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No ano de 2002, o departamento de TI da corretora imobiliária americana Keller Williams 
Realty desenvolveu um sistema online de registro em eventos para que corretores pudessem 
se inscrever para treinamentos e seminários oferecidos pela empresa. A criação do sistema 
consumiu US$ 180 mil (soma nada insignificante para uma área de TI com orçamento de 
poucos milhões de dólares), monopolizou o tempo e a mão-de-obra de um terço do 
departamento durante cinco meses e demandou US$ 50 mil em manutenção no decorrer de 
suas existência.  
 
Hoje, a Keller Williams está pensando em substituir o sistema de registro criado internamente 
por um desenvolvido e hospedado pela Cvent. Segundo o gerente de desenvolv imento de 
software da corretora de imóveis, Jack Miller, apesar das habilidades de sua equipe, o sistema 
hospedado, pelo menos nos testes iniciais, mostrou-se muito superior a qualquer coisa que ele 
e seus colegas poderiam criar. Além disso, o sistema de teste estava em pleno funcionamento 
em duas semanas. Melhor ainda, se os testes derem bom resultado, o sistema da Cvent 
custará uma fração do que custou implantar e manter o sistema antigo.  
 
A Keller Williams vai pagar uma pequena taxa por transação, isto é, toda vez que um corretor 
se inscrever em um evento - Miller estima que o sistema vai processar mais de 20 mil 
inscrições por ano. 
 
Fora vantagens de custo e a implantação rápida, a Keller Williams talvez queira mudar para a 
solução hospedada da Cvent por causa da experiência do fornecedor em lidar com inscrições 
em eventos. "Somos uma corretora imobiliária", diz Miller. "Não conhecemos o mundo dos 
eventos." As aplicações hospedadas funcionam bem para a empresa (que está obtendo da 
Intranet.com ferramentas de colaboração online hospedadas para cada um de seus 360 
escritórios) porque ela não tem infra-estrutura de TI, efetivo humano e verba para criar seus 
próprios aplicativos ou manter software de terceiros.  
 
Mas software hospedado não é só para empresas com departamentos de TI pequenos. Muitas 
organizações de bilhões de dólares, como a Qantas Airways e a Unilever, estão recorrendo a 
software e sistemas hospedados pela mesma economia de custos e conveniência, embora em 
escala maior.  
 
Elas também querem economizar dinheiro, implantar rapidamente e concentrar suas equipes 
de TI nos projetos que são mais estratégicos e oferecem valor maior para o negócio. E, apesar 
de alguns analistas e executivos de TI argumentarem que as vantagens de custo do modelo 
hospedado, com freqüência, vão desaparecer depois de três ou cinco anos, empresas como a 
Unilever ainda se sentem atraídas pela idéia de investimentos iniciais baixos e fluxo de gastos 
previsível. 
 
Em uma época em que as empresas ainda estão agindo com muita cautela, os CIOs satisfazem 
as demandas de TI dos usuários com fornecedores de serviços que hospedam, mantêm e 
atualizam aplicativos e sistemas para eles. O acordo, em geral, envolve o pagamento de uma 
taxa mensal ou por transação e é conhecido como "hospedagem" ou "software como serviço" 
(na era pontocom, chama-se application service providers, nome com implicações tão ruins 
que raramente é usado hoje).  
 
Em uma pesquisa publicada pela Summit Strategies em maio do ano passado, 31% dos 
entrevistados com mais de mil funcionários disseram que atualmente usam "software como 
serviço"; outros 11% estavam no processo de avaliar as ofertas desse tipo. 
 
Embora a hospedagem possa ser uma opção muito atrativa, não serve para todas as 
empresas, e nem são todos os aplicativos que se prestam à entrega pela internet. Os 
exemplos a seguir ilustram onde os aplicativos hospedados funcionam, onde não funcionam e 
por quê. 
 



