
Desenvolver ou não
desenvolver?

MAIS QUE UMA QUESTÃO
PRÁTICA, A IDÉIA DE

CONSTRUIR SISTEMAS EM
CASA DEVE SER BEM

PENSADA, NÃO APENAS
COMO FORMA DE

ECONOMIA, MAS TAMBÉM
DENTRO DA FILOSOFIA DE
GARANTIR UM BOM NÍVEL

DE SERVIÇO PARA AS
ÁREAS CORPORATIVAS

por Cláudio Ferreira

E
m pleno ano de 1999, muitas
corporações sofriam com a
depressão "pré-Bug" do ano 2000.
A saída para muitas empresas, diga-

se a mais fácil e talvez não a melhor, era
comprar pacotes de sistemas que
substituiriam o legado, acreditava-se,
corrompido pelos problemas dos dígitos.
Diversas companhias, no entanto,
descobriram que comprar um ERP (enterprise
resource planning) poderia ser um remédio
com graves efeitos colaterais. Entre eles, a
possibilidade de abrir mão do investimento
em pessoal, o que se refletiu em uma
capacitação baixa para suportar as
demandas internas de novos sistemas.

Passados seis anos, as corporações
ainda têm dúvidas quanto a melhor saída.
Adquirir sistemas pré-empacotados pode ser
uma via fácil para substituir software
decadentes e de complexa manutenção,
porém pode não ser a melhor solução, tanto
em custo inicial quanto em perspectiva futura,
ou mesmo quando a corporação pensa em
um sentido maior, na visão estratégica dos
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negócios. Porém, a idéia de reduzir custos de
forma acelerada força a aquisição externa,
transformando o que seria um custo fixo em
algo variável e para baixo.

"A premissa de fazer mais com menos na
área de desenvolvimento, passa pela via de
enxugamento de pessoal, o que leva ao
outsourcing. Muitas especializações de
desenvolvimento interno necessitam de
investimento constante e praticamente
proibitivo para as corporações", declara
Maurício Minas, vice-presidente sênior da
CPM. Ele se apressa em dizer que não existe
uma fórmula pré-determinada para apontar o
que deve ser feito em casa daquilo que seria
mandatório terceirizar.

"A grande batalha silenciosa dentro das
corporações, que envolve o setor de TI, é o
alinhamento com os negócios e não apenas
na linha de custos", define Ricardo Souza,
gerente de produtos e soluções da Microsoft.
Afinal, é uma solicitação de negócios que
dispara todo o processo de aquisição ou
desenvolvimento de novos sistemas. O que
muitas corporações esquecem ou até não se
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Independente do perfil da
empresa, as áreas pressionam

o departamento de TI no sentido
de responder às demandas de

negócios. Por conta disso,
muitas vezes, não atendem com

a qualidade e o tempo
necessário, p que resulta em

perda de credibilidade. A saída
mais sensata é a terceirização".

Altair Assis da Silva, da consultoria Neoris.

atentam no primeiro momento é que a
solução, não importa a sua origem, deve
conversar e se integrar com o legado, com
aquilo que já existe na empresa. Portanto, é
primordial que o departamento de TI atenda
às necessidades - não importa como -, mas
não se afaste do básico, que é a garantia de
conectar o sistema ao que já existe.

O planejamento do ambiente de sistemas,
entretanto, é proporcional ao tamanho da
companhia. A corporação de grande porte
enxerga o seu ecossistema com três ou
mesmo cinco anos à frente, enquanto uma
empresa de porte médio visualiza de um a
dois anos. Já as pequenas empresas não
podem se dar esse luxo, elas só enxergam o
futuro do dia seguinte, da necessidade que
está batendo a sua porta.

Sob medida
O mais comum, independente do

tamanho da organização, é terceirizar a
codificação básica de programação, em
especial com as cada vez mais "populares"
fábricas de software. A demanda é ainda
muito voltada para projetos lógicos. Como
exceção à regra, os bancos ainda
desenvolvem muita coisa dentro de casa.
"Eles fazem muita coisa internamente porque
são pressionados pela idéia da
concorrência", aponta Sílvio Passos, diretor
de soluções da Stefanini.

Mas isto acontece também porque não
existe ainda um pacote específico criado para
atender aos bancos de forma global. É certo
que, em breve, parte do backoffice tende a
migrar para sistemas de gestão, porém para
outras áreas ainda não existem módulos
aderentes a estas instituições.

