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Conhega cinco histdrias de empresas que

conseguiram dinamizar processos ou cortar
custos com baixo investimento mensal
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Como todo grande grupo de
escolas, a Rede Metodista
do Sul necessita manter
um pargue tecnol6gico
consider6vel nas unidades:
sdo cerca de r.3oo PCs,
disnibuidos pelos setores
adminisuativo, atendimento,
bibliotecas e laborat6rios.
Como 6 uma insdruiglo
de ensino, as m6guinas
sio utilizadas de forma
bastante intensa e precisam
de manutenglo constante,
principalmente aquelas
destinadas aos alunos.

No ano passado,

a instiruigio sentiu a
necessidade de renovar 3oo
mdquinas utilizadas por
estudantes, mas constatou
gue se fizesse na forma
uadicional, gastaria cerca
de r milhio de reais e
manteria as dificuldades
de adminisnar a rede.
,,4 yimlelizsgflo dessas
miguinas surgiu como uma
opgio para investir menos na
renovagio da infraestnrrura,
enxugar a eguipe de
manutengio emz5ok e
garantir maior eficiOncia na
adminisnagdo das m6quinas,
uma'vez gue a gestlo 6
cennalizada" avalia
Carlos Turk, gerente de TI
da Rede Metodista.

em sempre
6 necess6rio
reselvarum

percenrual nrltoso
do orgamento de
TI para garantir
grandes resultados,
tanto no gue diz
respeito i redugio
de despesas guanto
na efici€ncia de
atividades essenciais
i sobreviv6ncia do
neg6cio. Conhega
agora cmco
dessas hist6rias:
www.complomorld,com,br

A utilizagdo de sistemas
multiusuirio da Ory reduziu
os custos a um Patamar em
torno de rB mil reais por
terminal, contra 3,3 mil reais
se a rede escolar persistisse
no m6todo tradicional. Em
uma esmlrura como a da
Rede Metodista, os gastos
com energia el€nica cairam
de cerca de 7,5 mil reais para
r,8 mil reais. E a conta total
com manutengEo, gue ficaria
em torno de 17 mil reais
mensais, caiu para 6 mil reais
gragas i virnrahzagio.

Com a soluglo, cada
servidor 6 ligado a um host
gue abriga as licengas de
uso de aplicativos. Como os
sistemas Ory multiplicam



a miguina pam cinco
terminais, a ferramenta
tambEm resulta em economia
com software.

"Os ganhos financeiros
ficario maiores com
o tempo de uso,uma
vez que a atualizagio €
necessiria somente no
servidor. Mas, al6m disso,
ganhamos em desempenho
dos eguipamentos e
companilhamento das
informag6es de seguranga.
Com isso, j6 planejamos
expandir o uso das m6guinas
para a 6rea administrativa da
empnesa,, revela Turk.
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A Orolix, provedor gratuito
de internet, apresentou um
grande crescimento em sua
base de usuirios:5o% em
2oo7 e uma expansio atual
gue varia enl;re zVo a, z,5o/o
ao mOs. Com o aumento do
nrimero de usu6rios, cresceu
tamb6m a demanda por
atendimento, gue cosflrmava
ser realizado de maneira
manual: a emprcsa recebia
e-mails, respondia e nio
possuia nenhumtipo de
controle sobre a gualidade
e a efetiva resolugdo dos
problemas.

Para melhorar esse
Processo, garantindo-lhe um
car6ter mais profissional,
a empresa oprou poruma
ferramenta de CRM da
Salesforce, gue 6 acessada
via internet e roda
diretamente nos seryidores
do fornecedor, sem gualguer
impacto na infraesuutura de
TI gue a Orolix ji possuia.
Segundo Juliano Olimpio,
coordenador de atendimento

do provedor, o baixo
investimento (cerca de 3,3
mil reais por m€s), reverteu-
se em grande melhoria de
gualidade de atendimento e
de diversos outros aspectos
da gestdo da organizagio.

"Hoje temos indicadores
precisos sobre os problemas
de atendimento e podemos
tomar ag6es efetivas para
evitdJos. Isso estd gerando
aumento gradativo da
satisfagio e retengdo dos
usuirios,,, afirma Olimpio.

Outro grande beneficio
foi o tempo de resposta das
solicitag6es. Mesmo com
uma eguipe de atendimento
3o% menor em relagdo
a2.oo7,o nfmero caiu
de 48 horas anteriores i
implantagdo da solugdo para
zo horas atualmente. "Al6m
disso, 6 possivel administrar
a demanda estabelecendo
ordem de prioridades e fixar

prazos miximos de retorno
com base na urgOncia de
cada contato", complementa
o gerente de atendimento.

Gloud computing
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A infraesmrrura da
Camiseteria.com, empresa
que atua no setor de
venda de camisetas
estampadas pela internet,
j6 estava terceirizada:

o neg6cio utilizava um
servidor dedicado para
suas necessidades de
armazenamento. Apesar
disso, j6 estava de olho
na tenddncia de cloud
computing e no retorno
que o uso dessa tecnologia
poderia trazer.

