégia de negócios deve considerar

a execução da estratégia competitiva e a obtenção de vantagem competitiva

sustentável sobre os outros participantes do setor. Desta forma, as empresas devem

observar o seu posicionamento em relação ao ambiente competitivo, conforme a

estrutura do setor ao qual pertencem.
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A definição das fronteiras do setor não é uma tarefa fácil. De acordo com Derek

Abell, citado por Collis e Ghemawat (1994: 173), os setores podem ser definidos em

termos do conjunto de empresas que dividem os clientes e a tecnologia entre si.2

Porter (1980:47-48) destaca que a definição de um setor não é a mesma que a

definição de onde a empresa deseja competir, que é a definição do seu negócio. Se o

setor for definido de modo amplo, não indica que a empresa pode ou deve competir

amplamente. A separação da definição de setor e dos negócios em que a empresa quer

atuar elimina a confusão desnecessária para fixar os limites do setor. Ao focalizar a

concorrência além dos rivais existentes, a análise estrutural deve reduzir a necessidade

de discussão sobre onde fixar os limites de um setor.

De acordo com Collis e Ghemawat (1994: 172-176) o modelo das cinco forças

competitivas conjuga evidência científica com bom senso. A primeira e mais popular

utilização da análise de setor relaciona-se com a previsão da lucratividade de longo

prazo dos competidores em um determinado setor. A utilidade da análise de setor

pode ser destacada em vários níveis da organização:

• nível corporativo: auxílio na decisão de entrar e sair de um setor, na alocação

de recursos e na avaliação de desempenho de portfólios de negócios

• nível de unidade de negócios: sistematiza a identificação de ameaças e

oportunidades

Segundo Porter (1979: 138), o conhecimento das fontes de pressão competitiva

é a base para a ação estratégica das empresas, demonstrando:

: Abell. Derek F. Defining lhe Business.Englewood Cliffs : Prentice Hall. 1980.
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• as forças e fraquezas das empresas

• o posicionamento das empresas no setor

• as áreas nas quais mudanças estratégicas podem levar a maiores retornos

• as áreas onde as tendências do setor têm maior impacto nas oportunidades e

ameaças

Além disso, a análise de setor pode ser usada para auxiliar o entendimento das

diferenças de lucratividade entre empresas de um mesmo setor

As cinco forças competitivas estão indicadas na Figura 4.

Novosentrantes

Ameaça de entrantes potenciais

[
Fornecedores 1-1\~ J-V

Intensiç@de da rivalidade

~,-----_Clientes~l
Concorrentes

no setor

Poder de negociação dos fornecedores Poder de negociação dos compradores

Ameaça de serviços Iprodutos substitutos

Fonte: Porter (1980:23)
Figura 4: Elementos da estrutura do setor

A dimensão vertical envolve três forças que são significativamente competitivas:

a ameaça de entrada, a intensidade da rivalidade e o poder dos produtos/serviços

substitutos. A dimensão horizontal apresenta duas forças que têm componentes

competitivos e cooperativos: o poder dos compradores e o poder dos fornecedores.
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Os próximos tópicos indicam as características das cinco forças competitivas

definidas por Porter (1979 e 1980):

2.4.1 - Ameaça de entrada

As novas empresas em um setor trazem nova capacidade, desejo de ganhar

participação no mercado e com freqüência, recursos substanciais. As barreiras de

entrada existentes e as reações empreendidas pelos concorrentes estabelecidos

influenciam a ameaça de entrada em um setor. As principais fontes de barreiras de

entrada são:

a) Economias de escala

Relacionam-se com o declínio nos custos unitário de um produto, operação ou

função necessária à elaboração de um produto, à medida que o volume absoluto por

período aumenta. As empresas entrantes são detidas pela necessidade de ingressar

num setor em larga escala ou aceitar desvantagem de custo.

b) Diferenciação do produto/serviço

Indica que os competidores existentes têm sua marca identificada e

desenvolvem sentimento de lealdade junto aos clientes. Estas características podem

decorrer de pioneirismo no setor, esforço de publicidade, atendimento ao cliente e

natureza dos produtos/serviços. As empresas entrantes são forçadas a efetuar altos

desembolsos para reverter a lealdade dos clientes.
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c) Necessidades de capital

Refere-se à necessidade de investir grande volume de recursos financeiros de

modo a competir com os participantes existentes no setor. A barreira de entrada é

criada especialmente se o capital requerido é destinado a atividades de alto risco ou

com gastos irrecuperáveis como propaganda e publicidade inicial e despesas de

pesquisa e desenvolvimento.

d) Desvantagens de custo independentes de tamanho

Relaciona-se com as vantagens de custo que as empresas estabelecidas podem

ter e que não são acessíveis às empresas entrantes potenciais, qualquer que seja o

tamanho e economias de escala obtidas. Pode-se destacar vantagens como: efeitos da

curva de aprendizado (e da curva de experiência), tecnologia patenteada, acesso

favorável às matérias-primas, subsídios governamentais ou localização favorável. É

válido ressaltar que de acordo com Bloom (1984, p. 105-106) há três maneiras de

uma empresa entrante superar a barreira da experiência em serviços:

1. Recrutar pessoas que tenham a experiência requerida: envolve fISCOS de

conflitos de personalidades quando o novo contratado assume posições

elevadas na empresa

2. Aquisição ou fusão com uma empresa que tenha experiência: o fISCO

relaciona-se com diferenças de cultura e valores que não permitam uma

abordagem única da empresa em suas atividades
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3. Redução dos preços dos serviços: é uma maneira arriscada de obter novos

serviços, pois as empresas usuárias podem entender que há uma qualidade de

serviços inferior

e) Política governamental

Demonstra que o governo pode limitar ou impedir a entrada em setores através

de controles como licenças para funcionamento e limites à obtenção de matérias-

pnmas.

j) Acesso a canais de distribuição

Envolve a necessidade de assegurar a distribuição dos produtos da empresa

entrante. Uma vez que os participantes existentes já têm um relacionamento

estabelecido com os canais de distribuição, as empresas entrantes devem atuar através

de descontos de preços, promoções e esforço intenso de vendas.

g) Custos de Mudança

Identificam os custos incorridos pelo cliente quando muda de um fornecedor de

um produto/serviço para outro. Podem incluir o custo de novo treinamento para

empregados, custo de novo equipamento auxiliar, custo e tempo para testar e

qualificar uma nova fonte e ajustes em processos.

As expectativas de reação por parte das empresas estabelecidas também

intluenciam a decisão de uma empresa de entrar em um setor. Além da observação

das eventuais retaliações efetuadas no passado pelas empresas existentes, as empresas
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estabelecidas podem deter recursos financeiros que permitam uma reação, incluindo

excesso de caixa, capacidade de endividamento e excesso de capacidade produtiva

para as necessidades futuras.

Além disso, o preço de entrada dissuasivo pode ser empregado em um setor, de

modo que os preços situem-se abaixo de um determinado valor, o que reduz as

expectativas de ganhos por parte das empresas entrantes potenciais.

2.4.2 - Poder de negociação dos fornecedores

Os fornecedores exercem poder de barganha sobre os participantes de um setor

através da ameaça de aumentar preços ou reduzir a qualidade de mercadorias e

serviços. Os fornecedores com este poder podem diminuir a rentabilidade de um setor

que não conseguir repassar os aumentos de custos em seus próprios preços. Entre as

condições que caracterizam os fornecedores poderosos, pode-se citar a concentração

maior do que a do setor para o qual fornecem, o fato de possuírem um insumo

importante para o cliente e representarem ameaça crivei de integração para frente.

A mão-de-obra também integra o conjunto de fornecedores de um setor e seu

poder depende, além dos itens anteriormente citados, da capacidade de organização

da força de trabalho e do grau de oferta existente.
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2.4.3 - Poder de negociação dos compradores

A rentabilidade de um setor é prejudicada quando os compradores podem forçar

redução de preços, exigir qualidade melhor ou mais serviços e colocar os

concorrentes do setor uns contra os outros. Algumas condições que caracterizam os

compradores poderosos podem ser citadas: concentração ou compra de grandes

volumes, compra de produtos não padronizados com existência de fornecedores

alternativos e sensibilidade a preços pois os produtos/serviços adquiridos representam

importante parcela dos seus custos.

2.4.4- Pressão de produtos/serviços substitutos

Os produtos/serviços substitutos estabelecem um limite para os preços

praticados por um setor, e sem um aumento de qualidade ou diferenciação, o setor

sofre prejuízos e redução no crescimento. Quanto mais atrativo for o trade-off de

preço e desempenho oferecido pelos produtos/serviços substitutos, maior será a

pressão sobre os retornos do setor. Os produtos/serviços substitutos que merecem

maior atenção estratégica são aqueles que estão sujeitos a tendências de melhoria no

trade-off de preço e desempenho com o produto/serviço do setor ou são produzidos

por setores com altos lucros.
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2.4.5 «Intensidade da rivalidade entre os concorrentes existentes

A rivalidade assume a forma de disputa de posição, utilizando táticas como

concorrência de preços, batalhas de publicidade, introdução de produtos/serviços e

aumento de garantias e serviços ao cliente. Na maioria dos setores, os movimentos

competitivos de uma empresa têm efeitos sobre os concorrentes, podendo levar à

retaliação ou esforços para conter estes movimentos, indicando que as empresas são

mutuamente dependentes. A rivalidade intensa é relacionada com a presença de alguns

dos seguintes fatores:

• grande número de concorrentes ou iguais em tamanho e poder

• poucas empresas, mas em equilíbrio, gerando instabilidade e luta entre os

competidores. Por outro lado, em um setor concentrado ou dominado por

uma ou poucas empresas, a liderança é definida de modo mais preciso e é

mais provável que seus competidores irão reconhecer sua mútua

interdependência e reduzir a rivalidade

• crescimento lento do setor: precipita lutas por participação de mercado para

as empresas que buscam expansão, gerando mais instabilidade do que em um

setor de rápido crescimento

• ausência de diferenciação ou de custos de mudança

• altas barreiras de saída

Após identificar as forças que caracterizam a competição em seu setor, as

empresas podem adotar um plano de ação que envolva:
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1. posicionar a empresa de forma que suas capacidades forneçam a melhor

defesa contra o conjunto existente de forças competitivas

2. influenciar o equilíbrio de forças através de movimentos estratégicos,

melhorando a posição da empresa

3. antecipar mudanças nos fatores relativos às forças e responder a elas,

escolhendo uma estratégia apropriada para o novo equilíbrio competitivo

antes que os concorrentes a reconheçam, considerando que a evolução do

setor traz mudanças nas fontes de competição.

2.5 - As coalizões

o modelo das cinco forças competitivas é muito utilizado para avaliação e

formulação de estratégias, estabelecendo que as empresas devem avaliar as cinco

forças competitivas, relacionar as suas forças e fraquezas e posicionar-se em seu setor

de modo a maximizar a vantagem competitiva. Pode-se acrescentar ao estudo das

cinco forças competitivas o papel das alianças estratégicas (ou coalizões), que Porter

(1990: 78) destaca como acordos de longo prazo entre empresas, que vão além das

transações normais de mercado, mas que ficam aquém da fusão. São formas de

ampliar o escopo sem ampliar a empresa, conforme indicado por Porter (1985:52). As

alianças podem envolver participações acionárias, licenças, acordos de fornecimento a

longo prazo e outros tipos de relações entre empresas. A grande dificuldade envolvida

com as coalizões e destacada por Porter (1990: 79) é a coordenação, em que os

participantes podem ter objetivos diferentes ou tornam-se concorrentes no futuro.
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Kanter (1994: 96) indica que as alianças têm significativa presença no ambiente

empresarial atual, e que numa economia global, a habilidade de criar e manter

colaborações de sucesso é um fator competitivo muito importante. As alianças são

mais do que um acordo, devendo gerar beneficios às empresas e criar valor de forma

conjunta através da colaboração. Além disso, os relacionamentos entre empresas

requerem uma rede de conexões interpessoais e de infra-estrutura que melhorem o

aprendizado dos participantes de uma aliança. Os critérios de seleção de parceiros

devem abranger:

• auto-análise - as empresas devem avaliar o próprio conhecimento do negócio

e do setor

• relacionamento interpessoal - cnar e manter contatos pessoais entre os

executivos das empresas

• compatibilidade - filosofia, valores, princípios e experiências comuns, além

de expectativas similares para o futuro, principalmente em setores em rápida

mudança. O aproveitamento de eventuais oportunidades específicas num

momento não garante a sustentação de um relacionamento de longo prazo

Kanter (1994:98-99) identifica cinco fases na evolução do relacionamento entre

empresas: "seleção e corte", "assumindo compromissos", "cuidando da casa",

"aprendendo a colaborar" e "mudando internamente". Alguns tipos de alianças

destacam-se de acordo com o grau de comprometimento dos parceiros:
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1) consórcios de serviços mútuos: empresas conjugam recursos para obter algo

que é muito caro para ser efetuado por apenas uma empresa, como por exemplo

a busca de tecnologia avançada

2) joint ventures: empresas atuam em uma oportunidade que necessita de

capacidades de cada uma, como nos casos em que um parceiro detém

tecnologia e o outro tem acesso aos mercados

3) parceria na cadeia de valor: empresas de setores diferentes juntam suas

habilidades complementares para criar valor ao cliente. Este tipo de aliança

requer um alto comprometimento dos parceiros

Alguns dos problemas que podem ocorrer em alianças relacionam-se com

pessoas que não têm o mesmo sentimento de atração pelo parceiro que o

demonstrado pela direção da empresa. Além disso, algumas pessoas podem ter menos

experiência em trabalhar com outras culturas corporativas ou apenas um pequeno

grupo de pessoas é envolvido no processo de encaminhamento da coalizão.

De acordo com Burton (1995: 12-13), as empresas deveriam buscar o equilíbrio

entre a colaboração e a competição em cada aspecto relacionado ao seu setor. Para

tanto, devem montar uma estratégia competitiva e uma estratégia de colaboração. Em

seguida, verificar a consistência entre as duas e combiná-las para obter vantagem

sustentável através do uso das competências da empresa.
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2.6 - As estratégias competitivas genéricas

Porter (1985:9) indica que após a análise estrutural do setor, deve-se observar a

posição relativa de uma empresa dentro do seu setor. O posicionamento determina se

a rentabilidade de uma empresa está abaixo ou acima da média da indústria. A base

fundamental do desempenho acima da média a longo prazo é a vantagem competitiva

sustentável, que pode ser dividida em dois tipos básicos: baixo custo ou diferenciação.

Estes tipos básicos combinados com o escopo de atividades para os quais uma

empresa espera obtê-los constituem as estratégias competitivas genéricas. Porter

(1980:49) define três abordagens estratégicas genéricas potencialmente bem-

sucedidas para superar as outras empresas em um setor.

1) liderança no custo total

2) diferenciação

3) enfoque

Estas três abordagens estão indicadas na Figura 5.
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Fonte: Porter (1980:53)
Figura 5 - Três estratégias genéricas

De acordo com Mintzberg (1988:74) assim como o modelo das cinco forças

competitivas, o modelo das estratégias genéricas de Porter (1980) é muito utilizado e

define as estratégias para distinguir os negócios essenciais.

As características de cada estratégia genérica são indicadas a seguir.

2.6.1 - Liderança no custo total

Refere-se à conquista de liderança no custo total através de um conjunto de

políticas funcionais com este objetivo básico. De acordo com P. Wright, citado por

Miller e Dess (1993:555), esta abordagem envolve de forma geral a obtenção de

economias de escala, grande acesso a recursos e menores custos indiretos (menor
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custo total unitário).' Caracteriza-se pela posição de baixo custo em relação aos

competidores, gerando retornos acima da média e protegendo a empresa contra as

cinco forças competitivas, uma vez que os baixos custos estão associados com

economia de escala e permitem manter uma flexibilidade nas negociações com

fornecedores e compradores.

Uma posição de baixo custo relaciona-se com a obtenção de altas participações

de mercado, podendo exigir elevados investimentos de capital, fixação de preços

agressivos e prejuízos iniciais para consolidar a participação de mercado.

2.6.2 - Diferenciação

Relaciona-se com a capacidade de diferenciar o produto ou serviço oferecido

pela empresa, criando qualidades únicas percebidas pelos clientes. As empresas que

adotam a diferenciação geralmente têm como objetivo clientes que não são muito

sensíveis a preço. A diferenciação em geral é incompatível com altas taxas de

participação de mercado, proporciona um sentimento de exclusividade e implica em

gastos com pesquisa, desenvolvimento e marketing. Os métodos para a diferenciação

podem relacionar-se com projetos ou imagem de marca, tecnologia, peculiaridades,

serviços sob encomenda ou rede de fornecedores. Protege contra as cinco forças

competitivas em razão da lealdade do comprador e pela obtenção de margens de lucro

mais altas.

3 Wright, P. A refinement of Porter's strategies. Strategic Management Journal, 1987.8,93-101.
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2.6.3 - Enfoque

Relaciona-se com a dedicação de esforços da empresa em focalizar um

determinado grupo comprador, uma categoria da linha de serviços ou um mercado

geográfico. A empresa atua de modo a atender bem o alvo estratégico determinado,

tendo que limitar a sua participação de mercado. A empresa pode buscar a

diferenciação por oferecer um melhor atendimento a um alvo específico, ou custos

baixos na obtenção deste alvo, ou até ambos. As defesas contra as cinco forças

competitivas estão relacionadas com a escolha de atuar em enfoque com diferenciação

ou enfoque com custo baixo ou ambas.

A colocação em prática das estratégias genéricas envolve a necessidade de

diferentes recursos, habilidades e requisitos organizacionais, conforme Figura 6.