Ao contrário, no segmento de
telecomunicações os pacotes têm uma
grande disseminação, assim como acontece
nos setores de comércio e varejo, que
tradicionalmente possuem pouco
desenvolvimento interno.

Existem dois modelos distintos de
terceirização de sistemas, os que

sacramentam contratos duradouros e os que
partem para ações pontuais. Os bancos, por
exemplo, fazem contratações pontuais,
específicos, enquanto as telcos preferem
estabelecer contratos de maior duração e que
podem ser encarados até como uma
parceria. "Independente do perfil da empresa,
as áreas pressionam o departamento de TI no
sentido de responder às demandas de
negócios. Por conta disso, muitas vezes, não
atendem com a qualidade e o tempo
necessário, o que resulta em perda de
credibilidade. A saída mais sensata é a
terceirização", assegura Altair Assis da Silva,
diretor da consultoria Neoris.

A Stefanini, por exemplo, com seu
expertise de integradora e desenvolvedora de
sistemas, inclusive para o mercado externo,
aposta no desenvolvimento de software
exclusivos, porém ainda sofre com a

integração dos sistemas com o legado das
corporações e com um certo preconceito na
hora de terceirizar o desenvolvimento. "Um
processo de negócio bem específico,
normalmente, é feito internamente. A
terceirização depende muito da maturidade
das empresas e do próprio perfil do
business", garante Passos.

O executivo aponta que é complicado
trabalhar dentro da margem de 10% do
orçamento que sobra para inovação,
excluídos 60% para a operação legada e
30% para consolidação de projetos em curso
- de acordo com números do Gartner. "As
corporações desejam ter uma margem de
40% para inovação, mas tem um longo
caminho para isso", aponta Passos. Pior, nas
médias e grandes empresas em geral, o
budget tende naturalmente a ser mal
aproveitado quando se fala em sistemas.

O custo está lá fora
Um modo de quebrar essa espiral

negativa é ver o todo, ter uma idéia do global
dos sistemas. Afinal, as perdas podem vir de
forma sutil. A utilização errada de sistemas
que gerenciam documentos, por exemplo,
pode escamotear a geração de informações
precisas, o que resulta na contratação de
mais e mais ferramentas, quando bastaria
ajustar o sistema existente.

"É comum ainda, na aquisição de
qualquer tipo de sistemas, não existir um
estudo preciso de impacto e de uso da
ferramenta, o resultado é a compra
indiscriminada de licenças. Sempre se
compra mais do que ó necessário, é preciso
planejamento", alerta Silva, da Neoris. Ele
relembra o caso de uma companhia que
chegou a adquirir 50% a mais de cópias do
que seria necessário de um sistema de BI
(business intelligence). Um trabalho básico de
revisão dos processos pode, portanto, ser um
redutor eficiente de custos.

A Neoris atua como uma consultoria
também na área de sistemas auxiliando as
empresas no investimento em BPM (Business
Proccess Management) e outras tecnologias.
Mas não basta usar ferramentas que façam
medição e ter os indicadores, é preciso
também divulgar para a empresa como um
todo até como uma forma de explorar as

"Um processo de negócios
bem específico, normalmente,
é feito internamente ainda.
A terceirização depende muito
da maturidade das empresas e
do próprio perfil do business".
Sílvio Passos, da Stefanini
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"boas notícias" e capitalizar a TI nas diferentes
áreas da companhia.

Outro diferencial na terceirização do
desenvolvimento dos sistemas com empresas
especializadas é que estas têm essa atividade
como core, além de possuírem uma gama de
certificações, os famosos CMMs, que
garantem maior padronização e qualidade
aos software. Por outro lado, as corporações
também precisam ter padrões e maturidade.
CMM, aliás, como lembra Minas, da CPM, é
um padrão aplicado pela índia que virou
referência. Hoje, mesmo no Brasil, empresas
e até mesmo setores do Governo o possuem
inclusive como forma de melhor absorver os
aplicativos criados por terceiros.

Na reta de chegada
Uma empresa que partiu para o

investimento em CMM é a General Motors,
que na busca de redução de custos utilizou a
ferramenta de gerenciamento de sistemas da
Altiris, o Application Metering Solution. O
resultado prático foi a diminuição do
investimento necessário para a compra de
licenças. Em um ano, o volume necessário
para a compra de software diminuiu em
44%, depois que foram constatados casos
como o do sistema que não era utilizado em
todas as máquinas nas quais estava
instalado. Ao todo, a ferramenta da Altiris
trabalhava com 6 mil máquinas, primeiro no
Brasil, e depois evoluindo para toda a
América Latina atingindo mais de 8 mil
estações de trabalho monitoradas.

