
Gerenciamento do Ciclo de Vida do Software 
(SLM) – unindo o provisionamento digitalizado ao 
SAM para uma melhor experiência do cliente
Mesmo de um ponto de vista teórico, o SLM é um 
assunto extremamente complicado devido à grande 
quantidade de problemas comerciais e técnicos 
estreitamente interligados. Fatores como mudanças de 
estratégia dos fabricantes de software ou as 
necessidades sempre dinâmicas do negócio tornam o 
SLM ainda mais complicado.

É aqui que colocamos nossa experiência em prática. 
Em nossos mais de 30 anos, já realizamos milhares de 
projetos em todo o mundo nas áreas de Ativos de 
Software e Gerenciamento do Ciclo de Vida. São 
projetos ponta a ponta, abrangendo todos os 
processos, desde a aquisição e gerenciamento de 
licenças ao gerenciamento de gastos, infraestrutura 
local e em nuvem.

A ideia por trás do Cost Take-Out
Nós analisamos esses projetos do ponto de vista de 
redução e contenção de custos. O resultado? Há uma 
grande amplitude do panorama do SLM, das quais os 
clientes são capazes de tirar proveito para reduzir 
custos em tempo hábil.

No entanto, conhecer todos esses parâmetros e ser 
capaz de identificá-los rapidamente, 
independentemente do tamanho do seu negócio ou 
complexidade de ambiente, faz parte da nossa 
essência de décadas de experiência. Agora, a 
SoftwareONE coloca essa experiência à disposição dos 
nossos clientes na forma de um novo serviço de 
consultoria, o programa Cost Take-Out.

SLM COST TAKE-OUT: UMA 
ABORDAGEM AVANÇADA COM 
RÁPIDA REDUÇÃO DE CUSTOS
Para enfrentar estes tempos difíceis, a SoftwareONE oferece um programa exclusivo 
de redução de custos de software para ajudar os executivos de TI a garantir rápidas 
contenções de custos e redução geral de riscos.



Redução de custos imediatas de 2 a 15%
Os planos de redução de custos são elaborados para o período de um ano. Em todos os projetos de Cost 
Take-Out realizados até agora notamos economias de 2% a 15% em todas as áreas com gastos em 
software em um curto período de tempo.

Cost Take-Out: Vitórias rápidas ou marcos para uma otimização holística e sustentável?  
O cliente terá total liberdade para decidir se deseja resultados a curto, médio ou longo prazo, ou se deseja 
otimizar apenas uma área específica:

› Muitos clientes desejam implementar reduções em todas as áreas. Eles sabem que 30-40% de todos os custos 
da área de TI são desnecessários, e determinam sua meta de economia neste nível.

› Outros clientes desejam focar apenas no Software como Serviço (SaaS) de determinados fabricantes de software, 
como a Microsoft, Oracle e SAP, entre outros.

› E ainda há um terceiro grupo, que por sua vez, deseja estabelecer um programa de Gerenciamento do Ciclo de 
Vida do Software (SLM), que enxerga economias de curto prazo como um auxílio para futuras tomadas de 
decisões.

(Figura 1)

Por um período de 1 a 3 dias, nós analisaremos a 
situação da empresa por meio de conversas com 
seus stakeholders e de dados relevantes, como o 
consumo de software, divididos por fabricante. Para 
isso, utilizaremos o Diagnostic, uma plataforma que 
apoia e acelera a determinação do nível de 
maturidade, além da análise de dados, e torna os 
resultados e status visíveis em painéis de controle 
claramente dispostos (Ver Figura 1). 

Fase 2 – Seleção
Nós compararemos os resultados da análise às nossas abordagens de redução e contenção de custos, as quais 
obtiveram sucesso em projetos anteriores. Com o conhecimento adquirido na Fase 1 aliado ao nosso Banco de 
Dados de Hipóteses de Redução de Custos, nós determinaremos possíveis iniciativas de economia. Com isso, 
geraremos nosso plano de ação. Essa etapa leva no máximo um dia.

Fase 3 – Execução 
A Fase 3 se resume à ação. A SoftwareONE e o cliente realizarão, em conjunto, a execução e o monitoramento das 
iniciativas acordadas. A duração é totalmente flexível e dependerá das necessidades do cliente.
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Como podemos te ajudar?
Entre em contato e saiba mais 
sobre o SLM Cost Take-Out

T. +55(11) 3796-5020
E. marketing.br@softwareone.com

SLM COST TAKE-OUT: UMA 
ABORDAGEM AVANÇADA COM 
RÁPIDA REDUÇÃO DE CUSTOS
O SLM Cost Take-Out foca no aumento da eficácia operacional através de 
economias dentro da cadeia end to end de valor do software. O programa SLM 
Cost Take-Out consiste em 3 fases:

Fase 1 – Diagnóstico 