Estratégia Habilidades e recursos em geral requeridos Requisitos organizacionais comuns

Genérica

Liderança · Investimento de capital sustentado e · Controle de custo rígido

no acesso ao capital · Relatórios de controle freqüentes e

Custo Total · Boa capacidade de engenharia de processo detalhados

· Supervisão intensa da mâo-de-obra · Organização e responsabilidades

· Produtos projetados para facilitar a estruturadas

fabricação · Incentivos baseados em metas

· Sistema de distribuição com baixo custo estritamente quantitativas

Diferen· · Grande habilidade de marketing · Forte coordenação entre funções em F&D,

ciação · Engenharia do produto desenvolvimento do produto e marketing

· Espírito criativo · Avaliações e incentivos subjetivos ao invés

· Grande capacidade em pesquisa básica de medidas quantitativas

· Reputação da empresa como líder em · Ambiente ameno para trair mão-de-obra

qualidade e tecnologia altamente qualificada, cientistas ou

· Longa tradição no setor ou combinação pessoas criativas

ímpar de habilidade trazidas de outros negócios

Enfoque · Combinação das políticas acima dirigidas para · Combinação das políticas acima dirigidas

a meta estratégica em particular para a meta estratégica em particular

Fonte: Porter (1980:54-55)

Figura 6: Estratégias genéricas: recursos, habilidades e requisitos
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.Porter (1980:55) revela que é necessário que as empresas tenham um

compromisso contínuo com uma das estratégias e que empresas que se posicionam no

"meio-termo" obtém baixa rentabilidade. As empresas que adotam todas as estratégias

ao mesmo tempo não são capazes de alcançar qualquer delas, devido às suas

contradições inerentes, conforme destaca Porter (1990: 50-51).4

4 Mintzberg (1988:74) pondera que a afirmação de que as empresas posicionadas no "meio-termo"
incorrem em desempenhos abaixo da média tem se tomado uma questão controversa. Deve-se
destacar. entretanto, que as análises das estratégias genéricas efetuadas nesta monografia seguem
as definições propostas em Porter (1980).
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Capítulo 3- A evolução da informática no Brasil e
a terceirização

Este capítulo descreve a evolução do segmento de serviços de tecnologia de

informação no Brasil, através da indicação dos aspectos históricos da informática no

país, das mudanças ocorridas no ambiente tecnológico e empresarial e a situação da

terceirização em informática no Brasil.

3.1 - Aspectos históricos da informática

A evolução dos serviços de tecnologia de informação está ligada ao

desenvolvimento da indústria de hardware e software, e das conseqüentes

possibilidades que cada estágio de avanço tecnológico possibilita para o atendimento

de novas necessidades dos usuários de informática. A figura 7 indica as principais

mudanças ocorridas em informática ao longo do tempo.
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HARDWARE
Fim dos anos 40 Início dos anos 70 - Meados dos anos 90 em

Inicio dos anos 70 meados dos anos 90 diante
· uso de válvulas · microprocessador: computador · computadores portáteis ligados
· mercado comercial - anos 50 pequeno e barato a redes
· transistores e circuitos integra- · mainframe perde espaço grada- · uso de computadores amplamen-

dos- anos 60 tivamente te difundido
· maínframe domina processamen- · computadores pessoais e · supercomputadores e proces-

to dedados estações de trabalho ganham samento paralelo para aplica-
· equipamento padrão: IBM 360 espaço ções que exijam vasta capaci-

dade de memória

SOFTWARE
Fim dos anos 40 Inicio dos anos 70 - Meados dos anos 90 em

início dos anos 70 meados dos anos 90 diante

· primeiras linguagens de progra- · rápido crescimento do setor de · redução das necessidades de
mação-anos 50 software principalmente nos pessoal devido a pacotes padrão,

· empresas de hardware desen- Estados Unidos redução no suporte de mainframes,
volvem softwares proprietários · difusão de softwares para maior capacitação de usuários

· grandes CPDs desenvolvem pequenas empresas · novas demandas: processamento
software junto com fabricantes · sistemas abertos - conexão e paralelo, multimidia, realidade virtual,
de hardware redes - inicio dos anos 90 sistemas especialistas

· surgimento bureaus - anos 6OnO · falta de pessoal especializado - · aumento do número de pessoas
anos 70e80 especializadas em sistemas

Fonte: Adaptado de Freeman, C & Soe te, L. Information Technology and employment. Maastricht :
Merti, 1993 in Coutinho, Cassiolato. e Silva (1995:20)

Figura 7: Mudanças em hardware e software do final dos anos 40 aos anos 90

Nos anos 70 e 80 os Centros de Processamento de Dados atendiam às

necessidades básicas daquela época: o gerenciamento dos sistemas transacionais

(operacionais) relacionados com as transações das empresas envolvendo grande

volume de cálculos simples, porém repetitivos como contabilidade, folha de

pagamento, contas a pagar/receber e controle fisico de estoque, de acordo com

Meirelles (1994:40).

Ainda não se falava em informatização, mas em mecanização e automação, isto

é, a passagem de processos manuais para processos mecânicos. A área de informática
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não atuava buscando soluções que agregassem valor ou melhorassem o produto final

para o cliente, pois tinha o foco direcionado para o processamento adequado dos

dados.

Como os mainframes operavam com softwares de máquina muito complexos,

necessitavam de uma estrutura de pessoal com conhecimento específico. Estes

profissionais trabalhavam em Centros de Processamento de Dados (CPD), numa

configuração centralizada na qual atuavam pessoas com perfil altamente técnico,

voltadas para os recursos e softwares relacionados com o equipamento. O

aprendizado destas técnicas não ocorria através do sistema educacional formal, mas

através do conhecimento adquirido no trabalho em grandes indústrias, empresas

comerciais de maior porte e com o auxílio de cursos de instrução programada dos

fabricantes de computadores ou dos bureaus de serviços. A estrutura hierárquica nos

Centros de Processamento de Dados era definida de forma rígida: o profissional era

contratado como operador, passava a programador (júnior, pleno, sênior), analista e

supervisor.

Na década de 80, empresas menores começaram a utilizar-se de

microcomputadores fabricados por empresas nacionais. A utilização de equipamentos

de menor porte por parte destas firmas incentivou o surgimento de empresas-

produtoras de softwares para mercados específicos como: administração de farmácias,

controle de pequenas lojas e contabilidade.
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3.1.1 - A reserva de mercado e as novas tecnologias

A história da tecnologia de informação no Brasil está ligada à Política Nacional

de Informática adotada no país. Segundo Meirelles (1994:96), a política brasileira de

informática desenvolveu-se com base na teoria da dependência que sustenta a

intervenção do Estado na atividade econômica e a criação de reservas de mercado.

Em 1972 o governo brasileiro criou a Capre - Comissão de Coordenação das

Atividades de Processamento Eletrônico, órgão responsável pelo controle da

importação de produtos de informática e que direcionou a criação de uma empresa

estatal para a produção de computadores (COBRA - COmputadores BRAsileiros -

1974). Desta forma, iniciou-se um amplo programa de substituição de importações e

de desenvolvimento tecnológico, com os computadores de grande porte sendo

produzidos pelas multinacionais instaladas no Brasil e com reserva de mercado para

as empresas nacionais fabricantes de computadores de médio e pequeno portes,

periféricos e suprimentos de informática.

No final da década de 70 foi criada a SEI (Secretaria Especial de Informática)

que substituiu a Capre na atividade de regulamentar as importações de equipamentos

e insumos de informática. Em outubro de 1984 é aprovada a Lei de Informática que

estabeleceu a reserva de mercado por um período de oito anos (até 1992), sendo

criado o CONIN (Conselho de Informática e Automação). No início da década de 90

a SEI foi extinta, sendo substituída pelo DEPIN (Departamento de Política de

Informática e Automação).
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Dytz (1986:63) destaca que entre os beneficios da reserva de mercado

encontrava-se a diminuição de importações e a criação de soluções locais para os

problemas dos usuários.

Do lado dos adversários da reserva de mercado, argumentava-se que sua

introdução levaria o país a um atraso tecnológico. Campos (1985:38) declara:

Tem o Brasil tempo para esperar ou o passo do progresso tecnológico é tão
rápido que se não agirmos rapidamente, ficaremos atrasados em termos de
produtividade e competitividadee, portanto, em termos de padrão de vida?

Durante a reserva de mercado as empresas tinham apenas a alternativa de

compra de mainframes de grandes empresas transnacionais (que garantiam uma

"sobrevida" de equipamentos já defasados tecnologicamente nos Estados Unidos e

Europa) ou os equipamentos de médio e pequeno portes de fabricação nacional, mas

de qualidade e desempenho questionável.

Esta falta de opções levou a maior parte das grandes empresas e muitas firmas

de porte médio a adquirir mainframes e em conseqüência manter toda a estrutura de

pessoal necessária para o suporte do processamento nestes equipamentos. Além disso,

as tendências de processamento distribuído que começavam a ser adotadas em outros

países do mundo não eram adotadas no Brasil em razão da indisponibilidade de

equipamentos de médio porte.

Tapia (1995: 282) indica que, a partir de 1988, o modelo da reserva de mercado

passou a viver uma crise, que teve duas dimensões principais: perda de eficácia dos
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instrumentos da Política Nacional de Informática e erosão da sua base de sustentação

política. Com o final da reserva em 1992, muitas empresas criadas para fabricar os

equipamentos de médio e pequeno portes enfrentaram sérias dificuldades financeiras,

tendo que se associar com empresas estrangeiras ou encerrar suas atividades.

Os movimentos de downsizing e rightsizing dos anos 90 exigem novos

conhecimentos tecnológicos. Durante a reserva de mercado, as empresas usuárias de

informática, de modo geral, perderam a "ponte" de uma migração gradativa entre uma

tecnologia baseada em mainframes, com passagem pelo uso de equipamentos de

médio porte para chegar na arquitetura cliente/servidor.

Os profissionais ligados ao paradigma do mainframe e processamento

centralizado perdem espaço para jovens recém-saídos de cursos de terceiro grau de

Ciência de Computação e Tecnologia de Informação. Estas pessoas já atuam com as

novas tendências de processamento distribuído e análise de dados sem necessidade de

todo o conhecimento acumulado em informática nas duas décadas anteriores.

Os usuários começam a demandar uma maior aproximação da tecnologia do

negócio do cliente, já devidamente reestruturado e remodelado pelas pressões do

mercado e pela reengenharia efetuada nas organizações. Muitas empresas começaram

a buscar a terceirização de serviços de informática.

Um fator importante ligado a implantação de aplicativos numa nova tecnologia

refere-se ao ciclo de aprendizado longo (um ano ou mais) para absorção das novas
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plataformas dos aplicativos pelos profissionais de informática. Abriu-se então espaço

para o chamado body-shopping, isto é, a subcontratação de analistas, programadores

e operadores. Várias empresas fornecedoras de mão-de-obra foram criadas,

aproveitando o fenômeno de terceirização que se instalava nas empresas. Desta forma

muitas empresas passaram a contratar de acordo com a demanda para o

desenvolvimento de aplicativos. Um risco incorrido pelos clientes desta

subcontratação relaciona-se com a alta rotatividade de profissionais com perfil técnico

muito procurado, fazendo com que projetos executados por várias pessoas ao longo

do tempo transformem-se em um sistema sem modelagem e configuração.

3.1.2 - Os prestadores de serviços de informática

No final dos anos 60 e na década de 70, surgem os bureaus de processamento

de dados, para atender o amplo número de pequenas e médias empresas que

compunham os setores industrial e comercial brasileiro, e que não tinham recursos

para implantar e manter um CPD. Estes bureaus dedicavam-se basicamente a

processar grande volume de dados dos sistemas transacionais de seus clientes

(principalmente folha de pagamento e contabilidade). Muitos bureaus mantinham

cursos de programação, que se tornavam uma fonte de seleção de pessoal, uma vez

que, após o término deste treinamento eram oferecidos estágios aos alunos no próprio

bureau de serviços.

Em torno de 1985 algumas empresas usuárias começaram a perceber" a

possibilidade de contratação de serviços de terceiros de modo a aproveitar as
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economias de escala destes fornecedores e sua experiência em atuar com serviços

similares em vários clientes. Neste momento já se delineavam alguns concorrentes

para os bureaus de serviços, representados por:

• grandes empresas usuárias que vendiam seus recursos de processamento de

dados excedentes a terceiros

• provedores de serviços transnacionais

Em 1985, conforme artigo do Jornal Informática Hoje (1985: 8), uma das

preocupações de dirigentes de entidades de classe como a Assespro (Associação das

Empresas Brasileiras de Software e Serviços de Informática) referia-se ao crescimento

da participação de empresas estrangeiras no segmento de serviços de informática. As

principais empresas com capital de origem estrangeira eram ADP Systems (subsidiária

da ADP dos Estados Unidos), Proceda (Bunge Brasil - argentina), Humaitá

(Mercedes Benz - alemã) e EDS (General Motors - norte-americana).

Em 1986, a empresa IDM juntou-se ao grupo Gerdau para a constituição da

GSI - Gerdau Serviços de Informática. Até o final da década de 80, algumas empresas

nacionais defendiam idéias como a obrigatoriedade de contratação de empresas de

serviços nacionais em licitações públicas, de acordo com o Jornal Informática Hoje

(1989:8).

Em 1990, bureaus naCIOnaIS começam a oferecer soluções integradas,

envolvendo hardware, software e até telemarketing. Nesta época, com a

intensificação da entrada de microcomputadores em pequenas e médias empresas, os
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bureaus começam a mudar seu perfil e começaram a diversificar, passando a efetuar

seminários e venda de hardware e software.

Alguns empresários do segmento observavam que a terceirização de serviços de

informática, que já ocorria nos Estados Unidos, estava começando a se tomar visível

no Brasil no inicio da década de 90. Conforme declaração de Ricardo Liebamann,

diretor de uma empresa prestadora de serviços, ao Jornal Informática Hoje

(1990:12),:

os bureaus não serão mais o que eram.

Além dos bureaus de serviços, em algumas companhias compostas por várias

divisões surge uma unidade de negócios independente prestadora de serviços de

informática. Esta divisão de um grupo empresarial buscava centralizar o

processamento de dados até então efetuado em várias empresas do grupo, visando

gerar economias de escala com equipamento maior, redução de pessoal e otimização

do suporte técnico.

.{
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Ao longo do tempo, os interesses da administração central destes grupos

empresariais em relação ao negócio de tecnologia de informação foram-se

modificando conforme disposto na Figura 8.

Redução de
Custos

........................ --- - .

.......__ -' ~Ó:w~r~~~t=mmtó.'l...._~-."..
......•..•.•••.••....•••.••.••.ç~~JO:$••••.••••........

• centralização de operações da empresa
• economias de escala
• redução de investimentos

• exploração de mercado externo à empresa
• divisão dos recursos e custos com terceiros

• unidade de negócios autônoma
• objetivos de lucratividade e retorno do investimento definidos

• visão estratégica - longo prazo
• novos produtos e serviços
• altos níveis de investimento
• retornos do investimento - longo prazo

Fonte: Roberto Biagi - empresa Origin
Figura 8: De CPD para prestador de serviços - etapas

Empresas como EDS, Proceda, GSI e Origin apresentam, em graus

diferenciados de intensidade, o fluxo constante da Figura 8, indicando a mudança nos

interesses dos controladores em relação à transformação do CPD em uma unidade de

negócios prestadora de serviços de tecnologia de informação.
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3.2 - A terceirização de serviços de tecnologia de informação

A busca de terceirização em informática por parte das empresas usuárias pode

ser dividida em três estágios:

Estágio 1: empresas usuárias que não tinham capacidade de investimento e nem

tecnologia para sustentar a implantação e manutenção de equipamentos e

softwares aplicativos (Década de 80)

Estágio 2: empresas usuárias que detinham uma tecnologia que foi se tornando

obsoleta e não dispunham de recursos para migrar para um patamar tecnológico

mais moderno (Décadas de 80 e 90)

Estágio 3: empresas usuárias que ainda tinham CPD próprio, porém movidas

por pressão de custos por conta da abertura da economia brasileira nos início

dos anos 90 e reestruturações organizacionais passaram a procurar empresas

prestadoras de serviços. Neste estágio o grande motivador das empresas

usuárias é a busca de serviços de informática com custos reduzidos e com

coerência com o modelo de negócio das empresas, que cada vez mais é

caracterizado pelo maior poder de decisão dos funcionários junto ao cliente,

gerando necessidades de adoção de processamento distribuído. (Década de 90)

Antes da década de 90, a possibilidade de terceirização não era analisada com

muita profundidade, considerando-se a importância estratégica atribuída às

informações processadas no computador da empresa. A diminuição da resistência das
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empresas usuárias na adoção da terceirização em informática é destacada pelo

consultor Luiz Musa, citado pela revista Informática Exame (1996a:79):

... os serviços deram um salto de qualidade e o empresário percebeu que não precisa
entender nada de rede LAN ou WAN para montar uma em sua empresa. Existem empresas
especializadas nisso.

A procura de soluções de serviços de tecnologia de informação com terceiros

quebrou um paradigma: o de abrir o "coração" da empresa - o CPD - confiando a

outra organização o trabalho sobre os seus próprios dados e informações. As

empresas prestadoras de serviço buscam passar ao cliente a idéia de que atuam como

transformadoras de dados em informações utilizadas para a ação do cliente. Desta

forma, operam como se fossem companhias concessionárias de serviços públicos

tutilities), fornecendo um serviço do qual somente se sente a importância pela sua

falta, como energia elétrica e distribuição de água tratada. 5

Um fator importante na decisão das primeira empresas que se encaminharam

para o outsourcing nos anos 80 relaciona-se com as saúde financeira e porte dos

provedores de serviços e de seus respectivos controladores. Deste modo, as grandes

organizações do segmento detinhamum grande grupo empresarial como "avalista" de

suas operações, como por exemplo:

• GSI (ffiM): criada em 1986 através de acordo entre as empresas Gerdau e

ffiM

• EDS (General Motors): abertura da subsidiáriabrasileira em maio de 1985

5 O conceito de "information utility" foi desenvolvido em Hopper (1990:119) e relaciona-se com ~\
com o aumento de poder de processamento e flexibilidade proporcionados pelos ambiente ' .
distribuídos. além da possibilidade de criar poderosos aplicativos que atendam necessidades \ .
específicas e com custos razoáveis. -...'