Aplicativos não-amadurecidos 
 
Quando a Unilever decidiu trocar seu sistema de gerenciamento de transporte (que calcula o 
tempo gasto no trânsito, determina como os pedidos devem ser entregues, seleciona as 
transportadoras e rastreia o fornecimento desde o pedido até a entrega), a primeira decisão 
que a empresa teve que tomar foi se migraria para um sistema hospedado ou compraria e 
instalaria software. Escolheu a hospedagem. 
 
A proposta de valor total ? incluindo rapidez de implantação e funcionalidade ? pesou muito na 
decisão da Unilever de usar o sistema hospedado da LeanLogistics, de acordo com Roch 
Boucher, diretor de TI para supply chain da empresa de US$ 53 bilhões. O executivo acredita 
que o segmento de gerenciamento de transporte vai passar por mudanças significativas nos 
próximos três anos e qualquer sistema, seja hospedado ou de prateleira, deverá exigir 
atualizações freqüentes.  
 
Se Boucher tivesse optado por um sistema de gerenciamento de transporte interno, sua 
equipe teria sido responsável por administrar atualizações, aprimoramentos e correções. No 
modelo hospedado, o fornecedor lida com as tarefas demoradas dos bastidores. E os custos 
associados estão embutidos na taxa de assinatura, em vez de pipocar com despesas 
inesperadas. "Se você está comprando um sistema que sofrerá mudanças rápidas e 
aprimoramentos de funcionalidade igualmente rápidos porque a área do aplicativo não está 
amadurecida, talvez valha a pena adquirir a capacidade de se manter no front destas 
mudanças", aconselha Boucher. 
 
O vice-presidente e CIO da empresa de biotecnologia Applera, Tama Olver, acha que software 
como serviço funciona melhor para aplicativos diretos que servem a processos de negócio 
padrões como folha de pagamentos, reservas de viagens e gestão de relatório de despesas. 
Ele observa também que teve mais sucesso usando software como serviço quando 
automatizou processos de negócio pela primeira vez porque não havia processos legados para 
substituir. "Passar de um processo automatizado para outro pode demandar muita 
reengenharia", diz. 
 
Quando se substitui uma capacidade legada, com freqüência esta capacidade está integrada a 
sistemas e processos existentes, o que aumenta a dificuldade do gerenciamento de mudança, 
acrescenta Olver. "Pela minha experiência, software como serviço requer que a empresa adote 
um processo preexistente que pode ser muito diferente do processo legado." 
 
A Applera está usando software hospedado da Concur Technologies para automatizar seu 
processo de relatório e reembolso de gastos e também um sistema de reserva de viagem 
online hospedado da GetThere. Desde que começou a utilizar o software Expense Service da 
Concur, em novembro de 2003, a empresa reduziu o número de funcionários que processam 
relatórios de gastos de sete para apenas um em tempo integral e um que trabalha meio 
expediente.  
 
Os cinco funcionários que antes mexiam com papel agora trabalham em contas a pagar. E, 
tendo em vista que muitos funcionários agora estão utilizando o sistema de reserva de viagens 
online, a Applera conseguiu reduzir também o número de agentes de viagem internos de nove 
para quatro. 
 
Olver conta que as implantações desses aplicativos transcorreram sem problemas porque o 
software é muito fácil de usar e a interface com a web, muito intuitiva. Considerando-se que 
software como serviço costuma ser voltado para usuários corporativos, as interfaces têm quer 
ser compreendidas rapidamente. "Em todos os casos em que obtive êxito comprando serviços 
dessa maneira, estava automatizando um processo pela primeira vez.", diz. 
 
Quando é preciso customizar 
 
Mas software hospedado não é para todo mundo, nem qualquer situação. A customização é 
uma forte razão para empresas optarem por software licenciado e instalado 



convencionalmente em vez de software como serviço. Os fornecedores de software hospedado 
não podem oferecer níveis elevados de customização porque é antiético para seu modelo de 
negócio. Quanto mais customizado um aplicativo hospedado se torna, menor é a audiência 
potencial e maiores são os custos gerais.  
 
