
única consultoria 100% nacional
focada em estratégia competitiva
para grandes corporações e
governos, aponta as self
technologies como sendo o
futuro da Tecnologia da

Informação (TI). O conceito pelo
TechLab (Laboratório de Estudos
e Análises Tecnológicas da
Empresa) para definir o padrão
tecnológico de modelagem e
desenvolvimento de sistemas,





social, fenômenos de consumo,
tipos psicológicos, elementos
resultantes da interação entre
pessoas etc. - sempre esteve
atrás das tecnologias vencedoras,
como principal sustentáculo. Em

outras palavras, quem soube
"sacar" para onde "caminhava a
humanidade" e seus desejos,
necessidades, expectativas,
medos, inseguranças e
percepções - e, simultaneamente,

conseguiu acertar nas premissas
mercadológicas, comerciais e
financeiras — foi vencedor na
guerra por se tornar benchmark
ou best seller de mercado em
uma determinada tecnologia.

O aumento dos custos de
transação, manutenção e suporte
em ambientes de negócios
altamente competitivos e
extremamente suscetíveis a
evoluções tecnológicas vai
pressionar a mudança
do mercado.

De um lado, os usuários
ganhando poder, orçamentos
sendo diluídos, necessidade de
velocidade e qualidade de
desenvolvimento de aplicativos
para acompanhamento da
velocidade da demanda pelos
mercados e negócios, padrões
perdendo relevância,
interoperabilidade na ordem do
dia, mudança radical no modelo
de compra de software, evolução
nos níveis de adoção de padrões
abertos, evolução dos modelos de
integração e convergência de
dados, mídias e formatos etc..

De outro lado, pressão por
redução de custos, cobrança de
acionistas por resultados,
métricas de medição de
resultados impostas, redução de
investimentos em TI, busca pela
maximização de ativos
existentes, foco em integração e
serviços, altas filas de projetos
parados ou em desenvolvimento,
falta de qualidade, altos índices
de retrabalho, altos custos de
certificação em qualidade, gestão
ineficaz de áreas e equipes,





tecnologias compradas sub ou
mal aproveitadas, foco migrado
para gestão por projetos
(com resultados mensuráveis),
terceirizações na ordem do dia,
TI como processo corporativo
ganhando importância
estratégica etc..

A solução é transferir os
custos de modelagem e
parametrização dos sistemas aos
usuários finais. Ou seja,
transferir os custos de
transação, manutenção e
suporte ao interessado
(stakeholder), da mesma
maneira que foi feito pelos

usuário final (o profissional de
marketing, finanças, RH,
jurídico etc.), passará a
modelar e parametrizar seus
aplicativos (no nível de cliente
ou terceira camada de
programação) diretamente nos
sistemas tecnológicos. Essas
plataformas totalmente
integradas e componentizadas,
verdadeiros servidores de
aplicativos de base integrados
via conectores, mensageria,
protocolos etc., aos processos
corporativos em arquiteturas
competitivas alinhadas ao BSC
da empresa.

Usuário final será responsável por definir
parâmetros para seus aplicativos
diretamente nos sistemas tecnológicos

bancos com os sistemas de
atendimento remoto em canais
alternativos, tais como
terminais de auto-atendimento
e caixas eletrônicos, agências
móveis, internet banking, phone
banking, mobile banking,
Serviços de Atendimento ao
Consumidor (SACs) etc..

Além dos motivos citados
acima, podemos verificar uma
enorme saturação em compras
de TI atualmente nas grandes
empresas, o que traz valor
marginal a novas compras e
investimentos e, portanto,
rendimentos decrescentes
com a adoção de sistemas
pouco ou nada inovadores.

Portanto, as self
technologies, ou seja, o

E como o usuário faz isso?
Digitando (ou mesmo falando)
em sua língua nativa
(portanto, não em códigos) os
parâmetros de seu aplicativo e
simulando, testando, usando.

Muitas serão as vantagens.
Nitidamente veremos o
desafogamento das áreas de TI,
redução das filas, redução dos
custos de falta de qualidade e
erros, maior adequação do
escopo de negócios do
aplicativo/software às
demandas do usuário (porque
é ele quem irá modificar a
ferramenta e não um analista
de TI pouco familiarizado com
a disciplina em questão), maior
velocidade (time to operation)
no processo que vai da

concepção do aplicativo a sua
disponibilidade para o usuário,
redução do staff de analistas e
desenvolvedores de alta
plataforma, distribuição de
governança, meritocracia e
convocatória em diversos
stakeholders associados
(mormente a área de TI e a
área de cliente interna), efetiva
descentralização na gestão
dos processos e informações
da companhia.

Com isso, acaba quase que
por completo a necessidade de
desenvolvedores especialistas
na camada do cliente, pois esse
custo é transferido ao usuário,
que se torna o desenvolvedor.
Aumenta, também, a
importância de integradores
de processos e tecnologias e
dos desenvolvedores de
plataforma baixa, bem
como de especialistas
em interoperabilidade
de plataformas e,
principalmente, de arquitetos
de ambiente e sistemas,
responsáveis por modelar as
plataformas tecnológicas de
desenvolvimento e serviço
dos aplicativos do tipo
self technologies.

O prazo para essa mudança
inevitável é de oito anos, com
viabilidade comercial de 12
anos. A pendência que impede
esse caminho de ser mais rápido
é mais política e lobbista, além
da subordinação dos clientes aos
padrões e fornecedores
existentes, do que tecnológica
e potencial de fato.

Fonte: B2B Magazine, ano 5, n. 52, p. 52-56, abr. 2005.