59

• Origin (Philips): constituída no Brasil em março de 1991

• Proceda (Bunge Brasil): fundada em 1966, passando a executar serviços para

terceiros em 1985.

Executivos da área indicam que muitas vezes os clientes entravam em contato

com o controlador da empresa prestadora de serviços para certificar-se das condições

gerais da empresa controlada antes da assinatura do contrato.

As empresas de maior porte do segmento sustentam-se, além do suporte de

corporações transnacionais e de capacidade de investimento, na possibilidade de

atualização tecnológica através de treinamento e contratação de novos profissionais,

enquanto que nas empresas menores esta reciclagem do conhecimento dentro da

organização é mais dificil. Outro ponto que atrai os grandes clientes para atuação com

as maiores empresas do segmento relaciona-se com o compartilhamento do risco, isto

é, as empresas prestadoras de serviços de maior porte tem uma carteira com vários

clientes, enquanto as pequenas prestadoras de serviço têm um risco de quebra

ampliado pela dependência em relação a um ou dois clientes de maior porte.

A questão de contratação de uma empresa prestadora de serviços de maior ou

menor porte é abordada pelo pesquisador do mercado de informática Bonnie Digrius,

em artigo do Jornal Computerworld (1995: 21):

Uma grande empresa realizando uma implementação cliente/servidor pode estar
arriscando financeiramente ao contratar um integrador de pequeno porte, porque os projetos
em grande escala poderiam esticar os poucos recursos da pequena empresa.
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Entretanto, os participantes no segmento de serviços de tecnologia de

informação que, por apresentarem um menor porte, detém uma estrutura de custos

indiretos reduzida, podem oferecer preços menores que as grandes empresas do

segmento. Pode-se destacar algumas razões para a contratação de empresas de

pequeno porte: menor preço, flexibilidade, concentração em uma região e

conhecimento específico de determinado setor, conforme artigo da revista Datamation

(1994:26)

o grande número de pequenas e médias empresas comerciais, industriais e de

serviços no Brasil constitui um expressivo mercado de atuação para empresas

prestadoras de serviço de informática de pequeno porte. Exemplos podem ser

relacionados como prestadoras de serviço de body-shopping, implantação e projeto .

de redes, pacotes de software para empresas de pequeno e médio portes e

treinamento em novas ferramentas sistêmicas. Estas empresas, atuando onde os

grandes provedores não operam em razão de pouco volume e escala, fixam-se em

nichos. Entretanto, esta especialização muitas vezes está ligada ao conhecimento

específico do dono ou dos sócios destas empresas de pequeno e médio portes,

envolvendo riscos de falta de atualização tecnológica.

Empresas de serviço de pequeno e médio portes e consultores também

encontram espaço atendendo necessidades específicas de grandes empresas e

principalmentepelo estabelecimento de alianças com grandes integradores de sistemas

que não detém todo o conhecimento em determinados tipos de serviços.

A
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3.2.1 - Alguns dados sobre a terceirização em informática no Brasil

Segundo Porter (1990:291), duas vantagens relacionam-se com a prestação de

serviços por terceiros em relação ao serviços efetuados internamente pelas empresas.

A primeira é a competição, que afeta o prestador de serviços em suas atividades. A

segunda é o enfoque, que permite ao provedor de serviços contratar e treinar melhor

o pessoal, utilizar métodos, e equipamentos melhores e realizar um serviço mais barato

e melhor. As empresas usuárias contratam serviços externos em razão de novas

alocações de recursos internos e também para suprir suas necessidades de informação,

passando a buscar fornecedores com respaldo tecnológico internacional e com ampla

competência para atender às exigências dos clientes.

Conforme pesquisa efetuada em 1995 pela empresa DRC Informações e

Serviços e publicada pelo Jornal Informática Hoje (1995d: 100), a terceirização em

informática é mais observada em atividades de manutenção de hardware,

desenvolvimento de sistemas, programação, treinamento e manutenção de aplicações.

o downsizing total foi efetuado por 33% das empresas brasileiras usuárias de-,
informática.

o resultado da pesquisa indica que o ambiente centralizado baseado em

mainframes (fiM, Unisys, Bull, Digital) domina a maioria das empresas consultadas e

que as empresas estão prescindindo destes equipamentos de forma gradativa. Além

disso, muitas organizações operam em ambientes mistos, com redes departamentais

r ;»
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implantadas e utilização do mainframe. Entretanto, a pesquisa também indica que as

empresas brasileiras consultadas apontam para a crescente utilização de tecnologias

como arquitetura cliente/servidor, bancos de dados distribuídos, redes locais e de

longa distância, Internet, ferramentas CASE, multimídia, EDI, arquiteturas abertas e

orientação para objeto.

Outra pesquisa, publicada pelo Jornal Computerworld (1996a: 11,15), mostra

que as empresas usuárias buscam migrar para um ambiente cliente/servidor, conforme

destacado no Gráfico 1. No entanto, terceirização ainda não se apresenta como um

fenômeno totalmente consolidado. Menos de um terço das empresas que participaram

dessa pesquisa apresentam um nível de terceirização superior a 40% de suas

atividades, de acordo com indicação no Gráfico 2.

Não utiliza
Cliente

IServidor
28%

Utiliza
Cliente

IServidor
72%

6% 9%

14% r..--""
f3 Menos de 2O"A>

cDe20a40%

50% [JDe 40% a 00%

111De 00 a 80%

1:3Mais de 80%21%

Gráfico 1: Utilização de arquitetura
cliente/servidor

Gráfico 2: Percentual de terceirização

Fonte: Computerworld Pesquisa. Base: 100 maiores empresas do Brasil - segundo a publicação
"Conjuntura econômica" da FGV - Fundação Getúlio Vargas,publicada no Jornal Computerworld,
Rio de Janeiro, 29jan.1996,p.1l e 15

Leite (1995:46), em pesquisa que envolveu 122 empresas e que foi conduzida

de junho a agosto de 1995, constatou que 80% das empresas fazem algum tipo de

terceirização.
,,,

V
J
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Alguns resultados adicionais com relação à terceirização em informática podem

ser destacados neste trabalho, conforme indicados nos Gráficos 3 e 4.

Comunicação-dados

Programação •• 74%

Toda a área de
informática

Planejamento (POI)

50%

58%

Manutenção- ~i!ii!ii!!i!!ii!i
equipamentos ~~~---+---r--~--+---r-~---+--~

0% 10% 20% 30% 40% 50% 00% 70% 80% 90%

Fonte: Leite (1995:23)

Grãfico 3: Delegação a terceiros

o Gráfico 3 indica que, as atividades operacionais ligadas à manutenção de

equipamentos, treinamento, programação, manutenção e desenvolvimento de sistemas

encontram-se em estágio avançado de terceirização. Atividades de caráter estratégico

como planos estratégicos de informática são de modo geral desempenhadas pelas

empresas usuárias sem recorrer ao auxílio de terceiros.

Segundo Leite (1995:24), 5% das empresas mantém terceirização total da área

de informática, indicando relação com dados da empresa DRC Informações e
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• melhoria da performance de tecnologia de informação

• cumprimento de prazos

Outros 6%

Amplalinhade
serviços

18%

Solidez 8%

Filosofiadetrabalho

ExcelênciaI1-------- ----------.
qualificação1------- ••.•••.•.....:...•••.••-- ••••••--- •.•..••.•

Fonte: Leite (1995:17)
Gráfico 4: Critérios para escolha de provedores de serviços

De acordo com o Gráfico 4, a excelência é fator primordial na escolha efetuada

pelas empresas. Os critérios solidez e ampla linha de serviços não aparecem como os

mais indicados pelas empresas consultadas. Entretanto, deve-se considerar que as

respostas da pesquisa eram únicas para cada item e a escolha de um provedor de

serviços leva em conta a análise de vários critérios em conjunto, o que não diminui a

importância destes dois itens.

Um outro trabalho ligado aos critérios de seleção de consultorias, empresas de

serviços profissionais e integradores de sistemas elaborado nos Estados Unidos pelo
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Serviços e publicados na revista Informática Exame (1996a:79) que apontam 3% de

terceirização completa nas empresas usuárias brasileiras. Ambas pesquisas realizadas

no Brasil convergem com um estudo realizado com executivos de 365 organizações

nos Estados Unidos. Este trabalho, conduzido pela DePaul University's School of

Accountancye citado pelo Gartner Group (1995b:7), indica que 3% dos entrevistados

terceirizaram de forma completa a função de tecnologia de informação.

Um aspecto que deve ser abordado na discussão sobre a efetiva utilização de

terceirização de informática no Brasil refere-se à constatação de que ainda que

pequenas em número, as empresas usuárias de serviços terceirizados são empresas de

grande porte (principalmente indústrias) e com participação significativa nos seus

respectivos setores de atividade econômica, de acordo com a revista Informática

Exame (1996a:79).

A busca de acesso a novos recursos e à experiência de terceiros é apontada por

Leite (1994: 64) como um motivo importante para a decisão de terceirização por parte

das empresas usuárias. Boar (1993: 78) relaciona algumas razões que levam as

empresas à terceirização de serviços de tecnologia de informação, destacando-se:

• obtenção de experiência e conhecimento, com aplicação nos negócio da

empresa

• redução de custos

• falta de pessoal interno

• definição do foco nos negócios essenciais da empresa, deixando o

gerenciamento da informática para especialistas
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instituto Gartner Group (1994:26) lista alguns outros itens como: relacionamento

passado de sucesso, performance sólida em tarefas similares, conhecimento do setor e

experiência em gerenciamento de projetos.

Outras informações obtidas na pesquisa de Leite (1995: 25) indicam que as

preocupações mais destacadas com a terceirização relacionam-se com a manutenção

da qualidade dos serviços oferecidos pelo provedor, a criação de uma relação de

dependência e o controle dos custos e prazos dos serviços prestados. Além disso,

alguns problemas como resistência interna do pessoal técnico à terceirização e falta de

capacitação e qualificação do provedor de serviços foram lembrados pelas empresas

consultadas.

3.2.2 - O cliente e o relacionamento com o provedor de serviços

De acordo com Lacity, Willcocks e Feeny (1995:85), um marco na

transformação da terceirização de informática de uma decisão tática de operações

para uma decisão estratégica ocorreu com a contratação de serviços de terceiros pela

empresa Eastman Kodak em 1989 nos Estados Unidos.

Os contratos de terceirização de informática estabelecidos no final dos anos 80

tinham como característica o motivador de redução de custos por empresas usuárias

de informática que queriam repassar o seu CPD para terceiros. Entretanto, durante a

década de 90 os clientes passam a exigir dos provedores de serviços de tecnologia de

informação ganhos de produtividade, serviços mensuráveis, custos variáveis
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relacionados com a performance do prestador de serviços, além do domínio de

tecnologia, de acordo com artigo da revista Computerworld (l995b:28). Já a revista

Computer Reseller News (1994: 185,190) destaca que estas exigências das empresas

contratantes relacionam-se com o alinhamento dos sistemas de informação com as

estratégias corporativas, redesenho de processos através do uso de tecnologia de

informação e implantação de sistemas de informação que atuem entre as várias

funções da empresa.

A parceira entre o cliente o fornecedor de serviços é muito difundida como

elemento promocional da terceirização de informática pelas empresas prestadoras de

serviços. Entretanto, um aspecto a ser considerado no sucesso do relacionamento

entre a empresa usuária e a empresa fornecedora refere-se à divisão dos ganhos e

prejuízos econômicos, que deve gerar conseqüências mútuas, e não apenas para uma

parte da relação contratual.

o contrato deve prever a possibilidade de rescisão e todas as atribuições das

partes caso isto venha a acontecer. Nos Estados Unidos, muitos contratos que antes

eram estabelecidos com preços e serviços fixos passaram a adotar mecanismos de

preços competitivos, com a definição de um preço variável com um determinado valor

fixo garantido para o provedor. Um exemplo inovador de mensuração de performance

foi destacado pela revista Computerworld (1995b:28) e ocorreu na empresa

Chevrolet (divisão da General Motors), que terceirizou com a EDS o gerenciamento

do seu Centro de Assistência ao Consumidor. Ao invés de basear o sistema de

performance pelo número de chamadas recebido pelo Centro ou pelo número de
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problemas de clientes resolvidos, o desempenho do provedor de serviços passou a ser

medido pelo número de clientes da empresa Chevrolet que compram carros desta

marca novamente.

Um aspecto a ser considerado no relacionamento cliente e fornecedor de

serviços refere-se à especificação da função a ser executada, estipulando-se níveis de

serviço e não da tecnologia a ser empregada em sua execução. Este procedimento

permite à empresa usuária evitar que o provedor de serviços desvie-se do escopo do

contrato se houver mudanças tecnológicas. Em muitos contratos os clientes detém o

direito de aprovar e avaliar os funcionários do provedor de serviços envolvidos em

seus projetos.

o cuidado que os clientes devem ter com as empresas de serviços relaciona-se

com o chamado "vácuoware", que de forma irônica indica as promessas que não

correspondem às expectativas dos clientes no encaminhamento de uma solução. O

relacionamento cliente e fornecedor de serviços deve estar baseado em um adequado

desenho do contrato entre as partes, garantindo um controle interno para o cliente e

flexibilidade para a busca de novas soluções pelo fornecedor.

A maturidade do cliente em administrar a terceirização em informática pode ser

medida pela capacidade de aliar a decisão de administração do negócio com a

tecnologia a ser utilizada.
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A seguir são demonstradas experiências reais de duas empresas que serão

identificadas como empresas W e Z. Estas empresas terceirizam suas atividades de

informática e demonstram diferentes abordagens no relacionamento com fornecedores

de serviços de tecnologia de informação.

Exemplo 1.'Empresa W

A empresa W é uma das maiores empresas do seu setor de atividade econômica

e está situada entre as quarenta e cinco maiores empresas usuárias de informática do

Brasil, de acordo com a revista Informática Exame (1996c: 56). Esta empresa efetua a

terceirização de suas atividades de informática com um único provedor de serviços: a

empresa P. Algumas caracteristicas do relacionamento entre cliente e fornecedor são

destacadas:

• o cliente deve manter uma competência interna, com conhecimento de

tecnologia de informação e de negócios, trabalhando ao lado do fornecedor

• o cliente participa do gerenciamento da terceirização, definindo metas,

produtos a implementar, prazos, nível de custos e estabelece a direção do

uso de tecnologia de informação

o acompanhamento é fundamental para evitar que o fornecedor apresente

soluções que já tenha disponíveis, mas que não são necessariamente aquelas

adequadas para o negócio.
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A flexibilidade e o nível de qualidade são definidos contratualmente,

abrangendo:

• atendimento pelo fornecedor no local das necessidades do cliente

• descrição precisa dos recursos utilizados, considerando preço, qualidade e

até perfil dos profissionais envolvidos em determinado projeto

o processo de terceirização envolve o comprometimento de três perfis

profissionais:

• o profissional contratado pelo provedor de serviços: deve ter conhecimento

de tecnologia e entender o negócio e o setor em que atua o cliente

• o analista de negócios: profissional da empresa usuária, deve ter boa

capacitação tecnológica e profundo conhecimento do negócio da empresa

para atuar no acompanhamento das soluções encaminhadas pelo fornecedor

• o usuário final: funcionário da empresa cliente, com profundo conhecimento

do negócio e usuário das soluções de tecnologia de informação

Além de relacionar-se com a estratégia da empresa usuária, a terceirização deve

ser precedida de um revisão dos processos de informação, com implementação sendo

efetuada de modo gradual com ajustes de acordo com as atividades do cliente.

A decisão de atuar com um fornecedor único foi baseada na possibilidade de

estabelecer um relacionamento de longo prazo, permitindo ao provedor de serviços

ter uma ampla visão de todo o negócio da empresa usuária.
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Exemplo 2: Empresa Z

A empresa Z é uma das maiores empresas de comércio varejista do Brasil e

efetua a terceirização de informática com vários fornecedores de serviços. As

atividades de tecnologia de informação são divididas entre os provedores de serviços

e o pessoal interno da empresa usuária. Não são utilizados serviços de terceiros em

áreas em que o conhecimento do negócio é essencial e a empresa usuária tenha a

correspondente capacidade tecnológica. Isto não quer dizer que o prestador de

serviços atue apenas em atividades operacionais, uma vez que pode ser contratado até

para colaborar na definição de questões de gestão estratégica de informática.

;\
,\

A administração de tecnologia de informação é dividida em dois grupos: gestão;
')

e execução. As atividades de gestão compreendem o planejamento, organização,

direcionamento, especificação e controle de tecnologia de informação. São atividades

que são desenvolvidas em sua maior parte pelo departamento interno de informática

da empresa usuária. As atividades de execução são efetuadas tanto por terceiros como

pelo pessoal interno. A empresa usuária atua com vários fornecedores de serviços,

acompanhando e controlando preços, prazos e níveis de serviço. Em questões que

envolvam um maior grau de confidencialidade, segurança, flexibilidade e

disponibilidade, o pessoal interno é utilizado.

Esta estrutura do gerenciamento de informática tem o objetivo de permitir 'Ià
• .J

empresa usuária uma maior flexibilidade na contratação de serviços externos, pois

permite a utilização de fornecedores que tenham as melhores capacidades em sua área

de atuação.
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Capítulo 4- As empresas de serviços de tecnologia

de informação

Este capítulo caracteriza as principais empresas de serviços de tecnologia de

informação no Brasil e no mundo e aponta a atuação dos provedores de serviços

conforme a linha de serviços de informática utilizada neste trabalho. Além disso,

elabora-se uma análise estrutural do segmento de serviços de informática no Brasil,

avaliação de estratégia competitiva e descrição de relacionamentos estabelecidos entre

os participantes do segmento.

