
negócios

JACKELINE CARVALHO

O ERP não basta
Pelo menos para os fornecedores, que inserem novas funcionalidades e recursos às suas suítes
para aumentar a rentabilidade por usuário. Outra saída tem sido a crescente oferta de um ERP
puro-sangue, com metodologias de rápida implementação, para o pequeno e médio negócio

dependência e necessidade dos negócios
em relação à plataforma ERP (enterprise
resource planning). Foi assim na mudança
do conceito de MRP para ERP, à época do
ano 2000 e depois com a revolução da
internet. Agora, o ciclo de renovação chega
com uma oferta ampla de funcionalidades

integradas para as corporações se inserirem
definitivamente na economia global. Ou
mesmo para fazerem parte da era dos
negócios conectados, onde já não é mais
possível transacionar à margem dos meios
eletrônicos, mesmo que parcialmente.

A nova proposta dos aplicativos de
negócios tem o ERP como recheio da
automação dos negócios, mas ele
sozinho perde um pouco do brilho frente
à alta demanda de saber o que pensam
e querem os clientes e de facilitar a troca
de informações internas ou mesmo com

parceiros em uma cadeia de
suprimentos, que já atrai médios e
pequenos negócios potencializando a
interdependência entre as empresas.

Eis um bom exemplo, Há pouco menos
de um mês foi inaugurado em São José do
Campos, no interior de São Paulo, o arranjo
produtivo loca! aeroespacial, com forte apelo
tecnológico. SAP, IBM e integradores do
sistema de gestão como a BBKO Consulting
estão unidos nesta iniciativa, não para a
venda de produtos para a Embraer, gigante
brasileira do setor aéreo, mas para
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cada ciclo, de tempos cada
vez menores, empresas
dedicadas ao desenvolvi-
mento de aplicativos
empresariais se reinventam
em busca de aumentar aA



padronizar a infra-estrutura utilizada pelos
seus parceiros. Fornecedores neste caso.
A oferta, totalmente financiada pelo Banco
IBM, inclui o software, a implementação
e os equipamentos fornecidos a preços
competitivos. As empresas podem
escolher a solução SAP mais adequada
ao seu tamanho e perfil de negócios,
com a implementação feita pela BBKO
Consulting, servidor e banco de dados IBM.
Também podem compor o pacote as
estações de trabalho.

A estratégia marca o lançamento do
Centro de Competência de Gestão em
Manufatura e o Arranjo Produtivo Local
Aeroespacial, fruto de um convênio com o
CECOMPI (Centro para a Competitividade
e Inovação do Cone Leste Paulista),
formado por empresas da região do Vale
do Paraíba, todas dentro da cadeia de
fornecimento da Embraer.

Marcos Peano, sócio-diretor da BBKO
e um dos executivos brasileiros que
acompanhou de perto boa parte das
mudanças recentes de setor de ERP -
foi diretor-geral da Baan no Brasil, hoje
incorporada pela SSA e esta, por sua vez,
absorvida pela Infor —, diz que o movimento
atual do setor de gestão de negócios não
traz grandes novidades tecnológicas, mas
revela um amadurecimento tanto por parte
dos provedores quanto das corporações.
'Tecnologicamente falando, não há nenhuma
grande novidade no segmento de ERP",
reconhece Peano. Porém, ressalva, há dois
movimentos concretos que vêm
promovendo altos índices de crescimento na
receita dos provedores.

Um deles é o fato de o
software de gestão
empresarial ter se tornado a
espinha dorsal à qual se
agregam uma série de outros
aplicativos e funcionalidades,
como o CRM (customer
relationship management), o
SCM (supply chain
management), o BI (business
intelligence) e assim por
diante. O outro, veja matéria
"PMEs são opção ao
crescimento", é a oferta do
ERP puro-sangue ao
pequeno e médio negócio,
com estratégias comerciais diferenciadas e
extremamente atraentes. "No primeiro caso,
ao invés de os fornecedores se focarem em
ERP e deixarem outros players assumirem o
ecossistema, como há 4 ou 5 anos, eles
englobaram essas funções. O ERP cresceu
e integrou funcionalidades", sumariza o
sócio-diretor da BBKO Consulting.

