
pessoas responsáveis por decisões na empresa, e de
alguns sistemas específicos, como os de controle
de florestas e de estufas. Mesmo com o mercado
caminhando cada vez mais na direção das soluções
prontas — ou da terceirização do desenvolvimento
—, a Tramontina mantém a disposição de conti-
nuar investindo na criação interna de seus siste-
mas e suas aplicações. Tanto que adquiriu a nova
plataforma de desenvolvimento Gênero, da Four Js,
para intensificar o desenvolvimento de aplicações
web. "A tendência é aumentar o uso de sistemas
web na empresa", diz Marcos Antônio Sganderlla,
gerente de informática da Tramontina. Hoje, por
exemplo, 98% dos pedidos enviados pelos 400 re-
presentantes de vendas da empresa, que atendem
50 mil clientes em todo o país, entram no ERP por
meio da intranet. Além disso, os 10 mil fornecedo-
res da Tramontina acessam o portal de e-commer-
ce para oferecer produtos no leilão reverso.

Com dez fábricas e
seis centros de distri-
buição no Brasil, dez
unidades no exterior e
uma produção diversifi-
cada (são mais de 17 mil
itens, de talheres a

móveis), a Tramontina mantém sua sede onde foi
fundada há 95 anos, a cidade de Carlos Barbosa,
município da serra gaúcha localizado a 15 quilôme-
tros de Bento Gonçalves e a 104 de Porto Alegre.

A distância da capital foi um dos motivos que le-
vou a área de TI a optar pelo desenvolvimento in-
terno, há cerca de 20 anos, quando não havia facili-
dades de comunicação como as oferecidas atual-
mente pela internet.

Estrutura enxuta> Sganderlla conta que
já chegou a experimentar a terceirização de alguns
aplicativos, mas sem sucesso. Assim, começou a
desenvolver os programas à medida que surgiam
as necessidades dos usuários. "A vantagem é que
criamos sistemas mais enxutos, que fazem exata-
mente aquilo que queremos", afirma. "Quando se
compra um pacote de terceiros, geralmente é pre-
ciso realizar customizações, além da integração
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com os outros sistemas", afirma Sganderlla.
Até o ERP é caseiro. Em uso há 15 anos, o siste-

ma corporativo vem sendo atualizado para atender
a novas necessidades da empresa. No final de
2005, por exemplo, o ERP ganhou um módulo de
seqüenciação de produção, que tem o objetivo de
ajudar a definir que produtos devem ser fabrica-
dos primeiro, de modo a aproveitar melhor a capa-
cidade das máquinas e aumentar a produtividade
sem comprometer os prazos de entrega acertados
com os clientes.

A opção por manter tudo dentro de casa também
tem se mostrado mais econômica. "Praticamente
só temos o custo da equipe, que é enxuta e faz tan-
to o desenvolvimento como a manutenção dos sis-
temas", diz Sganderlla. Há 14 pessoas na TI: um ge-
rente, nove desenvolvedores, dois administradores
de banco de dados e dois técnicos dedicados ao su-
porte. A equipe atende a uma média de 650 solici-
tações de usuários por mês, entre pedidos de no-
vos programas e alterações nos já existentes. "São
profissionais que conhecem muito bem o negócio
da empresa, porque vieram das áreas usuárias"
afirma Sganderlla. "Eles sabem exatamente o que o
usuário quer, o que facilita e dá mais agilidade ao
desenvolvimento de sistemas", diz.

Hoje, são cerca de 45 sistemas desenvolvidos in-
ternamente, que atendem mil usuários no país.
Desde o início, a linguagem adotada foi a D4GL, da
Four Js, usada com o banco de dados Informix
(atualmente da IBM) e que responde por 90% dos
sistemas. A linguagem Gênero substituirá a D4GL
e também o PHP, que era utilizado para web. "A
idéia é facilitar a migração das aplicações que estão'
em D4GL para o ambiente da internet, com peque-
nas alterações no código-fonte", diz Sganderlla. Em
aplicações específicas da área industrial também se
usa Delphi, da Borland. Com essas linguagens e o
conhecimento de sua equipe, Sganderlla afirma
que um programa não leva mais do que três meses
para ficar pronto.

Text Box
Fonte: Info Corporate, n.37, p.56-57, out. 2006.