Para fornecedores de software hospedado, quanto mais básico o aplicativo, melhor. Mas nem 
todo mundo gosta do básico. A Applera, por exemplo, está mudando de um sistema 
hospedado de gerenciamento de desempenho e análise de funcionários para um outro que a 
empresa vai instalar internamente, porque o sistema hospedado não oferece a flexibilidade 
que a empresa requer para um sistema de análise e recompensa. O modelo tamanho único do 
software como serviço não se presta a empresas com processos exclusivos de avaliação de 
desempenho. 
 
Quando Dennis Hunsberger, vice-presidente de sistemas aplicativos da AgVantis, estava 
tentando se decidir entre uma implantação de um CRM interno tradicional da Onyx Software 
ou um sistema hospedado pela Salesforce.com, pediu a ambas as empresas que 
apresentassem um protótipo de como suas respectivas ofertas se integrariam aos sistemas 
back-end existentes. Ele quis garantir que os produtos da Onyx e da Salesforce.com pudessem 
realmente fazer o que o pessoal de vendas estava oferecendo.  
 
Hunsberger queria também que seus desenvolvedores, que fariam a customização e a 
integração, tivessem uma idéia do que vinha pela frente. A Onyx ganhou o contrato, em parte, 
porque colocou à disposição um dos funcionários para fazer o que AgVantis tinha pedido antes 
até de tê-la escolhido ou pago um centavo. Já a Salesforce.com insistia em firmar um 
compromisso antes de fornecer recursos.  
 
Segundo Hunsberger, a relutância da empresa em fazer o protótipo antes de assinar um 
contrato talvez pudesse indicar uma preocupação de que seu sistema não seria capaz de fazer 
o que a AgVantis precisava quando chegasse a hora. "Tive a impressão de que eles possuíam 
recursos limitados." 
 
Quaisquer que sejam as razões da Salesforce.com, o importante é que Hunsberger fez uma 
pesquisa. Faça você a mesma coisa, e o software como serviço poderá economizar dinheiro 
para sua empresa.  
 
Um vôo muito bem calculado 
 
A companhia aérea australiana Qantas alcança economia expressiva com a terceirização da 
hospedagem de seu sistema de reserva de passagens 
 
Havia uma época em que o departamento de TI da Qantas, companhia aérea australiana, fazia 
tudo, inclusive construir seus próprios computadores. O papel do departamento de TI começou 
a mudar quatro anos atrás quando a empresa decidiu terceirizar uma das peças mais 
importantes de sua infra-estrutura de TI, o sistema de reservas, para a Amadeus Global 
Travel, fornecedora de serviços de tecnologia para a indústria de viagens. 
 
Quarenta anos atrás, os sistemas de reservas proporcionavam vantagem competitiva às 
companhias aéreas, conta Fiona Balfour, CIO da Qantas. Mas, à medida que a tecnologia dos 
sistemas de reservas amadureceu e se tornou mais acessível, todas as companhias passaram 
a ter, essencialmente, o mesmo sistema de reservas e não havia mais vantagem competitiva ? 
só custos adicionais. A companhia concluiu que, se utilizasse um sistema de reservas 
hospedado, economizaria muito, principalmente se outras empresas aéreas empregassem o 
mesmo sistema e a mesma infra-estrutura, proporcionando ao fornecedor as economias de 
escala que lhe permitiriam oferecer o serviço a um preço mais baixo.  
 
A Qantas paga pelo sistema de reservas da Amadeus de acordo com o número de passageiros 
que compram bilhetes. "Quando temos um ano realmente bom, a Amadeus compartilha o 
dinheiro porque sua receita aumenta. Quando temos um ano ruim, não drenamos nossos 
recursos pagando por um sistema que não estamos utilizando plenamente", explica Balfour.  



A opção por ter o sistema de reservas hospedado pela Amadeus foi precursora do acordo de 
US$ 450 milhões que a Qantas fechou com a IBM Global Services em maio do ano passado 
para terceirizar suas operações de data center. Segundo o acordo, a companhia aérea paga 
apenas pela potência de computação que utiliza, o que ajudou Balfour a reduzir seus custos 
fixos de 70% para 30% do orçamento geral do data center. 
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