No ano 2000, houve
uma implementação
maciça e intensa dos
ERPs para resolver o
problema específico
daquele momento (Bug
do Milênio) em que os
sistemas desenvolvidos
dentro de casa corriam o
risco de sucumbir por
uma falha de
programação. Porém,
vencida esta e uma
segunda crise de
desconfiança provocada
pela derrocada das empresas pontocom,
começou-se a buscar o valor agregado
daquele alto investimento, com discussões
acaloradas sobre governança corporativa,
ferramentas de análise gerencial, tomada de
decisão, melhoria do relacionamento com o
cliente, etc. Temas que não compõem o
núcleo do ERP, mas que demandam novos
investimentos nesta seara para gerarem

crescimento médio anual
de 10,6%, O Brasil
desponta como maior
mercado da América
Latina, com 43% de
participação na receita
total, seguido pelo México,
com 28%. "As empresas
seguraram bastante as
suas ações e agora
precisam correr contra o
tempo. Por outro lado, as
tecnologias estão ficando
mais claras, as ferramentas
já se testaram na linha do

tempo e o mercado começa a usar isso
com grande ênfase, mas extremamente
voltado a resultado", avalia Siegmar
Schuenke, diretor comercial e de marketing
da IFS Brasil.

Mesmo sem estar entre os líderes
deste segmento no País, a IFS já sente este
aumento forte da demanda e, neste
primeiro semestre de 2006, alcançou

US$ 16,67 BILHÕES FOI A RECEITA MUNDIAL DE
ERP EM 2005, SEGUNDO o ARC ADVISORY;
US$ 21 BILHÕES É A PREVISÃO PARA 2010

resultados. "E foi isso que as empresas
descobriram nos últimos dois anos. Hoje se
vive um novo 'boom' de demanda,
justamente porque esses novos ambientes
também exigem revisões de processos e de
implementações mais antigas de ERP",
analisa Peano.

Curva
ascendente

Os números
comprovam. O
mercado mundial de
aplicativos de gestão
empresarial, segundo
a ARC Advisory, se
mantém em
crescimento e registrou,
no último ano, receita
de US$16,67 bilhões,
permitindo previsões de
faturamento de US$ 21
bilhões em 2010. Um
ambiente de otimismo,

apesar das fusões e aquisições promovidas
pelos principais players do segmento.

Outro levantamento feito pela Frost &
Sullivam, e divulgado recentemente, aponta
que o mercado latino-americano de software
de ERP deve alcançar cerca de US$ 720
milhões em 2011, contra os US$ 394,2
milhões obtidos em 2005, totalizando um

"As empresas
seguraram
bastante as
suas ações e
agora precisam
correr contra
o tempo"
SIEGMAR
SCHUENKE,
DA IFS BRASIL

crescimento de 21 % em novas licenças. "E,
fora este crescimento já constatado e
reportado, há um aumento da prospecção.
Uma reação bastante forte", diz Schuenke,

Marcelo Kawanami, analista de
pesquisa da Frost & Sullivan, afirma que
hoje 65% da receita de ERP na América
Latina têm origem em grandes empresas,
mas espera-se uma mudança nesta
proporção, já que os provedores estão
investindo na oferta de soluções pré-
configuradas, mais econômicas, que
atendem às necessidades de mercados
verticais e que otimizam o tempo e o
investimento gasto com a implantação
desse tipo de software.

Compliance
"Em paralelo, a oferta de soluções

complementares, como CRM, BI e SCM,
é alternativa para expandir o faturamento
dos fornecedores", acredita. E, no caso de
grandes empresas com ações na Bolsa
de Valores de Nova Iorque (EUA), a
necessidade adicional de adaptação da
infra-estrutura aos ditames da lei
Sarbanes-Oxley (SOX).

O website da Comissão de Valores
Mobiliários e Câmbio (SEC), dos Estados
Unidos, traz um fórum no qual empresas
podem comentar suas experiências na
implantação das provisões de controle

"Tecnologicamente
falando, não há
nenhuma grande
novidade no
segmento de ERP"
MARCOS PEANO,
DA BBKO
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exigidas pelo artigo 404 da Lei Sarbanes-
Oxley, Lá, dezenas de executivos
deixaram comentários. Muitos dos quais
descrevendo iniciativas
de conformidade
extraordinariamente
complexas e onerosas.
Com base nas nossas
experiências e nas
experiências dos
nossos colegas,
consideramos
excessivos tanto o
esforço quanto o custo
de adequação", registrou Paul Zeller, vice-
presidente e responsável pela área
financeira (CFO) da Imation.

