
ADEUS SOBRECARGA DE SOFTWARE
Eliminar o excesso de software na infra-estrutura corporativa também pode significar
um orçamento mais flexível. Saiba como acabar com o desperdício, ganhar eficiência
e ainda reservar orçamento extra para novas iniciativas

ark Lack, responsável pe-
los relatórios de negócios e
financeiros na Mueller.

empresa de manufatura no setor de
tubulação e refrigeração, não está
de todo brincando quando diz que
o bebedouro é sua melhor fonte de
informação sobre o software de re-
latório da companhia. Lack super-
visiona a implementação do Cog-
nos Performance Applications, um
pacote que deveria ser o padrão pa-
ra análise e relatório em toda a or-
ganização. Às vezes, porém, ele
descobre que produtos concorren-
tes estão sendo utilizados.

"Alguém vem contar: 'Você sa-
bia que o departamento tal acabou
de comprar o pacote tal?' Então eu
o examino e descubro que ele não
tem sequer o mesmo nível de ca-
pacidade que o nosso pode ofere-
cer", diz o gerente de planejamen-
to e análise financeira da Mueller.
"Descobrimos recentemente que
o departamento de manufatura
havia comprado um software de
relatório bem debaixo do nosso
nariz", revela.

Aplicações redundantes, fun-
ções não utilizadas em pacotes de
ERP (sistemas integrados de ges-
tão) e CRM (ferramentas de ges-
tão de relacionamento com clien-
tes) e aplicações que foram com-
pradas e depois esquecidas são
usuais e caras. É o que se costuma
chamar de shelfware.

Os custos relacionados a exces-
so de software acumulam-se: ta-
xas de licença, de manutenção,
custos da mão-de-obra de TI ne-
cessária para suportar as aplica-
ções... Além disso tudo, há falta de
integração e consistência entre
sistemas, o que em última análise
leva à perda de produtividade e
eficiência. É por isso que a elimi-
nação de software redundante ou
em excesso pode liberar fundos no
orçamento de tecnologia.

Sistemas redundantes acumu-

lam-se de várias maneiras, segun-
do John Schick, consultor da
Compass America, consultoria es-
pecializada em TI. "Uma delas é a
fusão ou aquisição", explica. "Ou-
tra é a compra descentralizada."

No caso da Mueller, como em
muitas grandes organizações, a
falta de comunicação interdepar-
tamental foi uma das principais
causas da duplicidade. "Trabalha-
mos incessantemente para infor-
mar o que o software da Cognos é
capaz de fazer. Entretanto, ainda
existe muita duplicação de esfor-
ços, todos tentando alcançar o
mesmo objetivo", observa Lack.

Felizmente, os executivos de TI
contam com muitos outros meios
para tentar eliminar o desperdício
nos budgets de software.Veja algu-
mas de suas melhores sugestões:

CUIDADO COM DESCON-
TOS PARA A COMPRA DE
PACOTES. Freqüente-

mente, uma suíte de produtos aca-
ba encostada em alguma pratelei-
ra, ou pelo menos parte dela. De
acordo com Jane Disbrow, analista
do Gartner, muitos CIOs recla-
mam de que não usam totalmente
grandes pacotes empresariais, co-
mo CRM ou ERP multimódulos.
Ela estima que entre 25% e 30%
dos recursos de pacotes de softwa-
re empresarial não são utilizados.
"Os fornecedores querem vender
o pacote completo e fazem-no ofe-
recendo descontos muito agressi-
vos", afirma a analista.

Inicialmente, tal estratégia não
é um grande problema, dada a
economia proporcionada pelos
descontos, que chegam a 75% do
"preço de tabela", mas pode pas-
sar a ser quando o cliente perce-
be que está pagando taxas de ma-
nutenção anuais sobre software
não usado. "Os fornecedores não
querem remover estas licenças do
contrato porque o fluxo de recei-



ta de manutenção é extrema-

mente lucrativo", enfatiza Jane.

Steffani Lomax, analista da Soft-

ware Success Partners, empresa de

consultoria especializada em ge-

renciamento de ativos de TI, já tra-

balhou para uma organização da

IBM dedicada a ajudar clientes que

tinham problemas com sheltware.

"Grandes clientes corporativos re-

clamavam que tinham gastado

muito dinheiro com software, mas

não usavam metade dele", conta.

"Todos os fornecedores fecham

acordos grandes, do tipo'leve o que

puder'. Tais acordos, em geral, en-

volvem um desconto enorme, mas

às vezes têm três anos de duração.

Neste tempo, planos e prioridades

podem mudar.

INVISTA EM FERRAMEN-

TAS DE G E R E N C I A M E N T O .

Ferramentas de gestão

de ativos, auditoria de licenças e

mapeamento automatizado po-

dem ajudar a descobrir e ou admi-

nistrar ativos e licenças de softwa-

re. Em alguns casos, segundo os

CIOs, será extremamente difícil

descobrir a existência de shelhva-

re sem a tecnologia certa para fa-

rejá-lo.Veja como várias ferramen-

tas podem ajudar as organizações.