O Altiris Inventory Solution é um dos
componentes da suíte Client Management. E,
além desta ferramenta, que realiza um
inventário dinâmico de hardware e software e
oferece 300 templates de web reports
gerenciais, outras duas soluções foram
adotadas pela GM. O Altiris Application
Metering Solution, que mede o uso dos
software instalados em cada máquina do
parque tecnológico e bloqueia aqueles que
não estejam em conformidade com a política

"A premissa de fazer mais
com menos na área de
desenvolvimento, passa pela
via de enxugamento de pessoal
o que leva ao outsourcing.
Muitas especializações de
desenvolvimento interno
necessitam de investimento
constante o que é proibitivo
para as corporações".
Maurício Minas, da CPM

da empresa, e o Contract Management
Solution, sistema que gerencia diversos tipos
de contratos como software, hardwares,
SLA's, leasing etc.

Além do desenvolvimento ou da venda
de produtos de prateleira, alguns
provedores, como a Stefanini, podem
otimizar o que já foi desenvolvido
internamente. "Fizemos isto recentemente
com a Alcoa, tornando as aplicações mais
estáveis", conta Passos. Uma atividade que
sai do trivial, da redução de custos em si,
para o melhor aproveitamento do que existe,
gerando um círculo virtuoso que leva no final
a uma melhor gestão e, como
conseqüência, a menores gastos.

"O interessante é que o cliente, hoje,
sabe o que quer e o que precisa. Entramos
com o discurso de referendar o momento
certo e determinando o quê terceirizar",
garante Minas, da CPM. Ele aponta que
existe um saneamento de provedores de
sistemas no mercado, apesar de ainda
existirem companhias com atitudes
predatórias e indiscriminadas quanto ao que
deve ser terceirizado.

A Microsoft, por exemplo, aposta não
apenas nos sistemas prontos, mas também
nas novas suites que permitem aos
desenvolvedores a construção de aplicativos
específicos. Como exemplo de economia
com pessoal técnico, a Microsoft acentua que
existe uma massa de profissionais
qualificados nas plataformas da companhia o
que serve para baratear o custo com pessoas
especializadas.

A tendência mais forte no
desenvolvimento de sistemas externos, no
entanto, é voltado para a integração e
replicação. Na ponta das empresas
especializadas em desenvolvimento cai um
véu de saturação. "Estamos muito próximos
de bater no teto, não existe mais espaço para
crescer, a não ser o caminho da exportação.
E é isso que estamos alavancando cada vez
mais", garante Minas, da CPM.

O pacote de Bill Gates
Um pacote mais que integrado. Essa é a filosofia que pauta o lançamento
conjunto do banco de dados SQL Server 2005, da plataforma de
desenvolvimento Visual Studio 2005 e do integrador de aplicativos e
sistemas BizTalk Server 2006. Afinal, as novas versões dos produtos buscam
ao máximo a integração entre eles.
"Os próximos produtos terão o mesmo olhar de integração. Estamos
iniciando a melhor safra de produtos da Microsoft que será completada em
18 meses", garante Emílio Umeoka, presidente da Microsoft Brasil. Todos
os três produtos ganharam ainda versões mais leves, as Express, voltadas
para o desenvolvedor iniciante. A do Visual Studio ao preço de US$ 49, a
do BizTalk por US$ 499 e a do SQL tem, como grande novidade, o
download e uso gratuitos.

"Queremos agregar novos usuários ao tornar os produtos mais acessíveis.
Temos uma demanda de pequenas empresas e desenvolvedores
independentes que serão beneficiados agora. E nosso grande desafio não é
a migração de nossa base de usuários, mas sim a conquista dos clientes
dos concorrentes", aponta Marcos Pinedo, diretor de estratégia .NET e
desenvolvedores da Microsoft. Entre as features mais interessantes está a
versão Team System, do Visual Studio, que permite a colaboração em grupo
e multidisciplinar de equipes de desenvolvimento de aplicativos.
A integração tecnológica dos pacotes visa uma melhor dinâmica e
aceleração do desenvolvimento de aplicativos. No Brasil, empresas como a
PM Sistemas e a Microsiga já iniciaram a etapa de treinamento nas novas
soluções para uso na sua plataforma de desenvolvimento de sistemas.
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