"Tivemos cerca de US$ 1 milhão em
custos externos e substancialmente mais
em custos internos, a ponto de, no total,
Sox corresponder a quase 5% do nosso
resultado operacional em 2004", conta.
Desde a sua aprovação, em 2002, as
empresas têm reclamado da legislação
criada para ajudar a recuperar a confiança
dos investidores, abalada com os
escândalos contábeis da Enron e da
WorldCom. A origem de muitas queixas é
o artigo 404, que exige que a
comprovação dos controles internos

US$ 394,2 MILHÕES FOI
A RECEITA DE ERP NA
AMÉRICA LATINA EM

2005, SEGUNDO
A FROST & SULLIVAM;
US$ 720 MILHÕES É A
PREVISÃO PARA 2011

efetivos usados para proteger sistemas e
processos envolvendo relatórios
financeiros.

Sob a abordagem
em dois níveis
adotada pela SEC, as
maiores companhias
abertas foram
obrigadas a estar em
conformidade após o
primeiro ano fiscal
encerrado a partir de
15 de novembro de
2004. Já as empresas

menores reclamaram que as exigências
eram pesadas demais, o que fez a SEC
estender o prazo até julho de 2007. A
Braskem, focada no ramo de resinas
termoplásticas, concluiu, em junho, seu
processo de adequação às exigências da lei
fiscal. Uma adequação que exigiu a
implantação de novos processos no dia-a-
dia corporativo e fez com que a companhia
estivesse de acordo com a seção 404 da
Sox um ano antes de o prazo final.

Cadeia virtual
Cliente da SAP, a companhia carrega

o estandarte de um dos maiores
contratos globais de ERP, base

tecnológica para um programa de
competitividade empresarial, batizado de
Fórmula Braskem, adotado para nortear o
crescimento da empresa nos próximos
anos. O sistema exigiu investimentos de
R$ 130 milhões e está previsto para ser
ativado em outubro.

A decisão pela tecnologia SAP levou em
conta o status de parceiro-chave global que
a Braskem terá junto ao fornecedor. O seu
sistema vai incorporar os mais recentes
desenvolvimentos tecnológicos em gestão
empresarial à disposição das organizações
internacionais, muito preocupadas com a
adequação às normas da Lei Sarbanes-
Oxley, de transparência da gestão e
governança corporativa.

O ERP tem se transformado no núcleo
das transações de negócio, mas não se
mostra suficiente para atender à demanda
empresarial. Com ele, o mercado oferece a
plataforma SOA (service oriented
architecture) - veja matéria "O integrador que
faltava" — com web services e um portal
para relacionamento com clientes e
parceiros via internet. Enfim, um repositório
de informação com gestão do conhecimento
e business intelligence e uma camada SOA
para orquestrar a inteligência do processo.
Este é o novo momento da ERP.

O integrador que faltava
A plataforma SOA coloca adeptos à frente de seu próprio tempo

N
ão é por acaso que a sigla
SOA, de service oriented
architecture, tem rondado salas
e centros de desenvolvimento

das empresas ligadas ao segmento de
ERP (enterprise resource planning). A
tecnologia, ao mesmo tempo em que
facilita o desenvolvimento de novas
versões e funcionalidades, reduzindo
custos internos, tem sido vista como o
aperitivo que faltava os festejos da
integração corporativa. Facilita a criação
de web services e potencializa a
capacidade de integração de processos
de negócios internamente e com
parceiros e fornecedores, E melhor:
usando padrões web e a infra-estrutura
de comunicação da internet.

Pode-se se dividir a maturidade
de SOA na área de ERP em dois
momentos. O primeiro atraiu as rivais SAP
e Oracle, já fortemente comprometidas
com o conceito e a disponibilidade
de ferramentas, respectivamente, o

Netweaver e o Fusíon - nome também
adotado para os aplicativos que integram
os produtos da companhia com as
adquiridas PeopleSoft e JD Edwards. O
segundo será marcado pelos provedores
de menor porte nesta área, a exemplo da
Microsoft, que pode ser considera a mais
recente nesta disputa, e as empresas
nacionais, Totvs, Datasul, etc.