4.1 - Os participantes do segmento de serviços de tecnologia de

informação no mundo

As grandes empresas transnacionais de serviços de tecnologia de informação

exploram barreiras de entrada em relação à sua cobertura geográfica de abrangência

internacional, alta capacidade de investimento, tamanho e controle de contas de

grandes clientes. Exercem domínio sobre o mercado, embora sejam poucas em,
'\ .'

quantidade e atuem em um ambiente de competição cada vez mais acirrado, composto

por:
,.
~ .-
;

',,- ..
• grandes empresas de serviços como EDS (Electronic Data Systems), CSC

'I

(Computer Sciences Corp.), CGS (Cap Gernini Sogeti), Sl-ll. Systernhouse, '
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Perot Systems, AMS (American Management Systems), IMS (Information

Systems Management) e Systematics

• empresas de consultoria como as Big Six, como são chamadas as seis

maiores empresas: Andersen Consulting, Coopers & Lybrand, Deloitte &

Touche, Emst & Young, KPMG e Price Waterhouse

• fabricantes de hardware como fiM, Digital Equipment Corp., HP (Hewlett-

Packard) e Unisys, de software como Oracle Corpo e telecomunicações como

NCR (antiga AT&T GIS), os quais têm dedicado atenção especial ao

mercado de serviços a partir do início da década de 90, compondo as

chamadas "consultorias emergentes"

Deve-se destacar que algumas consultorias como McKinsey, Booz Allen &

Hamilton, Boston Consulting Group e Arthur D. Little segmentam seus serviços em

atividades de suporte estratégico, sem uma maior participação em atividades de

consultoria operacional relacionada à tecnologia de informação.

4.1.1 _ Alguns dados do segmento de serviços de tecnologia de informação no

mundo

Os serviços de informática têm apresentado taxas de crescimento substanciais

nos últimos anos nos Estados Unidos e na Europa, e observadores do segmento

sinalizam que esta tendência de crescimento deve continuar até o final da década de

/
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90, de acordo com artigos publicados nas revistas Informationweek (1996: 80) e

Computerworld (1995a:68). O crescimento dos serviços de tecnologia de informação

previsto para os próximos anos relaciona-se com a mudança empreendida pelas

empresas usuárias, migrando de plataformas baseadas em mainframes para

arquiteturas cliente/servidor e os avanços obtidos na implantação de redes de

computadores, conforme artigo da revista Communications Week (1995: 16).

Boar (1994, p.69) indica previsões efetuadas pelo escritório Frost & Sullivan

que apontam perspectivas de taxas de crescimento anual compostas de 17,5% ao ano

entre 1996 e 1999 no segmento de serviços de tecnologia de informação dos Estados

Unidos, com as receitas atingindo um total de US$ 104,4 bilhões em 1999.

As tabelas de 1 a 4 demonstram as maiores empresas de prestação de serviços

de tecnologia de informação do mundo, considerando-se suas receitas totais.

Observa-se que várias empresas atuam em mais do que uma categoria da linha de

serviços de informática. Além disso, nota-se que as cinco maiores empresas de cada

categoria detêm em todas as categorias uma participação maior do que 66% do total

de receitas das quinze maiores empresas de serviços de tecnologia de informação.

r,



1994
Receitas % partic.

Empresas US$ 15 %
milhões maiores acumul.

1 EDS 3.869 37% 37%

2 IBM (incI.Advantis) 2.620 25% 63%

3 CSC 756 7% 70%

4 Perot Systems 403 4% 74%

5 AT & T (+ Istel) 313 3% 77%

6 SHL Systemhouse 312 3% 80%

7 Unisys 299 3% 83%

8 ISM 275 3% 85%

9 Systematics 263 3% 88%

10 Digital 244 2% 90%

11 Andersen Consulting 229 2% 92%

12 CAP Gemini Sogeti 227 2% 95%

13 Debis systernhaus 200 2% 96%

14 HP - Hewlett-Packard 192 2% 98%

15 GSI (França) 174 2% 100%

Total 10.376 100% 100%

Tabela 1: Principais empresas de outsourcing- receitas mundiais
Obs.: As 15 maiores empresas representam 87% do mercado
Fonte: Gartner Group (l995c:4)

1994
Receitas % partic.

Empresas US$ 15 %
milhões maiores acumul.

1 Andersen Consulting 1.552 20% 20%

2 EDS 1.273 17% 37%

3 IBM 1.156 15% 52%

4 Digital 769 10% 63%

5 HP 475 6% 69%

6 Unisys 475 6% 75%

7 CSC 348 5% 80%

8 Cap Gemini 315 4% 84%

9 SHL Systemhouse 209 3% 87%

10 Price Waterhouse 203 3% 89%

11 Ernst & Young 197 3% 92%

12 Perot Systems 182 2% 94%

13 AMS 156 2% 96%

14 Deloitte & Touche 150 2% 98%

15 Groupe Bu" 127 2% 100%

Total 7.587 100% 100%

75

v

Tabela 2: Principais empresas de integração de sistemas - receitas mundiais
Obs: As 15 maiores empresas representam 75% do

mercado
Fonte: Gartner Group (l995a:4)
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1994
Receitas % partic.

Empresas US$ 15 %
milhões maiores acumul.

1 IBM 1.472 21% 21%

2 Andersen Consulting 1.171 17% 38%

3 CSC 1.150 17% 55%

4 Oracle Consulting 443 6% 61%

5 EDS 339 5% 66%

6 NTT 335 5% 71%

7 Unisys 304 4% 76%

8 HP 276 4% 80%

9 AT&T GIS 261 4% 83%

10 Ernst & Young 261 4% 87%

11 Digital 230 3% 90%

12 GTE 192 3% 93%

13 Deloitte & Touche 175 3% 96%

14 Cap Gemini 149 2% 98%

15 KPMG 140 2% 100%

Total 6.898 100% 100%

Tabela 3: Principais empresas de consultoria de tecnologia de informação - receitas

mundiais
Fonte: Revista Informationweek, Feb. 13, 1995 - Special Report com dados de IDC - International

Data Corp

1993
Receitas % partic.

Empresas US$ 15 %
milhões maiores acumul.

1 Andersen Consulting 350 29% 29%

2 Ernst & Young 175 14% 43%

3 CSC (CSC Index) 130 11% 54%

4 Gemini Consulting 90 7% 61%

5 McKinsey 85 7% 68%

6 Deloitte & Touche 70 6% 74%

7 Coopers & Lybrand 60 5% 79%

8 Price Waterhouse 55 5% 84%

9 Booz Allen & Hamilton 45 4% 87%

10 Digital 40 3% 91°/"

11 IBM 40 3%' 94%

12 KPMG 35 3% 97%

13 Arthur D. Little 15 1% 98%

14 DMR 13 1% 99%

15 AMS 10 1% 100%

Total 1.213 100% 100%
Tabela 4: Principais empresas de consultoria gerencial - BPR - receitas mundiais
Obs: Fonte: Gartner Group (1994:23)
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4.2 - Os participantes do segmento de serviços de tecnologia de

informação no Brasil

o segmento de serviços de tecnologia de informação apresenta um

desenvolvimento recente no Brasil, com alterações substanciais na composição dos

principais participantes e de suas estratégias. Análises de performance financeira do

segmento são limitadas pelo fato de que a maioria das empresas mantém composição

societária de quotas por responsabilidade limitada, estando desobrigadas de tomar

públicas as suas demonstrações financeiras.

Entretanto, com base em artigos de revistas especializadas e declarações de

pesquisadores de tecnologia de informação é possível estabelecer alguns indicadores

referenciais do tamanho e composição do segmento. Segundo empresa de pesquisa

Florenzano Marketing, citada pelo Jornal Informática Hoje (1994:7), a receita de

serviços de tecnologia de informação prestados por empresas de capital privado deve

situar-se em tomo de US$ 1 bilhão em 1996. A empresa HP (Hewlett-Packard) avalia

que o número de empresas com potencial para algum tipo de terceirização em

informática no Brasil atinge 2.000 empresas, conforme artigo do Anuário Informática

Hoje (1995b: 180). A taxa de crescimento de terceirização em informática no Brasil é

estimada em 30% ao ano, de acordo com a revista Informática Exame (1996:79).

\
\
I

i
i
i
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Ainda com relação às receitas, é possível obter-se um referencial do porte e da

evolução do crescimento dos principais provedores de serviços de informática do

Brasil, conforme gráfico 5o

Gráfico 5: Principais provedores de serviços de infonnática no Brasil - receita total -
1993 a 1995

Fonte: Valores de 1993 e 1994: Anuário Informática Hoje (1994a:32-41), Anuário Informática
Hoje (1995a: 46-57) e Informática Exame (1995:10); Valores de 1995: Jornal Computerworld
(1996b:16) Obs: Os dados da empresa Andersen Consulting anteriores a 1995 não estão
considerados

Os pnncipais participantes do segmento de serviços de tecnologia de

informação no país são:

• fornecedores de serviços de grande porte como EDS, Origin e Proceda

• empresas de consultoria como as Big Six): Andersen Consulting, Coopers &

Lybrand, Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG e Price Waterhouse

• fabricantes de equipamentos e software como IBM (através da GSI e IBM

Consulting), Digital Equipment Corpo, HP, Unisys, Bull, Sun, Oracle Corpo e

NCR (antiga AT&T GIS)
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• bureaus privados, como ADP e Montreal, BMS, Delphos, Conexão, Cetil

Nas tabelas 5 a 8 estão indicadas as quinze maiores empresas de outsourcing,

bureaus independentes e empresas de softwares-aplicativos do Brasil, conforme

definição do Anuário de Informática Hoje 95/96. Estão indicados os anos de 1985,

1988, 1991 e 1994 e pode-se observar a modificação ocorrida na definição das

principais empresas do segmento de serviços de informática de 1985 a 1994. Apenas

um terço das empresas que constavam em 1985 entre as quinze maiores também

aparecem em 1994. Origin e EDS lideram o segmento em 1994 com receitas

superiores a US$ 80 milhões/ano e vários bureaus perdem posição como as empresas

Cetil e Delphos.
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US$ milhões

1994
Empresa Receita % %acum

1 Origin 85,2 17,5% 17,5%

2 EDS 84,6 17,4% 34,9%

3GSI 61,0 12,5% 47,4%

4 Proceda 45,9 9,4% 56,9%

5 Montreal 33,1 6,8% 63,7%

6ADP 32,0 6,6% 70,3%

7 BMS 28,2 5,8% 76,1%

8 Humaitá 27,2 5,6% 81,6%

9Datasul 19,4 4,0% 85,6%

10 Eletrodados 19,2 3,9% 89,6%

11 Politec 12,9 2,7% 92,2%

12 Delphos 10,5 2,2% 94,4%

13 Conexão 10,4 2,1% 96,5%

14 Cetil 8,7 1,8% 98,3%

15 Policentro 8,2 1,7% 100,0%

Total 15 empresas 486,5 100,0%

Tabela 5: Empresas de bureaus privados, outsourcing e aplicativos - Receitas
Obs1: o percentual refere-se à participação entre as 15 maiores empresas. Estas empresas foram
extraídas do total de 24 empresas de prestação de serviços do Anuário Informática Hoje
(1995a:46-57).

US$ milhões
1991

Empresa Receita % %acum

1 Proceda 49,2 3J,4% 3J,4%

2GSI 28,4 17,5% 47,9%

3ADP 17,0 10,5% 58,4%

4 BMS 13,5 8,3% 66,8%

5 Eletrodados 10,9 6,7% 73,5%

6 Cetil 9,3 5,7% 79,2%

7Delphos 9,3 5,7% 85,0%

8 Bandeirantes 5,7 3,5% 88,5%

9 Secrel 4,2 2,6% 91,1%

10 Datasul 3,2 2,0% 93,1%

11 Spress 3,1 1,9% 95,0%

12 Datasys 2,9 1,8% 96,8%

13 Policentro 2,8 1,7% 98,5%

14 Telesystems 1,5 0,9% 99,4%

15 Beldata 0,9 0,6% 100,0%

Total 15 empresas 161,9 100,0%

Tabela 6: Empresas de bureaus privados, outsourcing e aplicativos - Receitas
Obs2: o percentual refere-se à participação entre as 15 maiores empresas. Estas empresas foram
extraídas do total de 18 empresas de prestação de serviços do Anuário Informática Hoje (1992 18-
25).

Fonte Tabelas 5 e 6 respectivamente: Anuário Informática Hoje: (1995 e
1992) e Informática Exame (1995)
Obs 3:
Valores de 1994 e 1991 indicados pelo periódico em US$
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US$ milhões'

1988
.... Empresa Receita % %acum

1 Cetil 48,1 25,2% 25,2%

2GSI 32,5 17,0% 42,2%

3 Proceda 28,8 15,1% 57,3%

4CMA 18,8 9,8% 67,2%

5 BMS 11,3 5,9% 73,1%

6 Delphos 10,4 5,4% 78,5%

7 Eletrodados 8,6 4,5% 83,0%

8 Sispro 6,0 3,1% 86,2%

9UPSI 5,4 2,8% 89,0%

10 Spress 4,7 2,5% 91,5%

11 Secrel 4,5 2,4% 93,8%

12 Datasys 3,7 1,9% 96,8%

13 Servimec 3,6 1,9% 97,6%

14 Datasul 2,3 1,2% 98,8%

15 Cebi 2,2 1,2% 100,0%

Total 15 empresas 190,9 100,0%

,
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Tabela 7: Empresas de bureaus privados, outsourcing e aplicativos - Receitas
Obs1: o percentual refere-se à participação entre as 15 maiores empresas. Estas empresas foram
extraídas do total de 17 empresas de prestação de serviços do Anuário Informática Hoje (1989: 16-
23)

US$ milhões
1985

Empresa Receita % %acum

1 Proceda 20,4 22,3% 22,3%

2 Control Data 12,6 13,8% 36,1%

3 Cetil 9,1 9,9% 46,0%

4CMA 7,2 7,9% 53,9%

5ADP 7,1 7,8% 61,6%

6 Delphos 5,9 6,4% 68,1%

7 Eletrodados 4,3 4,7% 72,8%

8 Bandeirantes 4,1 4,5% 77,3%

9 Proconsult 3,8 4,2% 81,4%

10 Secrel 3,3 3,6% 85,0%

11 Intertec 3,1 3,4% 88,4%

12 Sispro 2,9 3,2% 91,6%

13 Datasys 2,6 2,8% 94,4%

14 Servimec 2,6 2,8% 97,3%

15 UPSI 2,5 2,7% 100,0%

Total 15 empresas 91,5 100,0%

Tabela 8: Empresas de bureaus privados, outsourcmg e aplicativos - Receitas
Obs2: o percentual refere-se à participação entre as 15 maiores empresas. Estas empresas foram
extraídas do total de 20 empresas de prestação de serviços do Anuário Informática Hoje (1986:26-
33).

Fonte Tabelas 7 e 8: Anuário Informática Hoje: (1986 e 1989)
Obs3:
Valores de 1988: valores em Cz$ convertidos pela taxa média anual do US$
Valores de 1985: valores em Cr$ convertidos pela taxa média anual do US$
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Além da mudança observada em relação às empresas com maiores, receitas, o

presidente da Assespro constatou a diminuição da participação de peQue1 empresas

nesta entidade, que de 90% em 1989 passou para 10% em 1994, em artigo do

Anuário Informática Hoje (1994b: 72).

Não é possível desdobrar estes valores de modo a obter informações sobre a

.. - d d . d linh d . de i_Co r I .partrcipaçao e ca a categona a I a e serviços e intormàtica e os percentuais

estão relacionados apenas às quinze maiores empresas do setor, ainda que estas

constituam uma significativa parcela do mercado. Entretanto pode-se destacar a

participação de 64% das cinco maiores empresas em 1994, que sugere a mesma

tendência de concentração observada em termos mundiais.

Os próximos itens descrevem algumas das principais empresas que atuam

no mercado brasileiro. 6

6 O critério de seleção das empresas descritas compreendeu: Andersen. EDS. Origin. Proceda: receita
total; GSIIIBM: receita total e sinergia com hardware; Oracle: sinergia com software: ADP: um
dos maiores e pioneiros bureaus de serviços.
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4.2.1. - Andersen Consulting

Andersen Consulting é uma empresa sediada nos Estados Unidos e compreende

o ramo de consultoria que em 1989 separou-se da empresa Arthur Andersen (fundada

em 1913). Ambas empresas são unidades da Arthur Andersen & Co. S.e., porém

atuam com total independência em suas definições estratégicas.

• 32.000 empregados em 1995, com atuação em 47 países

• Receita mundial: US$ 4 bilhões em 1995, conforme Annual Report (1995:28)

• Principais setores de atividade econômica atendidos: comércio (varejo/atacado),

concessionários de serviços de utilidade pública, financeiro, governo, manufatura

discreta e manufatura de processos (química, energia e farmacêutica), produtos de

consumo, saúde, seguros e telecomunicações

A estrutura organizacional é composta por um conjunto de consultores juniores

e de nível médio, recrutados em universidades e submetidos a rígidos programas de

treinamento. A organização é coordenada por um pequeno quadro de sócios. A

organização, ou "the Firm" como é chamada informalmente, atua de forma

descentralizada e global, sendo que a divisão do conhecimento adquirido na empresa é

estimulada e sistematizada. A empresa dedica 6% das receitas à educação, com cada

funcionário participando de uma média de 135 horas de treinamento formal por ano,

de acordo com artigo da revista Fortune (1993). A cultura corporativa da empresa

Andersen Consulting é marcante,' destacando o desenvolvimento de valores e modos

de conduta muito uniformes dentro da organização.
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Andersen Consulting no Brasil

• Início das atividades: 1965 (Divisão de Consultoria)

• 850 empregados em 1995 e receita total indicada pelo Jornal Computerworld

(1996c:14) de US$ 200 milhões em 1995.