Com o crescimento dos
neg6cios e a necessidade de
expansdo da infraestnrtura,
a ofefia de cloud chegou
ao mercado no momento

andamento
cotidiano
dos nossos

F6bio Seixas,
sdcio-diretor da Camrseteria

www.conputnunld,com.br
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cefto. A empresa adotou
solugeo da Locaweb
e conseguiu dobrar a
infraestnrrura disponivel
com basicamente o mesmo
investimento que seria feito
em servidores dedicados, -

na faixa de r,5 mil reais a z
mil reais por m€s.

"Al6m de ganhar
agilidade no gerenciamento
dos servidores, o que 6
feito pela pr6pria Locaweb,
conseguimos essa expanseo
de infraesmrrura sem
gastos adicionais. A
solugio tamb6m oferece
maior flexibilidade para
expans6es futuras, sem
nenhum impacto no
andamento cotidiano dos
nossos neg6cios", afirma
F6bio Seixas, s6cio-diretor
da Camiseteria.

Ouno beneficio 6
que todas as aplicag6es
necess6rias ao neg6cio
passaram a rodar na
nuvem, como loja virnral,
controle de cobranga,
pagamento e estogue. "Na
empresa n6s s6 precisamos
gerenciar a estnrtura dessas
aplicag6es", diz Seixas.

Ierceirizagio
Gonsolidacio dos sistemas
de seguranga gen grandes
rcsultados
Quando o assunto 6
terceirizagio para obter
de bons resultados, at6 as
empresas gue lraDanam
comTl t6m a ganhar.
A t . ^ '
t, O CaSO Oa lLl. Uma

organizagio gue desenvolve
sistemas inteligentes para
ges6o govemamental, e gue
implementou o rootNet,
solugo de seguranga da o:oSrs.

O principal problema da
organizagio era a gesteo

wwwcompubrrworld,com,br

descentralizada de seguranga
e a an6lise das discrepdncias
ocorridas na rede. Al6m disso,
os spams e acessos a sites
nio produtivos e de risco
deixavam as redes vulner6veis.
com virus explorando
informag6es em tempo real e
consumindo banda.

"Noventa por cenlo
dos aplicativos e sistemas
de miss5o critica da ICI
dependem da rede de
dados. O ndo cumprimento
do servigo por problemas
internos pode acarretar em
perda de vendas, insatisfaqdo
dos clientes, aumento de
custos e diminuigio de
produtividade", afirma
Renato Rodrigues, diretor
t6cnico da empresa.

Com invesdmento mensal
de ro mil reais para a locaqdo
da ferramenta, a empresa
conseguiu identificar os
pontos criricos. Apos analisar
os relat6rios do rootNet, a
organizagdo adicionou sites
a blacklists e implementou
uma soluglo cenualizada
de antivirus. Com isso, a
rede teve seus recursos
economizados em zo% e a
expans5o da infraesm:rura
p6de ser adiada. O ganho
total foi de aproximadamente

l--g

3o mil reais por m6s.

"Hoje, ap6s a resoluglo
dos problemas, temos um
monitoramento preventivo
em tempo real de todos os
indicadores que influenciam
diretamente o desempenho
da rede e, sobretudo, a
seguranqa das informag6es",
diz Rodrigues.

Gomunicag6o
Le Postiche demba contas
hlelCInicas com UolP
Com uma estmtura que conta
com 96o colaboradores enne
fu ncion6rios adminisrrativos
e da rede de lojas pr6prias, a
empresa de varejo Le Postiche
tinha contas de telefone gue

somavam enne 55 mil reais e

58 mil reais mensais emzoo7.
A varejisra contava com uma
esmlrura que incluia linhas de
telefonia tradicional, a16m de
um sistema de comunicagio
via rddio.

Durante um processo
de mudangas internas na
empresa, que incluiu revisio
de custos, a organizaglo
decidiu pela implantaglo
de um sistema VoIP para
todas as ligag6es originadas
por seus funcion6rios, com
a soluglo da Brastel, que
instala equipamentos ATA

90% dos
1 .
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e slstemas
de misslo
critica da ICI
de da

Renato Rodrigues,
drretor tecnrco da lC

no PABX da empresa e na
conexio de banda larga.
O serviEo inclui ligag6es
graruitas entre os telefones
da varejista e tarifas mais
baixas para as ligag6es
externas.

Ap6s realizar testes em
lojas e escrit6rios durante
nOs meses, a Le Posriche
implantou o sistema e
notou resultados bastante
animadores. "Al6m da
tarifa das ligag6es, o fnico
custo adicional sdo os 18
reais pagos pelo aluguel
de cada eguipamento ATA

dos quais necessitamos.
A conta de telefonia caiu
para algo em rorno de 38
mil reais mensais", afirma
Elizabeth Oliveira, gerente
administrativa da Le Postiche.

Segundo Elizabeth, os
gastos podem cair ainda mais.

"Estamos em um processo
de educagEo de todos os
funcion6rios para gue fagam
as ligaE6es da maneira mais

vantajosa fi nanceiramente
para a empresa. Faz apenas
um ano gue o sistema 6
urilizado e resultados ainda
melhores est6o por vir",
afirma a gerente. (ftA) r