"O SOA estará na segunda onda de
desenvolvimento dos nossos aplicativos
de negócio (2008/2009)", reconhece",
Rodrigo Munhoz, gerente geral da divisão
de Business Solutions da Microsoft.
Caminho semelhante deve ser trilhado
pela Datasul que, segundo Jorge Stefens,
presidente da companhia, desenvolverá,
no longo prazo, um novo ERP.
"Começaremos com novos módulos e
funcionalidades até a tecnologia SOA ficar
madura e podermos rearquitetar todo o
software", diz.

Para Henrique Mascarenhas, vice-
presidente de inovação e tecnologia do
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Grupo Totvs, "SOA é uma arquitetura que
facilita a venda do software como serviço,
permitindo que as empresas de software
ofereçam os seus sistemas ao cliente na
forma de bilhetagem de uso do software". A
própria RM Sistemas, uma das empresas
do Grupo, entregou, em maio,
a sua versão de suíte ERP
totalmente reconstruída sobre
a arquitetura orientada a
serviços, e o objetivo atual é
levar a tecnologia também
para os sistemas da Microsíga
e da Logocenter, outras duas
empresas da organização.

Na mesma linha, a QAD
comprou a belga SoftCeli,
para reforçar o módulo
financeiro da sua suíte ERP,
e utilizará os recursos de
SOA na integração da
solução. "O objetivo da QAD é ser a
melhor na parte financeira da indústria, e
este módulo, já em SOA, está sendo
incorporado ao produto como um todo",
confirma Isabel Farincho, diretora de
vendas e operações da QAD Brasil. "O
ERP está caminhando para SOA para
facilitar a troca de informações entre as
empresas e a integração da cadeia de
suprimentos", sintetiza,

Adesão
Recente estudo concluído pela IDC

indica que as empresas instaladas nos
Estados Unidos aumentarão
significativamente os seus investimentos
na plataforma até o final de 2006.

RFID: FALTA A REVISÃO DE PROCESSOS

O

"O SOA estará na segunda onda de
desenvolvimento dos nossos

aplicativos de negócio (2008/2009)"
RODRIGO MUNHOZ, DA MICROSOFT.

que está impedindo maior adoção
das soluções de RFID é o custo da
etiqueta. Para o líder de SCM da

IBM, Marcelo Pedroso, o
ideal seria o custo entre
0,5 e 0,10 centavos de
dólar FOB. Hoje ele está
entre 20 e 50 centavos de
dólar. "Nos Estados
Unidos existem soluções
de uso-que, devido à
quantidade das etiquetas
utilizadas, caiu para 0,15
centavos de dólar", afirma.

Segundo ele, a
consolidação da RFID
passa pela integração
total com BPM (business
process management),
para se obter um

monitoramento geral, e não apenas com um
módulo da integração. As soluções de RFID
estão sendo testadas de forma isolada
dentro de um middleware. Por exemplo, nos
portos, os containeres recebem uma
etiqueta que será monitorada ao longo do
trajeto logístico. "Se você tiver
detalhadamente os itens que compõem o
container, poderá ter o status da

Segundo o levantamento, a maioria das
empresas naquele país considera a
arquitetura importante não apenas para
os projetos de TI, mas também para as
estratégias de negócios.

A disposição para o investimento
nesta área, segundo a IDC, desenha um
cenário de oportunidades para
fornecedores de produtos e serviços
especializados, e indica o acerto da
indústria ao apostar na evangelização do
mercado, com esforços em educação,
apresentação de produtos e
demonstração dos benefícios das
soluções aos negócios.

Nesta linha, a divisão de software da
IBM está dando total ênfase à arquitetura,
chegando a investir, nos últimos 12
meses, US$ 1 bilhão em pesquisa e
desenvolvimento nesta área, com 6 mil
profissionais dedicados ao desenvolvendo
de produtos. "Estamos desenvolvendo
sistemas que suportam o serviço, a
integração e a troca de mensagens, além
da coreografia dos processos. Enfim,
estamos amarrando as caixinhas para que
elas sejam executadas na ordem correta",
conta Pascoal D'Auria, gerente de
business integration da IBM Brasil.

Segundo ele, em um sistema ERP, no

mercadoria, correlacionando a carga com o
respectivo container", diz Pedroso.

Essa é uma forma, inclusive, de controlar
itens menores em tamanho e valor, É preciso
fazer uma regra de negócios, por exemplo,
para movimentar pallets dentro de um centro
de distribuição. Empresas como as
americanas Wall Mart e Tesco e a inglesa
Metro, caminham nessa solução.