A empresa atua no Brasil contratando e treinando pessoal local nas

metodologias utilizadas nas subsidiárias do mundo inteiro.

Atuação nas categorias da linha de serviços:

Operação de Sistemas

Efetua o outsourcing denominado BPM - Business Process Management.

Mantém um acordo com a empresa GE Capital em que esta efetua o outsourcing e a

empresa Andersen atua nas outras categorias da linha de serviços.

A política da empresa, fundamentada em administração por diretores-

associados, com distribuição eqüitativa dos lucros entre os sócios e conseqüente

redução de lucros retidos, não permite que o outsourcing com aquisição de ativos

fixos seja freqüente. Quando o outsourcing envolve a contratação do pessoal do

cliente, é criada uma organização distinta, com planos de carreira diferenciados.

Integração de Sistemas
f '. >

Monta sistemas completos para os clientes, gerencia fornecedores, desenvolve

aplicações e implementação de novas tecnologias.
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Serviços profissionais

Instala sistemas de gestão empresarial (principalmente SAP) e efetua consultoria

de informática.

Consultoria gerencial

A empresa atua em:

• processos e change management, treinando pessoas para absorver o impacto

da implantação de tecnologia de informação

• serviços estratégicos.

Forcas

Conhecimento tecnológico e de processos, relações com a alta direção dos

clientes, ferramentas proprietárias (utilização de CASEs-Computer-aided software

engineering), linha completa de serviços, independência de fornecedores, reputação,

cobertura global, compromisso com desenvolvimento de pessoal e forte cultura

corporativa

Desafios

• definir de forma precisa as atividades de outsourcing no Brasil

• eliminar confusão entre os clientes em relação aos nomes Andersen Consulting e

Arthur Andersen, uma vez que esta também atua em consultoria

• modificar a imagem de que seus funcionários recém-formados usam as empresas

clientes apenas como campos para aprendizado (train on lhe job)
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4.2.2-EDS

Electronic Data Systems Corporation (EDS) é uma empresa sediada nos

Estados Unidos e fundada em 1962 por Ross Perot.

• 95.000 empregados em 1995 e atuação em 40 países

• Receita mundial: 12,42 bilhões (1995), de acordo com Internet (1996a)

• Principais setores de atividade econômica atendidos: entretenimento, financeiro,

manufatura discreta e telecomunicações

A empresa foi adquirida pela General Motors em 1984. Os serviços prestados à

controladora representaram 35% da receita mundial da empresa ED S em 1995, com

objetivos de redução para 25% até o ano 2000, de acordo com o jornal Gazeta

Mercantil (199 5a). Em 1994 fracassaram as tentativas de fusão da empresa ED S com

a empresa de telecomunicações Sprint. A General Motors busca focalizar-se em suas

competências no setor de automóveis, separando-se da empresa EDS, conforme

artigo do Jornal Informática Hoje (1995e).

Mantém uma rede mundial de dados e telecomunicações com dezoito centros de

processamento de informações. Após concluir um estudo mundial em relação ao seu

negócio, a EDS definiu que deveria passar a ser uma organização gestora de

processos e não apenas uma processadora de dados.'

. A busca de novas oportunidades pela empresa EDS é destacada por Hamel e Prahalad (l99~: 139)
por ter envolvido todos os gerentes da empresa.

)
i
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EDS no Brasil

• Início das atividades: maio de 1985

• 1.200 empregados em 1995 e receita total indicada pelo Jornal Computerworld
"~

(1996b:16) e pelo Jornal Informática Hoje (1996:16) de US$ 125 milhões em

1995.

Iniciou suas atividades prestando serviços para a General Motors, sua primeira

cliente até o contrato estabelecido com a Shell no final de 1986. A EDS no Brasil

sempre manteve forte ligação com o seu controlador (General Motors) e detinha uma

postura discreta no mercado de informática. A partir de 1995 a empresa alterou sua

estratégia e começou a investir em marketing mais agressivo, de acordo com os

padrões praticados pela matriz nos Estados Unidos. Decidiu focar setores promissores

para a prestação de serviços, como os bancos e o varejo, conforme artigo da revista

Exame (1995:46-47).

Atuação nas categorias da linha de servicos:

Operação de Sistemas

Gerencia CPD e redes, implanta novas tecnologias e redes de comunicação via

satélite com a técnica VSAT - Very Small Aperture satellite Terminal.

Integração de Sistemas

Desenvolve sistemas aplicativos bem como sistemas de telecomunicações. A

empresa também projeta, desenvolve e instala sistemas específicos para os clientes-
.." "

instala o hardware e software e treina os usuários num modelo turnkey system.
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Serviços profissionais

Adapta softwares e treina usuários. Gerencia processos que, apesar de

importantes para o cliente, não se relacionam com suas competências eSSenCIaIS.

Exemplos: administração de programa de assistência técnica nas estradas e

processamento de chamadas telefônicas para empresas de telecomunicações. Presta

outros serviços como: venda de bilhetes de metrô em máquinas similares às ATM

(Automatic Teller Machine) interagindo diretamente com o usuário final dos serviços.

Atua também em comércio eletrônico, cartão de crédito e serviços financeiros,

prestando serviços para mais de 6.000 instituições financeiras em todo o mundo,

conforme artigo da revista Bank Systems & Technology (1995:35).

Consultoria gerencial

Em 1995 adquiriu a consultoria A.T. Kearney no mundo todo e a Fernando

Cardoso Consultoria no Brasil visando ampliar sua participação nesta categoria.

Forças

Experiência e pioneirismo, acesso a recursos financeiros, infra-estrutura, ampla

linha de serviços, cobertura global e independência de fornecedores

Desafios

• desenvolver e ampliar as atividades de consultoria gerencial

• transferir a experiência em mainframes para arquiteturas cliente/servidor
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4.2.3 - Origin

Origin é uma empresa sediada na Holanda, formada em 1990 como uma joint

venture entre as empresas BSO (software) e Philips (eletro-eletrônica)".

• 10.000 empregados em 1995 e atuação em 27 países

• Receita mundial: US$ 1,2 bilhão em 19959

• Principais setores de atividade econômica atendidos: manufatura de processos

(química), manufatura discreta, comércio (varejo) e produtos de consumo

Através do acordo com a empresa Philips, a BSO buscava ampliar sua presença

internacional. A empresa Philips permaneceu com suas atividades de comunicações e

processamento de dados, passando para a joint-venture os serviços de

desenvolvimento de aplicativos. A partir do final de 1995 a Philips tomou-se

controladora da empresa.

Uma das características da empresa foi a sua estrutura organizacional definida

pela criação de células, isto é, pequenas unidades de negócios com o objetivo de

evitar que estruturas inflexíveis limitassem a criatividade dos funcionários. Deste

modo, uma unidade ao atingir um número de 50 a 70 empregados deveria ser

desdobrada em uma nova unidade, estabelecendo uma estrutura altamente

descentralizada. Entretanto, a especialização excessiva de algumas células e a falta

de comunicação e coordenação entre elas levou à criação de novas células que se

8 A empresa BSO surgiu em 1976 após um management buyout de uma divisão da General "'""'
Telephone and Electric.

9 Conforme Press release: Philips C&P and BSO/Origin to merge, 19 Oct. 1995 - material fornecido
pela empresa
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dedicam a oferecer um conjunto completo de serviços aos clientes. Além disso, foram

constituídos centros de competência para fornecer suporte aos projetos desenvolvidos

pelas unidades.

Origin no Brasil

• Inicio das atividades: março de 1991

• 1.500 empregados em 1995 e receita total estimada pelo Jornal Computerworld

(1996c: 16) e pelo Jornal Gazeta Mercantil (l995d) de US$ US$ 120 milhões em

1995.

Iniciou suas atividades prestando serviços para a empresa Philips. A empresa

Origin mantinha expectativas de ampliação de base de clientes com o final da reserva

de mercado em 1992 e considerava sua entrada no mercado brasileiro como uma

inserção no momento certo da evolução da informática no Brasil. A subsidiária

brasileira apresentou um crescimento acelerado de suas receitas, constituindo-se na

maior filial do grupo em termos mundiais.

Atuação nas categorias da linha de serviços:

Operação de Sistemas

Atua executando outsourcing, coordenando o processo de facilities

management (FM) do cliente. Tem uma ampla estrutura de gerenciamento redes.

Integração de Sistemas
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A empresa projeta, desenvolve e instala sistemas específicos para os clientes e

desenvolve sistemas aplicativos. Em muitos casos assume completa responsabilidade

pelo cumprimento de contratos de integração de sistemas.

Serviços profissionais

Instala e mantém pacotes de software de gestão empresarial das empresas com

as quais tem alianças. Atua no mercado de treinamento com uma unidade exclusiva

para este fim. As alianças mantidas pela empresa mundialmente são observadas

também no Brasil. Além disso, oferece também serviços de acesso à Internet.

Consultoria gerencial

Com a compra da firma Offi.ceware em 1994 criou a unidade Origin Consulting

Group, com o objetivo de assessorar empresas em processo de reestruturação

organizacional (reengenharia) e oferecer um pacote completo de serviços, do

redesenho de processos à terceirização.

Forças

Habilidades tecnológicas, ampla linha de serviços, experiência com grandes

clientes, independência de fornecedores, CPD com eficiência operacional

Desafios

• aprimorar a implantação de metodologia que integre processos e sistemas

• desenvolver e ampliar as atividades de consultoria gerencial

• fortalecer cultura corporativa
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4.2.4 - GSIIIBM

A empresa ffiM atua em serviços com a ISSC (Integrated Systems Solutions

Corp.) em outsourcing, com a Advantis (redes) e ffiM Consulting (consultoria). A

empresa ffiM tem cada vez mais direcionado suas atividades para as áreas de

telecomunicações, software e serviços.

• Principais setores de atividade econômica atendidos: governo, saúde, manufatura,

comércio (atacado/varejo)

GSI

• Início das atividades: 1986

• 867 empregados e receita total indicada pelo Jornal Computerworld (l996b: 16) e

pelo Jornal Informática Hoje (1996: 16) de US$ 100 milhões em 1995.

A GSI Serviços de Informática (antiga Gerdau Serviços de Informática S.A.)

surgiu no início de 1986 através de um acordo entre o grupo brasileiro Gerdau, que

atuava no setor siderúrgico, com a empresa ffiM. De modo a não entrar em conflito

com a legislação sobre informática da época, a empresa Gerdau detinha 70% do

capital da sociedade e a ffiM mantinha os 30% restantes. Houve reações por parte de

empresas de serviços nacionais e de entidades de classe como a Assespro, que

indicavam que a ffiM havia deixado de cumprir o acordo de não atuar em serviços,

conforme artigo do Jornal Informática Hoje (1986: 19). Além disso, os dirigentes de

classe entendiam que a participação societária não era suficiente para caracterizar a

nacionalidade da empresa, sendo necessário o controle tecnológico pelo parceiro



93·

brasileiro. O governo brasileiro não reconheceu a dependência tecnológica da GSI e

aprovou a associação.

Além dos serviços de processamento de dados e desenvolvimento de sistemas, a

empresa definiu um objetivo de atuar com uma rede de teleinformática voltada para a

prestação de serviços integrados a terceiros.

Em 1992, a empresa IBM aumentou sua participação no capital da empresa GSI

para 50%, passando a exercer o controle das operações da empresa. A empresa GSI

estabeleceu também acordos com duas empresas da IBM International: a Advantis e a

ISSC. Além disso, a força de vendas da IBM passou a oferecer os serviços da GSI.

A IBM efetuou a compra integral da GSI em maio de 1994, adquirindo os 50%

da participação do grupo Gerdau, que passou a focalizar a área siderúrgica, conforme

artigo do jornal Gazeta Mercantil (1994). A IBM, que não processava os seus dados

com a GSI, transferiu os funcionários e equipamentos do seu centro de informática

para a prestadora de serviços.

Atuação nas categorias da linha de serviços:

Operação de Sistemas

Opera com outsourcing, gerência e operação de redes de comunicação (técnica

VSA1). Oferece também serviços de contingência (back-ups

,v
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Integração de Sistemas

Atua com o desenvolvimento de aplicações e sistemas.

IBM Consulting

De modo a oferecer uma solução completa na linha de serviços, a operação e

integração de sistemas são focalizadas pela empresa GSI, enquanto que os serviços

profissionais e a consultoria gerencial são executados pela empresa IBM Consulting.

Serviços Profissionais

A empresa IBM desenvolve implementações de pacotes de software de gestão

empresarial, além de prestar serviços em consultoria de informática.

Consultoria gerencial

A experiência internacional da IBM é utilizada para a implantação de atividades

de consultoria, com metodologia própria.

Forças (CSI e IBM Consulting)

Conhecimento do produto IBM, relacionamento já estabelecido com clientes,

acesso a recursos financeiros, presença global e reputação em tecnologia

Desafios (CSI e IBM Consulting)

• demonstrar a independência entre os serviços prestados e o hardware

• obter sinergia entre os serviços oferecidos pelas duas empresas
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4.2.5 - Proceda

Proceda é uma empresa sediada no Brasil, com capital binacional (brasileiro e

argentino) e foi fundada em 1966 como CPD do grupo Bunge Brasil.

• Início das atividades: 1966

• 400 empregados em 1995 e receita total indicada pelo Jornal Computerworld

(1996c: 15) e pelo jornal Gazeta Mercantil (1996) de US$ 50 milhões em 1995.

A empresa atuou durante muitos anos como bureau de processamento de dados

e fabricante de equipamentos. A partir de 1985 passou a atender clientes externos ao

grupo Bunge Brasil, e no final da década de 80 ingressou em atividades de

processamento de cartões de crédito e em projetos de intercâmbio eletrônico de dados

(EDJ), através da integração à rede internacional de dados GEIS (General Electric

Information Services).

Em 1994 a empresa teve 70% de seu capital adquirido pela AG Telecom, do

grupo Andrade Gutierrez, em associação com o grupo argentino Socma, que

visualizaram possibilidades de sinergia na prestação de serviços de telecomunicações

de valor agregado com os serviços de redes prestados pela Proceda.

Atuação nas categorias da linha de serviços:

Operação de Sistemas

Atua com outsourcing e redes de comunicação de dados. Assinou no início de
\.

1995 um acordo com a empresa canadense Sl-íl, - System House para o oferecimentb:,,:

de soluções em arquitetura cliente/servidor, buscando atuar junto com os clientes na
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migração do mainframe para plataformas baseadas em sistemas distribuídos. Uma

outra aliança foi efetivada com a empresa brasileira Procwork em projetos de

outsourcing

Integração de Sistemas

Efetua integração de sistemas num conceito denominado pela empresa como

Business Solutions. Tem buscado inserção junto a clientes do setor de seguros e

administração de planos de saúde, desenvolvendo soluções baseadas em ambiente

distribuído.

Forças

Experiência profissional, conhecimento em comunicações de dados

Desafios

• ampliar linha de serviços prestados
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4.2.6 - Oracle

Oracle é uma empresa sediada nos Estados Unidos, fundada em 1977 e uma das

maiores produtoras de software do mundo.

• 13.000 empregados (4.500 consultores), com atuação em 96 países

• Receita mundial: Total - US$ 3 bilhões e US$ 1,3 bilhões em serviços (1995)10

• Principais setores de atividade. econômica atendidos: manufatura e

telecomunicações

Seus softwares compõem-se de bancos de dados para empresas, soluções

intermediárias e pessoais e pacotes de software de gestão empresarial.

Orac/e no Brasil

• Início das atividades: setembro de 1988

• Empregados: 220 (1995) - 25% são consultores

• Receita total: US$ 30 milhões em 1995 conforme artigo do Jornal Informática

Hoje (1995c)

",-,-
...•...•. --"

Atua com vistas a ampliar sua base de atuação junto ao mercado de pequenas

empresas com menores recursos e equipamentos, além do mercado de usuários

domésticos e pessoais. Mantém acordos de negócios (BAP - Business Alliance

Programme) com empresas de hardware que utilizam softwares Oracle em suas
~ ,

~ ..J

soluções e também com empresas que desenvolvem aplicativos destinados a

manufatura e comércio (chamados como VAR - Value Added Resellers.
l
\

l-
I·,
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í t,
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A empresa observa que hardware e software tendem a se tornar commodities e

somente sobreviverão as empresas que conseguirem agregar serviços ou outros

softwares aos seus produtos

Atuação nas categorias da linha de serviços:

Serviços Profissionais

Implementa aplicativos desenvolvidos pela própria empresa como Financiais e

Manufacturing. Atua com formação de alianças com outros provedores na oferta de

soluções integradas (num conceito denominado pela empresa de One Stop Shopping).

Consultoria gerencial

Atua em reengenharia de processos aliada à implementação de softwares da

empresa Oracle.

Forças

Ampla base instalada de softwares Oracle, domínio de tecnologia, cobertura

global

Desafios

• demonstrar a independência entre os serviços prestados e o software da própria

empresa

10 Fonte: Oracle: enabling the information age - jan. 1996 - material fornecido pela empresa.
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4.2.7-ADP

ADP Systems é uma empresa sediada no Brasil, fundada em 1966 e é um dos

maiores bureaus privados do pais.

• Início das atividades: 1966

• l.030 empregados em 1996 e receita total indicada pelo Anuário Informática Hoje

(1995a:46-57) de US$ 32 milhões em 1994.

Nas décadas de 60 e 70 a empresa Systems oferecia cursos nos quais recrutava

estagiários para trabalhar no bureau de processamento de dados. A partir do início da

década de 70 a empresa passou a atuar com softwares para folha de pagamento.