O produto da IBM chamado RFID
Middleware, da família Websphere, tem um
adaptador que interage com o SCM- supply
change management, o WMS - workflow
management system e integração com o
mundo externo.

Para as aplicações de uso interno e de
controle de ativos (cujos valores justificam o
uso da etiqueta) é onde o RFID tem
encontrado maior êxito no seu
desenvolvimento. Um exemplo foi a linha de
montagem do automóvel Classe A da
Mercedes, fabricado no Brasil, por um
período, em Juiz de Fora (MG). A carroceria
recebia uma etiqueta RFID e a montagem
seguia obedecendo a uma regra previamente
estabelecida em busca de maior eficiência. A
própria IBM usa RFID para monitorar a
fabricação de microprocessadores.
(CLAUDINEY SANTOS)

qual se desenvolveu uma série de
customizações para integrá-lo a outros
aplicativos de negócio, as mudanças
exigem projetos gigantescos, em tempo
e custo. Mas o conceito de
acessibilidade de SOA minimiza este
esforço. Com SOA, a empresa pode
lançar mão dos melhores aplicativos,
independente do fornecedor. É possível
ter ERP de diferentes sabores e
provedores de serviços diversos dentro
deste ambiente, segundo D'Auria.

"A consolidação
da RFID passa
pela integração
total com BPM"
MARCELO
PEDROSO, DA IBM

"Começaremos
com novos
módulos e
funcionalidades
até a tecnologia
SOA ficar
madura e
podermos
rearquitetar
todo o
software"
JORGE STEFENS,
DA DATASUL
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Meva Su Duram,
da SAP:

informações
corporativas

definitivamente
integradas

PMEs no alvo
Independente do porte e da origem, provedores de
ERP estão convictos de que o caminho do crescimento está
nos pequenos e médios negócios

Consist lançou, em maio, o
Consist ERP Plus, um Enterprise
Resource Planning (ERP), com
aplicativos integrados: logística,

produção e recursos humanos, para
atender a empresas de pequeno, médio e
grande porte de qualquer segmento de
mercado. A suíte, com funcionalidades
integradas e flexibilidade, permite que os
aplicativos trabalhem isoladamente ou
integrados e com outras soluções da
empresa, tais como o Consist eCRM,
aplicações de BI e gestão de conteúdo e
!de processos (workflow).

"O ERP Plus é voltado para pequenas
e médias empresas. Tem funcionalidades
de CRM, com todos os recursos de
relacionamento, mas carrega a
complexidade buscada pela grande
empresa", defende Marcelo Marques,
gerente de operações da Consist. Segundo
ele, o sistema é integralmente operado pela
web, o que viabiliza as cotações, leilões e
compras virtuais. Quando se gera uma
necessidade de compra, o sistema
imediatamente conhece os fornecedores
preferenciais ou principais e dispara e-mails
convidando-os a apresentar os preços.
"Com esta estrutura, apenas uma pessoa
manipula o sistema, às vezes conversando
apenas eletronicamente com os
fornecedores", descreve.

É essa soma de integração com
flexibilidade que os fornecedores querem
levar ao segmento de pequenas e médias
empresas (PMEs). Até porque são esses
os negócios que mais investirão em
tecnologia da informação no curto prazo e
é onde está a maior carência tecnológica
do momento. Resultados recentes de
uma pesquisa feita com mil empresas
latino-americanas pela IDC Latin América
demonstram que 40% dos pequenos e
médios negócios da região têm intenção
de aumentar em aproximadamente 33%

os investimentos em TI em 2006. Ao
mesmo tempo, menos de 18% informam
redução de aportes.

Em situação confortável, a SAP
assiste à expansão do seu mercado
depois do lançamento da plataforma
Business One, no final do último ano.
Sozinha, a empresa alemã deve
movimentar, em 2006, US$ 1,4 bilhão
na América Latina, contra US$ 1,2
bilhão do ano anterior. A cifra soma as
aplicações Netweaver, uma importante
ferramenta de integração inspirada no
conceito SOA. "Agora assistiremos à
explosão do consumo das ferramentas
de portais, pois as informações
corporativas estarão definitivamente
integradas internamente, o que abre
oportunidade ao relacionamento virtual
entre as empresas", afirma A diretora de
produtos da SAP, Meva Su Duram.