Em 1976 a empresa ADP dos Estados Unidos adquiriu a empresa Systems e em

1990 a empresa RBS - Rede Brasil Sul de Comunicações assumiu o controle da ADP

Systems. A empresa ADP atua na região Sul e nos estados do Rio de Janeiro e São

Paulo, e tem enfoque em processamento de folha de pagamento e contabilidade e em

setores definidos através da prestação de serviços especializados, como TV paga e

concessionárias de veículos, num conceito de system house.

Atuação nas categorias da linha de serviços:

Operação de Sistemas

A empresa efetua o processamento de folhas de pagamento e contabilidade.

r"
,
\..'
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Serviços Profissionais

O conhecimento do ambiente fiscal e legislativo do Brasil permitiu o lançamento

de pacotes de software de gestão integrada, aplicados aos setores de TV paga e

concessionárias de veículos. Atua também com gerenciamento de processos, através

do qual terceiriza não apenas o processamento de dados das áreas de pessoal e de

contabilidade, mas as rotinas destes departamentos.

Forças

Conhecimento de rotinas de folha de pagamento e contabilidade e

especialização em setores.

Desafios

• obter acesso a maior volume de recursos financeiros
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4.2.8 - Outras empresas de serviços de informática no Brasil

Além das empresas descritas nos itens 4.2.1 a 4.2.7, outras empresas

participam do segmento de serviços de tecnologia de informação no Brasil, como:

• Uoisys: a empresa criou uma divisão apenas para consultoria e serviços atuando

em consultoria gerencial, integração de sistemas e outsourcing.

• Hewlett-Packard (HP): desenvolvimento de soluções completas, principalmente

em arquitetura cliente/servidor, aproveitando a linha de equipamentos da empresa

voltada para este ambiente. Segundo artigo do jornal Gazeta Mercantil (1995c), a

empresa está se preparando para oferecer soluções nas quais o hardware é apenas

uma pequena parte do negócio.

• Digital: atua com operação e gerência de redes e sistemas, focalizando as áreas de

manufatura e telecomunicações. A unidade de serviços está estruturada sob a

estratégia global de vendas de hardware.

• Suo MicroSystem: iniciou em 1995 atividades de gerenciamento de redes e

integração de sistemas.

• ABe Buli: presta serviços de outsourcing de sistemas de grande porte,

implantação de redes e integração de sistemas.

,r· f2!
I',
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• NCR (antiga AT & T GIS): busca transformar a experiência de telecomunicações

em conhecimento aplicado ao segmento de serviços, aproveitando uma base de

clientes já instalada. Opera com infra-estrutura e arquitetura de sistemas e com

outsourcing de redes.

• Price Waterhouse: atua em integração de sistemas, implantação de pacotes de

software de gestão empresarial e exploração de novas tecnologias como tecnologia

orientada a objeto e imaging. Na categoria de consultoria gerencial opera com

change management e desenvolvimento organizacional.

• Ernst & Young: busca combinar BPR com desenvolvimento de software, aliando

transferência de tecnologia para empresas clientes com gerenciamento de projetos

e processos automatizados.

• KPMG: consultoria gerencial e sistemas de gestão contábil e financeira.
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4.3 - As forças competitivas no segmento de serviços de tecnologia de
informação no Brasil

A análise das forças competitivas do segmento de serviços de informática no

Brasil considera o agrupamento das categorias da linha de serviços em duas divisões,

de acordo com suas características de similaridade em relação aos fatores críticos de

sucesso e relacionamento com as forças competitivas:

• operação de sistemas

• integração de sistemas, serviços profissionais e consultoria gerencial

Além da indicação do grau de influência dos fatores relacionados com cada

força competitiva, é destacado um indicador da intensidade da força competitiva nas

categorias de serviços de tecnologia de informação no Brasil. 11

4.3.1 - Ameaça de entrada

I Ameaça de entrada I
ameaça
FORTE

ameaça
FRACA

Fatores

Economias de escala

baixas altas

~

Política governamental
entradas•••

Intensidade da força
competitiva

commoc:llty diferenciado

Diferenciação de produto ~

baixas altas
Necessidades de capital ~

Integração de Sistemas,
O Serviços Profissionais e

Consultoria Gerenciai
BAIXA

poucas multas
Desvantagens de custo inde- ~
pendentes de tamanho

o Operação de Sistemas
BAIXA

fechada••
custos de mudança

baixos altos

~

Figura 9: Intensidade da ameaça de entrada

11 As figuras utilizadas para indicar a intensidade das forças competitivas foram adaptadas de Boar
(1993:288).
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As barreiras de entrada estão detalhadas na Figura 10.

AMEAÇA DE ENTRADA

Barreiras Integração de Sistemas, Serviços Operação de Sistemas

de Entrada Profissionais e Consultoria Gerenciai
· pode-se obter algumas economias de · há declínio nos custos de "unidades de

escala através de locais de treinamento processamento à medida que o
centralizado e material de treinamento volume absoluto por período aumenta .

Economias relativo às metodologias das empresas · empresas entrantes têm que atuar em

de larga escala ou terão desvantagens de

Escala custo
· gerenciamento de redes: pode-se utilizar

centros operacionais para administração
remota, ampliando capacidade e possi-
bilitando obter economias de escala

.Envolve a natureza dos serviços, habilidade · não apresenta muitas condições para

em gerenciar projetos e as necessidades diferenciação

Diferenciação de atendimento específico ao cliente
do · relacionamento passado é considerado

serviço

· relacionada com gastos com · necessidade de grandes volumes de

desenvolvimento de pessoal capital. Necessidade de fontes de

Necessidade financiamento para incorporação de

de instalações, equipamentos (incluindo

capital comunicações) e pessoal

· o volume de conhecimento acumulado · envolve a experiência profissional do

Desvantagens ao longo do tempo em projetos provedor de serviços

de custo efetuados em vários países do mundo
independentes e a metodologia são importantes bar-

de tamanho 12 reiras de entrada,

· Não são significativas · Reduzidas. Operação de redes de

Política longa distância sofrem alguma influência

Governamental da regulamentação no setor de telecomu-
nicações

· os compradores incorrem em custos de · prazos longos dos contratos

Custos de mudança,- o novo desenvolvimento de outsourcing

Mudança e adaptação de aplicativos e a
implantação de pacotes de software exige
novos treinamentos e ajustes em processos

Figura 10: Barreiras de entrada

12 De acordo com Porter (1980:33-34), a experiência pode ser adquirida pela contratação de pessoal
dos concorrentes. Entretanto, a perseguição agressiva aos declínios de custo através da
experiência pode obscurecer a percepção de novas tecnologias que anulem a experiência passada.
Os provedores de serviços buscam evitar esta falta de percepção investindo na aquisição de
conhecimento sobre ambientes cliente/servidor.
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Os maiores provedores de serviços de tecnologia de informação com atuação

mundial já se encontram instalados no Brasil. Entretanto, algumas grandes empresas

internacionais, ainda que eventualmente mantendo escritórios de representação, não

têm operação plena no país. As empresas citadas a seguir constituem ameaça de

entrada, atraídas pelo rápido crescimento do mercado brasileiro e pelo fato de

reunirem condições de suplantar as barreiras de entrada características deste

segmento. Destacam-se as seguintes empresas:

• CSC (Computer Sciences Corporation) - atuação global em outsourcing, BPR

(através da CSC Index) e consultoria estratégica.

• CSO (Cap Gemini Sogeti) - mantém um escritório de consultoria gerencial no

Brasil, porém não atua com a ampla linha de serviços que detém na Europa.

• Sm.., Systernhouse (MCI) - desenvolve atividades de arquitetura cliente/servidor

e planejamento de transição de tecnologias, com maior atuação no Canadá e

Estados Unidos. No Brasil mantém uma associação com a empresa Proceda.

'"
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\



4.3.2 - Poder de negociação dos fornecedores

I Poder dos fornecedores I
fornecedores fornecedores
FORTES FRACOS

Fatores
muitos••poucos

Concentração fornecedores. O
poucos muitos

Produtos substitutos .••••••••-+0..•.---4.~
Importância do cliente

não imporlZlote multo Importante

~
multo importante não importante

Importância insumo p/cliente ~

diferenciado commodlty

~Diferenciação produto

Integração para frente

crivei não crivei~.·-~aJ•.
Figura 11: Intensidade do poder dos fornecedores

Intensidade da força
competitiva

Integração de Sistemas,
O Serviços Profissionais e

Consultoria Gerenciai
MÉDIA

o Operação de Sistemas
MÉDIA

I
Operação de sistemas: os principais fornecedores são compostos por pessoal e

I
I

fabricantes de hardware e software.

Integração de sistemas, serviços profissionais e consultoria gerenciai: o

pessoal é o principal fornecedor destes segmentos e nas grandes empresas de

consultoria a força de trabalho é em grande parte composta por jovens recém-

formados que são treinados através da atuação em projetos nas empresas usuárias.

Em atividades de integração de sistemas, o provedor de serviços atua muitas vezes

como um intermediário entre o fornecedor de hardware e software e a empresa

usuária, auxiliandona escolha dos produtos. \' ...

A mão-de-obra, apesar de constituir uma categoria profissional que não

demonstra organização clara em suas reivindicações, é composta por alguns grupos
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de profissionais com habilidades específicas e escassas (ligadas a novas tecnologias),

com perfil altamente qualificado e que negociam opções salariais vantajosas. Os

fornecedores de hardware e software, cada vez mais assumem um caráter de

dualidade, atuando como parceiros no fornecimento de produtos, mas também como

concorrentes na oferta de serviços.

4.3.3 - Poder de negociação dos compradores

I Poder dos compradores I
compradores compradores
FORTES FRACOS

Fatores
poucos muitos

Concentração compradores •• aJ ••
baixa

O
alta

Rentabilidade do cliente ••• ••
baixo alto

Custo de mudança

Intensidade da força
competitiva

Importância insumo p/cliente não Importante mUlt:fportante•• • ••
Diferenciação produto c4modÔY Õr;lado

Integraçãode Sistemas.
O ServiçosProfissionaise

ConsultoriaGe"tnclal
BAIXA

o Operaçãode Sistemas
MÉDIA

Integração para trás
crivei

•••
Figura 12: Intensidade do poder dos compradores

Operação de sistemas: a falta de diferenciação do produto é compensada pelos

altos custos de mudança e importância dos serviços para o cliente

Integração de sistemas, serviços profissionais e consultoria gerencial: altos

custos de mudança e a diferenciação reduzem o poder do comprador.



4.3.4 - Pressão de serviços substitutos

I Pressão produtos substitutos I
substitutos
FRACOS

substitutos
FORTES

Fatores

alto baixo
Preço/desempenho: substituto .••••4•••••0--+----.•~~

Intensidade da força competitiva

o Integração Sistemas, Serviços Profissionais e
Consultoria Gerencial

BAIXA

o Operação de Sistemas
BAIXA

liltensidade da força
competitiva

Integração de Sistemas,
O Serviços Profissionais e

Consultoria Gerencial
BAIXA

o Opera9ãode Sistemas
BAIXA

Figura 13: Intensidade da pressão dos serviços substitutos
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Os serviços substitutos que podem ameaçar os fornecedores de serviços de

informática são prestados por departamentos internos de tecnologia de informação em

empresas que não terceirizaram suas atividades.

4.3.5 - Rivalidade entre os concorrentes existentes

I Rivalidade concorrentes existentes I
rivalidade
FORTE

rivalidade
FRACA

Fatores
multosleqUil~O poucos/desequilíbrio

Número/equilíbrio oomPetldOI'6S•.••••••••-.UJt-.+----I.~

Crescimento mercado
baixo

•••
altoO·

baixos altoa
Custos de mudança

Diferenciação produto
oommodlty diferenoiado

~
altos baixos

Custo fixos

Barreiras de saída
altas baixas
...••••1--•••00 •
divergentes similares

Divergência concorrentes •• CK)--•••••~

Intensidade da força
competitiva

Integração de Sistemaa,
O Serviços Profissionais e

Consultoria Gerenoial
BAIXA

o Operação de Sistemas
MÉDIA

Figura 14: Intensidade da rivalidade entre os concorrentes existentes
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O segmento conta com os seguintes concorrentes no Brasil, dividindo-se em:

• algumas grandes empresas, em sua maioria transnacionais (em processo de

ampliação de linha de serviços), que lutam entre si para liderar um mercado

em crescimento, atendendo grandes e médios clientes. No Brasil, podem ser

citadas: Andersen Consulting, EDS, GSIIIBM, Origin e Proceda (capital

binacional - argentino/brasileiro)

• numerosas pequenas e médias empresas nacionais de serviços, que atendem

clientes de pequeno e médio portes

Operações de sistemas: há um equilíbrio entre os maiores provedores de

outsourcing, compensado pelo elevado crescimento do mercado.

Integração de sistemas, serviços profissionais e consultoria gerencial: existe

um equilíbrio entre as maiores empresas, porém os serviços são diferenciados e o

comprador enfrenta custos de mudança.

Barreiras de entrada

• economias de escala
• necessidades de capital
• custos de mudança

baixa ameaça

Fornecedores
• pessoal
• fabricantes de
• hardware e software

Concorrentes no setor Clientes
• serviço "commodity" • grandes e médias empresas
• equilíbrio
• crescimento
• custos de mudança

média rivalidade
médio poder médio poder

baixa ameaça

Serviços Substitutos
• departamentos internos
de empresas usuárias

I' ''-,

Figura 15: Operação de sistemas: intensidade das forças competitivas
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Conforme resumo da intensidade das cinco forças competitivas indicado na

Figura 15, a categoria de operação de sistemas indica um potencial de retomo sobre o

investimento médio para as empresas do segmento.

Barreiras de entrada

• diferenciação
• experiência
• custos de mudança
• necessidades de capital:média

baixa ameaça

Fornecedores Concorrentes no setor
• serviço diferenciado
• alto crescimento
• custos de mudança
• equilíbrio (compensado
pelos fatores acima)

baixa rivalidade

Clientes

• pessoal • grandes e médias empresas

médio poder baixo poder

baixa ameaça

Serviços Substitutos
• departamentos internos
de empresas usuárias

Figura 16: Integração de sistemas, serviços profissionais e consultoria gerencial:
intensidade das forças competitivas

A Figura 16 indica que as atividades de integração de sistemas, serviços

profissionais e consultoria gerencial oferecem retomo sobre o investimento potencial

elevado, com baixa intensidade da maior parte das forças competitivas.

4.4- As coalizões no segmento de serviços de informática

\/
o papel de integração promovido pelo provedor de serviços é o de um artista

especializado em costurar alianças. Em muitos casos, a coalizão ocorre entre
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superiores a US$ 100 milhões/ano. Empresas nacionais como Datasul atuam com

clientes de médio porte.

o relacionamento entre o produtor do pacote de software e o provedor de

serviços de Tecnologia de Informação é caracterizado por acordos em que não há

exclusividade,uma vez que o fabricante pode estabelecer relacionamentos com outros

prestadores de serviços, enquanto que o fornecedor de serviços pode unir-se a outros

fabricantes depacotes de software numa rede de acordos indicada na Figura 17.

Produtores
de

pacotes de
software

Provedores
de

serviços de
informática

Figura 17: uma rede de acordos

o provedor de serviços deve conhecer o produto que está implantando e

entender como o aplicativo estará inserido no ambiente de negócios da empresa

usuária. Desta forma, o relacionamento não é apenas um transação comercial em que

uma parte vende e outra instala. O provedor de serviços depende do contínuo

desenvolvimento e aprimoramento do aplicativo a ser efetuado pelo fabricante,
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empresas concorrentes em outras categorias ou até na mesma categoria em que

atuam, sendo que o gerenciamento deste relacionamento deve ser efetuado com muita

coordenação e clara definição dos papéis de cada parte envolvida.

De modo a ilustrar como as empresas têm estabelecido alianças no segmento de

serviços de informática, serão demonstrados dois relacionamentos reais entre

empresas que atuam no mercado brasileiro de pacotes de software de gestão

empresarial. As empresas não terão seus nomes indicados. A primeira aliança envolve

duas grandes empresas de informática, identificadas neste trabalho como empresas A

e B. A segunda coalizão demonstra como empresas de menor porte, aqui

denominadas X e Y, encontram espaço para competir no mercado através da

complementação das competências de cada parceiro.

4.4.1 _ O mercado de pacotes de software de gestão empresarial e as coalizões

Conforme avaliação de um consultor, as expectativas' de crescimento na

implantação de pacotes de software de gestão empresarial (ERP) no Brasil superam as

taxas de 20% ao ano observadas em termos mundiais, conforme declaração do

consultor Sérgio Lozynski na revista Informática Exame (1996b:82). A demanda

crescente pelos pacotes de software de gestão empresarial deve ser avaliada levando-

se em conta os interesses dos seguintes grupos de empresas:

1) empresas usuárias transnacionais: uma vez implantado na matriz, o software ..r-......,

é instalado nas subsidiárias de modo a permitir a interligação das atividades
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2) empresas usuárias nacionais de grande porte: empresas que necessitam obter

uma gestão integrada de seus processos

3) prestadores de serviços de informática: interesse em agregar serviços na

implantação dos aplicativos. De acordo com cálculos dos fabricantes de

pacotes de software, para uma unidade monetária gasta com a aquisição do

software, duas outras são utilizadas para os serviços de implementação, ,::.'

conforme artigo na revista Informática Exame (1996b:83)

A prestação de serviços de implantação de pacotes de software de gestão

empresarial (ERP) tem oferecido os mais recentes exemplos de alianças no segmento

de serviços de informática. A necessidade das empresas produtoras de softwares de

gestão empresarial de associar-se com prestadores de serviços decorre da

complexidade da implementação destes pacotes de softwares, levando-se em conta

que está envolvida também a questão da resolução dos problemas organizacionais da

empresa contratante. Desta forma, o prestador de serviços de tecnologia de

informação atua junto ao cliente efetuando com o gerenciamento do projeto e com o

conhecimento de change management, do setor e do negócio do cliente, enquanto

que a empresa fabricante do pacote de software focaliza seus recursos e conhecimento

no desenvolvimento do seu produto.

\

Os principais fabricantes de pacotes de software (ERP) são empresas'

estrangeiras como: SAP (Rl3), Oracle (Express), Baan (Triton), J.D.Edwards &Co.
). .
\ .

(J.D.Edwards), SSA - System Software Associates (BPCS) e Trends (MFGIPro).

Estas empresas buscam seus clientes entre empresas de grande porte, com receitas
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enquanto que este tem expectativa não apenas de uma adequada implementação, mas

das futuras manutenções e adaptações.

Torres (1995: 186) declara que muitas empresas têm muitos clientes a quem

poderiam ser oferecidos outros produtos ou serviços além daqueles que a empresa

oferece, através de alianças com outros fornecedores não concorrentes que

beneficiem os clientes. O relacionamento entre os provedores de serviços de

informática e os fabricantes de pacotes de software segue este tipo de aliança, uma

vez que o fabricante busca utilizar a carteira de clientes do provedor de serviços para

ampliar as suas vendas, enquanto garante serviços de implantação para o prestador de

serviços.

Considerando-se que o mercado de pacotes de software gerencial encontra-se

ainda em um estágio de introdução, diversas coalizões entre provedores de serviços e

produtores de software estão sendo realizadas. De acordo com Porter (1986:330), a

estabilidade das alianças surge quando os parceiros efetuam contribuições equilibradas

e complementares de forma constante e não apenas de uma vez. Desta forma, a

quantidade de coalizões entre fabricantes de pacotes de software e provedores de

serviços pode se reduzir, uma vez que apenas aquelas alianças nas quais os parceiros

partilham de valores comuns, têm os mesmos objetivos e mantém um estreito

relacionamento têm maiores possibilidades de continuidade.
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Exemplo 1 - Empresas A e B

A empresa A é uma das maiores empresas fabricantes de pacotes de software de

gestão empresarial, com presença em vários países do mundo. A empresa B é um dos

maiores provedores de serviços de tecnologia de informação do Brasil, atuando em

várias categorias da linha de serviços de informática. Ambas estabeleceram um

relacionamento para implantação de aplicativos.

A matriz da empresa A no exterior mantém duas grandes divisões em sua

estrutura organizacional: o Centro de Pesquisa, cujas atividades estão voltadas para o

futuro dos pacotes de software de gestão empresarial e o Centro de Desenvolvimento,

cuja finalidade é aperfeiçoar os softwares atualmente existentes. As atividades de

implantação e manutenção dos softwares são efetuadas por provedores de serviços

através de acordos de colaboração estabelecidos mundialmente.

A empresa B atua com implantação e manutenção de pacotes de software de

vários fabricantes, inclusive do fabricante A. De modo a administrar estes diversos

relacionamentos, a empresa B criou unidades de negócios específicas, cada uma

atuando em colaboração com um único fabricante. A unidade de negócios da empresa

B responsável pela aliança com a empresa A implanta o software, adapta-o às

necessidades do mercado brasileiro e às características do cliente, gerencia os projetos

e envolve os usuários na busca de soluções conceituais.



116

A coalizão entre as empresas A e B envolve a complementação das capacidades

de software de uma empresa e de instalação da outra. A implantação de um pacote de

software compreende outros aspectos além da tecnologia, uma vez que os aplicativos

estão baseados em ambientes de processamento distribuído e os processos da empresa

usuária devem estar preparados para atuar com esta nova configuração tecnológica.

A comunicação entre as partes é rápida, compreendendo a transferência de

conhecimento de A para B quando do desenvolvimento de novas versões do software

e de B para A em relação aos problemas e sugestões verificadas durante as

implantações e manutenções. O sucesso deste relacionamento depende do

comprometimento entre as partes, que ocorre no aspecto formal dos negócios, como

também nas relações interpessoais mantidas entre os principais executivos das duas

empresas.

As empresas A e B procuram coordenar seus esforços de modo que as

definições de conquista e atendimento de clientes sejam efetuadas com clareza.

Entretanto, o ponto critico no relacionamento entre o provedor de serviços e o

fabricante de software é o processo de conquista de clientes. Os provedores de

serviços com maior capacidade de obter clientes para os fabricantes de software

tomam-se "parceiros preferenciais". O provedor de serviços não é um "representante"

ou "vendedor" do software, mas encaminha clientes para o fabricante e para os quais

efetuará a implementação do aplicativo. As empresas de consultoria gerencial,

especialmente as Big Six, detém um poder de atração de clientes elevado, uma vez
.'

que estas empresas têm contato direto com a alta direção das empresas usuárias.
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De acordo com as cinco fases de evolução de um relacionamento de Kanter

(1994:98-99), as empresas A e B estão passando pelo quarto estágio "aprendendo a

colaborar", no qual a experiência adquirida em várias implantações e o

relacionamento interpessoal estabelecido entre os profissionais das empresas A e B

têm levado a um fortalecimento da aliança. Ainda de acordo com Kanter (1994:96),

pode-se classificar este relacionamento num estágio de joint venture, no qual as

empresas estão trabalhando em uma oportunidade em que as capacidades de cada

uma se complementam, mas em que o comprometimento ainda é muito dependente de

conquista de novos clientes numa relação de troca (ter algo depois de oferecer algo).

A efetiva colaboração envolve a criação de valor em conjunto.

Exemplo 2 - Empresas X e Y

A empresa X é uma fornecedora de serviços de tecnologia de informação de

pequeno porte e de capital nacional, localizada no município de São Paulo, que no

início da década de 90, após efetuar uma análise do mercado de serviços de

informática constatou a existência do seguinte perfil de participantes:

• empresas de alocação de mão de obra (body-shopping) que não tinham

"produtos" (pacotes de software) para vender

• empresas de consultoria gerencial sem domínio de tecnologia

• empresas fabricantes de pacotes de software cujas funções não atendiam o

mercado brasileiro e que exigiam elevados investimentos dos clientes
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• provedores de serviços de implantação de pacotes de software que cobravam

preços muito altos

A empresa X percebeu que alguns dos problemas enfrentados por empresas de

todos os tamanhos e setores relacionava-se com a adaptação destes pacotes,

efetuados com custos muito elevados em razão do ambiente fiscal e contábil

brasileiro. Desta forma, decidiu produzir, comercializar e implantar pacotes de

software financeiros e contábeis, que tivessem flexibilidade para integrar-se aos

softwares de gestão de manufatura, utilizando tecnologia de banco de dados

relacionais e arquitetura cliente/servidor.

A empresa X conta com uma equipe com conhecimento de funções e processos

e habilidade em definição de projetos, além de ter conhecimento e contatos em várias

empresas de São Paulo. Entretanto, não tinha toda a capacidade técnica necessária

para o desenvolvimento do pacote de software. Desta forma, estabeleceu uma aliança

com a empresa Y.

A empresa Y é uma pequena empresa de desenvolvimento de software,

localizada no interior de São Paulo e com capital nacional. Tem um perfil técnico

(conhecimento de linguagens, bancos de dados e modelagem sistêmica) mas não tem/'" \

acesso a mercados maiores como o município de São Paulo.

,I (!
,/

As empresas X e Y estabeleceram um acordo para a criação de um software de (I

gestão financeira e contábil para o ambiente brasileiro, com possibilidades: de
(
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utilização por empresas de qualquer porte, nacionars e transnacionais situadas no

Brasil. Passaram a atuar num conceito de "fábrica de software", no qual as

especificações dos clientes são adaptadas em módulos que se transformam em

"produtos" que podem ser vendidos a várias empresas, gerando economias de escala

numa interação funcional e técnica dos parceiros até a conclusão do produto final.

As capacidades funcionais e técnicas de cada empresa são complementadas e

cada uma atua de acordo com sua competência essencial. A empresa Y conhece

software e a empresa X domina a construção de aplicativos e gerenciamento de

projetos. O conhecimento do mercado detido pela empresa X permite flexibilizar a

definição do software de modo a abranger todas as possíveis necessidades dos

clientes. Segundo Forrest (1990:41), o gerenciamento efetivo de tecnologia envolve a

administração da tecnologia e também do mercado, e as pequenas empresas podem

encontrar este equilíbrio através das alianças estratégicas.

A empresa Yutiliza profissionais formados por faculdades de tecnologia

localizadas no interior do estado de São Paulo. Estes profissionais não pretendem

residir no município de São Paulo por conta da qualidade de vida do interior e

desenvolvem seu conhecimento técnico trabalhando na empresa Y. Desta forma, a

empresa Y mantém bom nível de recursos humanos conhecedores de tecnologia e

com vantagens de custo em relação às empresas situadas no munícípiode São Paulo.

Esta vantagem de custo permite à empresa X oferecer uma solução com

elevado nível tecnológico, com definição funcional adaptada à realidade brasileira e

"
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com preços reduzidos. Deste modo, a produção é efetuada num local de baixo custo e I
a especificação do produto é definida onde está o cliente, com maior possibilidade deI,

\,atender suas necessidades.

o relacionamento entre a empresa X e Y poderia ser comparado aos contratos

estabelecidos por empresas dos Estados Unidos com empresas de software da Índia,

efetuados para aproveitar os baixos custos de serviços de programação indianos, '

conforme citado em The Economist (1996: 15). Entretanto, a associação entre as

empresas X e Y envolve mais do que uma transação comercial de compra e venda de

serviços de software. É' uma aliança de colaboração, que pode ser classificada como

, "parceria na cadeia de valor", em que cada empresa efetuou uma auto-análise dos

seus conhecimentos, existe um relacionamento interpessoal entre os parceiros e há

compatibilidade de valores e expectativas similares em relação ao futuro, conforme

destacado por Kanter (1994:96,98).
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4.5 - A movimentação na linha de serviços de informática no Brasil

Hardware

,.,J-,
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Figura 18: linha de serviços de tecnologia de infonnação no Brasil

Com o desenvolvimento da tecnologia de informação, do crescimento de sua

importância estratégica e com o avanço da arquitetura cliente/servidor, as empresas

de prestação de serviços estão se transformando em fornecedores de serviços

completos. Desta forma, atuam não apenas manipulando os sistemas de computação

dos clientes, mas reeducando seus empregados, remodelando seus processos e

revendo suas estratégias.

o ambiente competitivo da prestação de serviço de tecnologia de informação

leva as empresas do segmento a buscar fornecer valor adicionado para buscar

incremento de suas receitas. Isto tem levado os participantes do segmento a uma '.

, ',
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movimentação na linha de serviços, atuando desde a operação de sistemas até a

consultoria gerencial.

Várias empresas que atuam em operação e integração de sistemas movimentam-

se para as categorias de serviços profissionais e consultoria gerencial. Algumas

empresas atuam com estratégias de margens reduzidas e preços competitivos em

operação de sistemas, num esforço para a conquista de serviços add-on em outras

atividades com margens de lucro maiores. De acordo com Thomas Madison, diretor

da empresa CSC nos Estados Unidos, em artigo da revista Computerworld (1994:30),

as empresas provedoras de serviços de tecnologia de informação cada vez mais vão

buscar acesso ao conhecimento de consultoria de gestão e BPR. Empresas com

grande volumes de capital podem adquirir empresas que detenham as competências

necessárias em outras categorias.

Deste modo, muitas empresas que anteriormente dedicavam-se apenas às

atividades de operação ou integração de sistemas começam a atuar também na

consultoria gerencial e serviços profissionais. Conforme declaração do consultor

Scott Parker, diretor da empresa MAC Group, citado em Elfring (1994:865), as

mudanças no mercado são tão rápidas que se uma empresa for contratar uma

consultoria e depois outra firma para implementar a solução, irá perder tempo

precioso em seus negócios.

Outra movimentação no segmento de serviços de informática relaciona-se com

a prestação de serviços de fabricantes de hardware e software, que detém significativa
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base instalada de equipamentos e produtos. A acirrada concorrência aliada à queda de

preços caracterizam o hardware e o software como commodities, com conseqüente

redução de margens de lucro dos fabricantes.

Este ambiente tem levado estas empresas a desenvolver as competências

essenciais de modo a buscar participação no mercado de prestação de serviços, numa

extensão natural de suas estratégias. Conforme The Economist (1993: 13), as

empresas de hardware esperam obter parcelas significativas do segmento de serviços

pela utilização das operações de marketing que construíram para auxiliar as vendas de

computadores. Segundo Bloornfield e Danieli (1995: 31), além de buscar maiores

margens de lucro em outras categorias de serviços, os fornecedores de hardware e

software entram na área de consultoria de modo a influenciar a decisão de compra de

seus produtos.

A movimentação dos produtores de hardware e software faz com que o

segmento tenha participantes que atuam como parceiros de negócios em determinadas

ocasiões, como nas situações em que o fabricante de hardware e software fornece

equipamentos para que um outro provedor de serviços execute atividades de

operação e integração de sistemas. Entretanto, estes fabricantes também oferecem

serviços desta natureza e tomam-se competidores dos provedores de serviços.

Um exemplo relacionado com a categoria de serviços profissionais relaciona-se

com a empresa Oracle. A empresa produz softwares de bancos de dados e de gestão

empresarial e mantém uma área de serviços profissionais e consultoria gerencial que
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oferece soluções de implantação dos seus pacotes de software. Adicionalmente, a

empresa tem associações com vários outros provedores de serviços para que estes

implementem as soluções Oracle em seus clientes, num processo de cooperação e

competição.

Até meados da década de 80, os fabricantes de equipamentos respondiam à

obsolescência tecnológica do hardware e dos sistemas relacionados oferecendo novas

alternativas tecnológicas para os seus clientes. Esta alternativas eram baseadas em

arquiteturas sistêmicas montadas em tomo dos produtos do fabricante de hardware.

Desta forma os clientes podiam contar com atualizações tecnológicas mantendo-se

vinculados ao fornecedor de equipamentos, por conta dos altos custos de mudança.

Entretanto, com o advento das arquiteturas abertas de sistemas, as empresas

fabricantes de hardware perderam o controle sobre o desenvolvimento da tecnologia.

A independência do provedor de serviços em relação ao fabricantes de

hardware e software é uma questão que o cliente deve administrar de acordo com

seus objetivos estratégicos. Pode contratar um fabricante de hardware ou software,

confiando na sinergia do conhecimento tecnológico com a implantação de serviços ou

pode escolher um provedor de serviços que não tenha ligação com fabricantes de

modo a obter uma solução desvinculada de venda de equipamentos ou softwares.

Outro movimento na linha de serviços ocorre com as empresas de consultoria

gerencial que de modo geral têm acesso aos níveis mais altos da administração das

empresas usuárias. Desta forma, há maiores possibilidades de influenciar o processo
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de escolha relacionado com a prestação de serviços em operação e integração de

sistemas e serviços profissionais. Conforme destacado por M. Callon em Bloornfield e

Daniele (1995:28), os consultores se apresentam como intermediários entre a

informática e seus clientes, atuando como "pontos de passagem obrigatória", sem os

quais as decisões do cliente serão dificultadas".

Adicionalmente, Bloornfield e Danieli (1995:24,28,32) indicam que as empresas

de consultoria buscam reforçar junto aos clientes a sua independência de fornecedores

de hardware e software, destacando que o conhecimento destes fornecedores é

restrito pelos interesses em vender os seus produtos. Além disso, os consultores de

negócios chamam a atenção dos seus clientes para o fato de que informática não é

apenas uma questão técnica, mas também é um tema organizacional e que as

empresas de consultoria têm conhecimento nas duas áreas.

Outras movimentações são observadas à medida que novas tecnologias passam

a ser utilizadas. O incremento de atividades comerciais na Internet propicia o

surgimento de oportunidades para as empresas prestadoras de serviço de informática,

não apenas relacionadas com o fornecimento de acesso à esta rede, mas com a

alocação de conhecimento de tecnologia de informação no desenvolvimento de novos

produtos e serviços. Esta atividade de alocação de tecnologia, metodologia e mão-de-

obra envolve a constituição de alianças estratégicas para o aproveitamento e

integração de competências de várias empresas.

13 Callon. M. Some elements of a sociology of translocation: domestication of the scallops and the
fishermen of St. Brieuc Bay, In Law, 1. (Ed.) Power, Action and Belief London : Routledge and
Kegan Paul. p. 196-233, 1986
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4.6 - As estratégias genéricas das principais empresas do segmento

de serviços de tecnologia de informação

A figura 19 indica as estratégias genéricas adotas pelos principais participantes

do segmento de serviços de informática,na categoria operação de sistemas.

Vantagem estratégica

Exclusividade I unicidade
observada pelo cliente Posição de baixo custo

Apenas um segmento
particular

DIFERENCIAÇÃO LIDERANÇA NO
CUSTOTOTAL
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Figura 19: Estratégias genéricas - Operação de Sistemas

Liderança de Custo Total:

EDS, Origin, GSIIIBM e Proceda atuam com estratégia de baixo custo. A

utilização de recursos computacionais para contratos de outsourcing requer a

obtenção de economias de escala e acesso a recursos financeiros. Todos estes .-"

competidores são controlados por grandes grupos empresariais, o que permite um

maior acesso a volumes de capital necessários nesta categoria de serviços. O sucesso

dos participantes que atuam com esta estratégia genérica envolve as habilidades de
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controle de custos e a eficiência operacional, além da manutenção de organização e

responsabilidade estruturadas.

"meio-termo":

A empresa Andersen Consulting encontra-se na situação que Porter (1980:55)

classifica como "meio-termo". A empresa busca demonstrar diferenciação em uma

categoria de serviços em que economias de escala e acesso a recursos são fatores

críticos de sucesso. Por ser uma empresa de consultoria administrada pelos diretores-

associados remunerados pela participação nos lucros, mantém baixos níveis de lucros

retidos, reduzindo a geração de caixa, o que impossibilita grandes investimentos

necessários em operação de sistemas. É válido ressaltar que, segundo Porter

(1980: 55), as empresas que se encontram em "meio-termo" apresentam retornos

abaixo da média do setor e têm arranjos organizacionais conflitantes. Estes conflitos

podem acontecer nesta categoria, uma vez que a empresa Andersen detém uma sólida

estrutura de carreira e desenvolvimento pessoal. Em contratos de outsourcing que

impliquem a transferência de pessoal, a empresa passa a conviver com profissionais

oriundos de outras empresas e a diferenciação dos serviços decorrente da cultura

corporativa da empresa não é alcançada.