Outra pesquisa realizada junto a 3 mil
companhias na América Latina, entre
outubro e dezembro do ano passado,
revelou que 71 % têm alguma aplicação
de ERP. Karen Bitran, analista da ÍDC, diz
que muitos desses sistemas são
desenvolvidos internamente, o que mostre
que há espaço para a venda de soluções
de pacote. Ela observa que as maiores
oportunidades estão nas empresas com
mais de 100 funcionários.

A Oracle está reforçando as suas
ações junto a canais para aumentar as
vendas dos aplicativos de gestão
empresarial para pequenas e médias
empresas (SMB). Três parceiros locais,
YKP, MPL e HB Global, já estão treinados
e iniciam as vendas em setembro. Além
dessas, a Oracle trabalhará com a Code
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negócios
Cristiane dos Santos,
da Oracle: agilidade
na implementação

(Argentina); a BFGP e a Structure
Intelligence (Colômbia); a Premier Group
.(Porto Rico); e a Ennovative e Experto
(México). A estratégia terá como foco a
suite batizada de J D Edwards
EnterpriseOne Rapid Start, uma solução
completa de software, hardware,
suporte, capacitação e serviços pré-
configurados, de rápida instalação e
custo 20%.mais baixo do que as demais
ofertas do mercado.

Segundo Cristiane Santos, diretora

de alianças e canais, a
solução é modular e
pode ser adaptada às
necessidades
específicas de cada
empresa e seu
crescimento. Ela afirma
que o diferencial do
sistema para as

soluções convencionais é a agilidade da
implementação, que varia entre dois e
três meses, com um custo médio de R$
3,6 mil por usuários, para configurações
médias de 25 usuários. A companhia
não centrará esforços na venda da
solução voltada ao relacionamento com
clientes (CRM), como faz a SAP, com o
Business One, e a Microsoft, com a
Linha Dynamics, e outras soluções
fornecidas por provedores locais, como
Totvs e Datasul.

Tudo OK com a SOX
Depois da fusão, sanofi-aventis unificou sistemas ERR implementando
processos e perfis de acesso de usuários adequados aos controles e
padrões exigidos pela lei Sarbanes-Oxley e GxP

"Unificação das
bases e

atualização da
versão foram os

principais
motivadores do

projeto de
migração

concluído em
julho deste ano"
ENRICO RAUCCI, DA

sanofi-aventis

A
pós a fusão em
agosto de
2004, a sanofi-
aventis tornou-

se a terceira maior
empresa farmacêutica do
mundo e a primeira da
Europa. A empresa
também assumiu a
liderança mundial em
vacinas de uso humano,
por intermédio de sua
subsidiária sanofi-pasteur
Em 1997, implementou o
seu primeiro sistema de
gestão empresarial, o
SAP R/3 versão 3.0F, com os seus
módulos básicos de finanças, gestão de
materiais, controladoria e afins.

Esse foi um dos primeiros projetos a
adotar o sistema de gestão empresarial
da fornecedora de origem alemã sobre a

plataforma Windows no
Brasil. E que não parou
por aí. Desde a primeira
implementação, foram
integrados novos
módulos e desenvolvidas
interfaces com outros
sistemas SAP do grupo,
além de atualizações de
versão. Uma jornada
interrompida pela última
migração, concluída em
julho deste ano, depois
da qual a safoni-aventis,
fruto da fusão das duas
empresas, passou a ter

finalmente uma base de dados integrada.
A migração para a versão 4.7 unificou

o sistema SAP, até então em duas
diferentes versões devido ao gap
tecnológico das empresas antes da fusão.
"Unificação das bases e atualização da

versão foram os principais motivos desta
iniciativa", afirma Enrico Raucci, gerente
de informática da sanofi-aventis. Porém,
um item peculiar também estava no
requisito: os processos e perfis de
acesso dos usuários passaram a
respeitar os controles e padrões exigidos
pela lei Sarbanes-Oxley e GxP.

O projeto foi concluído no início de
julho último e já traz vantagens para as
áreas de negócios, simplificando os
procedimentos e trazendo ganhos de
produtividade. O foco agora são os
sistemas de business intelligence (BI) e
business process management (BPM),
conta Alice Tsuno, supervisora de
sistemas sanofi-aventis.
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Text Box
Fonte: TI Inside, ano 2, n.16, p.14-22, ago. 2006.