Enfoque: baixo custo

As empresas posicionadas na estratégia de liderança do custo total atuam com o

processamento de dados em todas as funções solicitadas pelas empresas usuárias. A

empresa ADP, um dos bureaus pioneiros no país, utiliza uma estratégia de enfocar um
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determinado segmento da linha de serviços: o processamento de folhas de pagamento

e contabilidade. Busca o baixo custo através de supervisão intensiva da mão-de-obra,

controle de custos rígidos e organização e responsabilidades estruturadas.

A figura 20 indica as estratégias genéricas adotadas pelos pnncipars

participantes do segmento de serviços de informática nas categorias integração de

sistemas, serviços profissionais e consultoria gerencial. .

Vantagem estratégica

Exclusividade I unicidade
observada pelo cliente Posição de baixo custo

No âmbito de
todo o setor

ENFOQUE

DIFERENCIAÇÃO ---+--- LIDERANÇA NO
CUSTO TOTAL

Apenas um segmento
particular

Figura 20: Estratégias genéricas - Integração de Sistemas, Serviços Profissionais e
Consultoria Gerencial

"meio-termo":

EDS, Origin, GSI/IBM e Oracle encontram-se em "meio-termo" e de acordo

com Porter (1980:55) podem enfrentar problemas de rentabilidade. Estas empresas

situadas no "meio-termo" detém conhecimento de tecnologia e cobertura global e

buscam ser identificadas pelos compradores como provedores de serviços
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diferenciados. Entretanto, para conseguir alcançar a diferenciação e margens mais

altas, devem adquirir reputação de conhecimento de negócios. Estes participantes,

com conhecimento de integração de sistemas, hardware e software estão buscando

movimentar-se na linha de serviços de modo a adquirir capacidades de consultoria e

serviços profissionais através de aquisições e coalizões. A conquista de le~dade

nestas categorias demanda esforços adicionais para estes provedores de serviços, que

devem desenvolver alguns recursos e habilidades como gerenciamento de projetos,

tradição no segmento e relacionamento intensivo com os clientes.

A empresa Proceda sinaliza um posicionamento em liderança de custo total,

atendendo a várias empresas de diversos setores. Entretanto, adotou uma estratégia

"meio-termo" ao buscar soluções adaptadas aos setores de planos de saúde e seguros.

A especialização nestes segmentos pode ocasionar dificuldades de manter uma

estratégia de liderança no custo total, afetando a prestação de serviços aos clientes

pertencentes a outros setores de atividade econômica.

Diferenciação:

A empresa Andersen Consulting detém experiência acumulada nas categorias

analisadas. Tem forte cultura corporativa, metodologia, cobertura global e experiência

internacional em vários setores de atividade econômica. Utiliza as atividades de

consultoria gerencial para estabelecer contatos com a alta direção das empresas, com

as quais consegue lealdade e possibilidade de atuar em várias categorias da linha de

serviços.
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Enfoque - Baixo Custo:

A empresa ADP adotou a estratégia genérica de enfoque com baixo custo. A

empresa atua em serviços profissionais com a implementação de pacotes de software

focalizando três segmentos de compradores: empresas de TV paga, cartões de crédito

e concessionárias de veículo. A empresa implementa sistemas adaptados a estes

segmentos, uma vez que os grandes provedores de serviços, aliados aos fabricantes de

pacotes de software transnacionais, não oferecem soluções específicas para estes

clientes.

De acordo com Porter (1994:434) a essência da estratégia é a escolha. Não

existe uma melhor posição dentro do setor, mas muitas posições que envolvem

escolhas sobre o tipo e o escopo da vantagem competitiva. Além da escolha, a

empresa deve assumir uma posição distinta de seus concorrentes, pois a imitação

geralmente proporciona uma falta de vantagem competitiva e baixo desempenho.

Além da definição da estratégia genérica, as empresas devem verificar a

sustentabilidade da vantagem competitiva. Williams (1992:3) destaca que, de acordo

com Richard Rumelt, a fonte de sustentabilidade de uma vantagem competitiva pode

estar em "mecanismos isolados", que são aquelas capacidades essenciais dos ativos

que estão "escondidas", mas sustentam as vantagens". A reputação da empresa é uma

destas fontes de sustentabilidade em serviços de informática.

14 Rumelt, Richard. Towards a strategic theory 0/ the firm in Lamb R. Competitive strategic
management. Engiewood ClifIs : Prentice Hall, 1984
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De acordo com Bloom (1994:104-105), a incerteza dos compradores é uma

característica dos serviços nos quais as habilidades de profissionais especializados são

requisitadas. Como a contratação de serviços de informática é efetuada numa base

"alto risco e alto retomo", muitas empresas usuárias com maior aversão ao rísco

tendem a escolher empresas de maior porte e de reputação reconhecida. Aliando-se a

incerteza do comprador à experiência requerida do provedor de serviços, pode-se

destacar que as empresas com maior reputação reforçam a concentração do mercado

em um pequeno número de grandes empresas.

Entretanto, empresas com competências específicas como forte atuação

regional, grande especialização em um setor da economia, especialização em um tipo

de serviço e filosofia de serviço (commodity ou valor adicionado) podem prosperar

desenvolvendo estratégias de nicho que gerem maiores taxas de lucratividade.

Empresas com estratégia de enfoque desafiam as grandes empresas com base em

projeto por projeto.

Os fatores críticos de sucesso relacionados no capítulo dois e os critérios de

seleção de fornecedores indicados no capítulo três demonstram que a concentração é

conseqüência da necessidade de alta qualificação necessária para a obtenção de

contratos de prestação de serviços. Os prestadores de serviço buscam atuar como

jull-services suppliers, oferecendo uma grande variedade de serviços em várias

categorias. Empresas que não detêm algumas das capacidades para oferecer soluções

completas recorrem às alianças com outras empresas. Em muitos casos, pequenas
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empresas estabelecem acordos com grandes provedores de serviços, beneficiando

empresas usuárias que utilizam o conhecimento de pequenos fornecedores sem entrar

em contato direto com eles, através da intermediação de um provedor de serviços de

grande porte.
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Capítulo 5 - Conclusões

Os prestadores de serviços de informática atuam como agentes intermediários

entre os clientes e um ambiente caracterizado por rápidas mudanças tecnológicas,

integrando as alterações de sistemas e de processos organizacionais.

A análise estrutural do segmento de serviços de tecnologia de informação indica

que as atividades de operação de sistemas proporcionam retornos potenciais médios.

As empresas que atuam nesta categoria de serviços, em sua maioria, estão

posicionadas de modo a buscar a liderança de custo total. Por outro lado, as empresas

de consultoria gerencial, serviços profissionais e integração de sistemas verificam

retornos potenciais superiores. Para estas empresas, a vantagem estratégica a ser

obtida é a diferenciação. A análise das habilidades e requisitos das principais empresas

do segmento indicam que a maior parte dos provedores ainda não encontrou um

posicionamento estratégico definido que permita a obtenção de lucratividade no longo

prazo.

As empresas de sucesso no futuro cultivarão suas competências centrais pelo

efetivo gerenciamento e desenvolvimento de suas forças de trabalho. As empresas

não apenas estarão preocupadas na execução de projetos nos quais são

particularmente qualificadas, mas deverão atuar em novas áreas nas quais não sejam

especialistas. Isto poderá ser efetuado através de alianças, de modo a· criar ./

oportunidades para o desenvolvimento de novas habilidades.
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Os provedores de serviços de informática devem manter a flexibilidade e a

habilidade de promover rápidas mudanças e especializar-se em nichos no caso de

pequenas empresas ou em multi-especialidadesno caso das grandes empresas globais."

Conforme previamente discutido no Capítulo 3, os três principais fatores que levam

empresas usuárias a escolher seus fornecedores de serviços são: 1) qualificação e

excelência, 2) filosofia de trabalho e 3) preço. Mesmo com os preços sob contínua

pressão para redução, as empresas que oferecerem excelência e qualificação deverão

manter-se entre aquelas de maior rentabilidade no setor, à medida que os clientes

estiverem dispostos a pagar por esta capacitação.

Os provedores de sucesso no futuro devem ser aqueles que puderem

efetivamente dominar a essência da tecnologia, do alcance global, do capital humano e

da gestão de relacionamento. Isto significaque, para alcançar uma posição de relativa

vantagem competitiva sustentada, as empresas deverão buscar a vanguarda das

inovações tecnológicas. A sustentabilidade das vantagens competitivas obtidas pelas

empresas de serviços relaciona-se também com a aversão ao risco por parte dos

compradores (de modo especial nas grandes empresas usuárias), que é influenciada

pelo alto grau de incerteza que incorrem os clientes de serviços de informática. Desta

forma, a reputação toma-se uma vantagem competitiva sustentável e que, para ser

alcançada, deve estar relacionada com várias fontes de singularidade como

metodologia, desenvolvimento de pessoal, cobertura global, histórico de sucesso com

o cliente e tradição no mercado.
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Uma vez que poucas empresas devem conseguir preencher todos estes

requisitos, a análise do segmento indica que a tendência de concentração verificada

neste trabalho deve ser acentuada nos próximos anos. O desenvolvimento de uma

vantagem competitiva sustentável como a reputação deve definir a empresa ou um

pequeno número de empresas que irão liderar e definir o ritmo deste segmento nos

próximos anos.

Desta forma, este trabalho buscou analisar a competitividade e indicar

tendências sobre um segmento pouco estudado no Brasil e que tem apresentado altas

taxas de crescimento. Alguns tópicos para futuras pesquisas relacionam-se com o

encaminhamento das atuais associações entre empresas existentes nos negócios de

informática e também com o resultado do atual posicionamento estratégico dos

provedores de serviços na futura estrutura do segmento.
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Apêndice A

Glossário"

add-on business
Negócios nos quais o provedor de serviços de tecnologia de informação estabelece preços
reduzidos com esperanças de prestar serviços adicionais em outras categorias da linha de serviços
de informática

analista de negócios
Pessoa que analisa as operações de um departamento ou unidade funcional com o propósito de
desenvolver uma solução genérica para problemas que podem ou não requerer automação.

aplicação! aplicativo
Consulte gerenciamento de aplicações

arquitetura
Um dos conceitos fundamentais na evolução organizacional da tecnologia de informação,
representando o projeto de evolução de uma infra-estrutura corporativa capaz de ser partilhada
pelo maior número possível de usuários e serviços.

ATM
(Automatic Teller Machine) Caixa Eletrônico Terminal independente ou ligado on-line a um
computador central, o ATM é ativado pela inserção de um cartão magnético.

banco de dados relacional
Método de organização de banco de dados que vincula arquivos conforme a necessidade. As
relações entre os arquivos são criadas comparando-se os dados, como por exemplo número de
contas com nomes.

batch processing
processamento em lotes O processamento de um grupo de transações de uma só vez.

body shopping
Atividade de agenciar mão de obra com conhecimento de tecnologia de informação para execução
de tarefas e projetos em regime de sub-contratação sem vínculo empregatício.

bureau de serviços
Empresas prestadoras de serviços de processamento de dados, possuindo equipamentos e quadro
de pessoal composto de analistas, programadores e operadores. Conforme grafia adotada por:
FERREIRA (1994).

CASE
(Computer-Aided Software Engineering ou Computer-Aided Systems Engineering) Engenharia
de Software I Sistema Assistido por Computador Software que é usado em qualquer uma ou em
todas as fases de desenvolvímento de um sistema de informação.

change management
gerenciamento da mudança Gestão das alterações organizacionais decorrentes de processos de
reestruturação. reengenharia e downsizing ocorridos nas empresas com as conseqüentes mudanças
tecnológicas efetuadas.

J 5 Glossário elaborado com base nos livros indicados na bibliografia.
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cross selling
Oferecimento de soluções relacionadas a várias categorias da linha de serviços de tecnologia de
informação, de modo a atender variadas necessidades dos clientes.

data/infonnation warehousing
Criação de um ambiente de dados com acesso rápido e sem redundância, permitindo a utilização
de aplicativos de suporte à decisão.

downsizing
Conversão de sistemas de mainframe e minicomputadores em redes locais de computador pessoal.
Consiste na migração de máquinas de grande porte para estruturas de rede com servidores
corporativos menores.

EDI
(Electronic Data Interchange) Intercâmbio Eletrônico de Dados Comunicação eletrônica de
transações comerciais, tais como pedidos, confirmações e faturas entre as organizações.

ERP
(Enterprise Resource Planning) Pacotes de software de gestão empresarial que abrangem os
fluxos de atividade de manufatura, finanças/contabilidade, recursos humanos, marketing etc.

follow-on
Seguir-se, vir após. Utilizado no texto com o sentido de indicar atividades adicionais da linha de
serviços de informática que um prestador de serviços de tecnologia de informação pode efetuar
após ter sido contratado por uma empresa usuária.

full-servíce supplier / emporium / provi der
Terminologias adotadas por várias empresas prestadoras de serviços de tecnologia de informação.
Tem o objetivo de indicar uma atuação que envolve variada oferta de soluções compreendidas ao
longo das categorias da linha de serviços de tecnologia de informação.

gerenciamento de aplicações
Desenho e implementação de recursos de software que suportem o uso do computador, exigindo
geralmente o desenvolvimento de diversos programas. As aplicações diferem dos softwares
básicos, uma vez que o seu desenvolvimento envolve o trabalho efetuado por analistas e
programadores para traduzir os requisitos dos usuários num projeto técnico de sistema ..

host
O computador principal em um sistema.

imaging
tratamento de imagens Criação de um filme ou imagem eletrônica a partir de qualquer figura em
papel. .t" ./

LAN
(Local Area Network) Rede local Rede de comunicações que serve aos usuários dentro de uma
área geográfica limitada.

legacy system
Sistema herdado Sistema de informações baseado em minicomputadores ou mainframes e que já
existe há muito tempo.

multiusuário
Sistema operacional que permite a mais de um usuário, normalmente através de terminais, o
acesso simultâneo ao sistema.
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one stop shopping provider

Consultefill/-service supp/ier / emporium / provi der

pacote de software
Programa aplicativo desenvolvido para ser vendido ao público em geral. Atendem a uma
aplicação de negócio genérica e geralmente sua implantação exige tanto planejamento quanto os
softwares desenvolvidos sob medida.

proprietário
Nome que se dá a produtos exclusivos de um único fornecedor, em contraste com os sistemas
abertos, que são independentes de fornecedores..

rightsizing
Escolha de um sistema de computador que melhor satisfaça as necessidades da aplicação a que se
destina.

sistemas abertos
Sistemas que são independentes dos fornecedores e que podem, por extensão, interconectar-se
com uma variedade de produtos

SIT - Sistema de Informações - Transacional
Sistema estruturado que cuida da automação das tarefas que envolvem as transações da empresa,
como por exemplo, contabilidade, contas a pagar/receber e estoques.

sistemas distribuídos
Interligam os hosts centrais com estações de trabalho e computadores pessoais descentralizados
com a finalidade de distribuir a carga de processamento.

system house
Conceito relacionado com empresas especializadas em sistemas destinados a funções
organizacionais" como: recursos humanos, administração e finanças/contabilidade.

trade-off
Compensação, troca

train on the job
treinamento no trabalho Termo utilizado pelas empresas de consultoria em relação aos serviços
prestados por novos funcionários recém-formados que não têm muita experiência profissional e
aprendem as técnicas de consultoria trabalhando nas empresas clientes

vácuoware
Termo utilizado ironicamente com referência a serviços prometidos e não efetuados ou
executados de forma inadequada.

VAR
(Value Added Reseller) Revenda com valor agregado Uma empresa que adiciona valor a um
sistema e o revende.

VSAT
(Very Small Aperture satellite Terminal) Uma pequena estação em terra para transmissão via
satélite, a qual lida com até 56 Kbits/seg de transmissão digital.

WAN
(Wide Area Network) Rede de comunicações que cobre uma área geográfica ampla, como um
estado ou país. Exige equipamentos de rede das concessionárias comuns.
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Apêndice B

Roteiro de entrevista

As entrevistas foram efetuadas através da utilização de roteiro flexível,
.envolvendo profissionais e observadores do segmento de serviços de tecnologia de
informação no Brasil, num total de dezesseis entrevistas. Foram entrevistados:

• nove diretores e um gerente, funcionários de cinco das principais empresas do
segmento

• um jornalista de periódico especializado no setor de informática
• um gerente geral e um diretor de tecnologia de informação de empresas usuárias

de serviços de terceiros
• dois diretores-sócios de empresas de seviços de menor porte
• um presidente de empresa transnacional de software de gestão empresarial

Os principais tópicos abordados nas entrevistas relacionam-se a:

a) As empresas de serviços de tecnologia de informação

• movimentação na linha de serviços
• as cinco forças competitivas e o segmento de serviços
• as estratégias genéricas adotadas pelos participantes do segmento
• as coalizões efetuadas no segmento
• exemplos reais de alianças entre empresas de serviços

b) História do segmento de serviços

• atuação dos profissionais de informática
• reserva de mercado e impactos sobre o segmento
• influência das novas tecnologias no segmento
• surgimento de empresas prestadoras de serviços para terceiros
• atuação dos profissionais de informática

c) Os serviços de informática

• discussão sobre os fatores críticos de sucesso do segmento

d) O cliente e fornecedor de serviços

• o processo de terceirização de serviços de tecnologia de informação
• fatores importantes para um adequado relacionamento entre cliente e fornecedor
• exemplos reais de empresas que terceirizam serviços de informática