• Gerenciamento de l icenças. A

Universidade de Michigan usa o

K2, pacote de gestão de licenças

de software da Sassarras Softwa-

re, para controlar adequadamen-

te a utilização de programas.

"Com o K2 criamos pilhas de da-

dos sobre uso que nos mostram o

volume de utilização de uma apli-

cação em dias, semanas, meses e

anos - por usuário, workstation,

unidade, departamento e assim

por diante", enumera Scott

Lemm, administrador de contra-

tos de TI da universidade.

Os dados ajudam a instituição

a cumprir contratos de licença e

renegociá-los quando o uso é in-

ferior ao previsto. "Com informa-

ções sobre uso à mão, podemos

dialogar com fornecedores para

melhorar nossa licença, modifi-

cando contratos ou aposentando

a aplicação", explica Lemm, ob-

servando que a universidade já

economizou 1,2 milhão de dóla-

res com negociações.

• Mapeamento de aplicações. A

Boise State University utiliza o In-

Sight, um appliance da Nlayers que

mapeia aplicações e suas depen-

dências em uma organização para

controlar seu inventário. David

O'Neill, diretor-executivo do de-

partamento de TI da universidade,

usa esta informação tanto para ava-

liar a necessidade de upgrade ou

downgrade de licenças quanto pa-

ra otimizar o gerenciamento. "O

sistema faz um inventário das má-

quinas que estão servindo determi-

nadas aplicações, quem as está uti-

lizando e onde. Então você pode

descobrir se tem licença para o que

está em uso e quem está servindo a

aplicação", detalha O'Neill. Os re-

sultados às vezes surpreendem.

"Em pelo menos um caso, achei

que éramos os únicos a servir uma

aplicação específica, mas depois

descobri que outra faculdade tam-

bém o estava fazendo."

• Apl icações de governança de

TI. Estas ferramentas oferecem

uma gama de funções, incluindo

gerenciamento de ativos e de

portfólio e mapeamento de pro-

cessos de negócio. A Warner

Bros. Entertainment, por exem-

plo, emprega o Enterprise Archi-

tecture, da Troux Technologies,

para rastrear seu portfólio e as re-

lações entre diferentes aplicações

e processos de negócio. "Com o

produto posso procurar redun-

dâncias no meu portfólio de apli-

cações... e usufruir oportunida-

des de consolidação e reutiliza-

ção", conta Douglas Rousso, vi-

ce-presidente de arquitetura e

planejamento da Warner Bros.

SIGA O DINHEIRO DA

MANUTENÇÃO. Muitos

CIOs defendem que se

dedique tempo ao departamento

de contas a pagar. "Eles têm a

melhor informação", garante

Schick, da Compass America.

"Procure pagamentos de softwa-

re atuais e descubra o que está in-

cluído na fatura. Freqüentemen-

te, a conta é para um conjunto de

produtos empacotado e pode ha-

ver um pagamento que cobre 30

ou 50 funções. Pergunte o que es-

tá incluído na nota, quem precisa

dos produtos e talvez até tente

conversar com o fornecedor para

reduzir o preço ou se livrar de al-

guns produtos."

Para Jeff Mclntyre, vice-presi-

dente de serviços de tecnologia da

BNSF Railway, vale a pena exami-

nar os contratos de manutenção

regularmente.Todo ano, ele vascu-

lha e pergunta o que é esse ou

aquele software, onde está sendo

usado. "A compra de software é

uma despesa dobrada, já que você

paga a licença mais a taxa de ma-

nutenção anual, em torno de

15%", contabiliza.

A BNSF também acompanha

projetos de aplicações internos pa-

ra assegurar que todos os projetos

de desenvolvimento preencham

requisitos de negócio específicos e

não dupliquem esforços passados.

DIVULGUE SEUS ATIVOS.

Compras equivocadas

por departamentos con-

tribuem muito para o problema de

shelfware. Portanto, centralizar a

compra - e facilitar que os departa-

mentos obtenham o que desejam -

pode ajudar a reduzir a aquisição de

um corpo estranho. A BNSF tem

um website em que os usuários po-

dem saber cada pacote de software

que a empresa possui. "Você pode

fazer o logon e ver uma lista de pro-

dutos padrão", explica. "Se não es-

tiver lá, há instruções para enco-

mendar. Mas, para a maioria das

pessoas, é mais fácil obtê-la baixan-

do-a do nosso site."

Steffani sugere informar aos

funcionários quais licenças a em-

presa possui. "Os funcionários

precisam entender quais siste-

mas estão disponíveis. Se não

souberem, eles mesmos vão aca-

bar conversando com fornecedo-

res e comprando software que a

empresa já tem." ( T r a d u ç ã o do

COMPÜTERWORLD/EUA)

Desperdício nunca mais
Ao comprar novo software, os executivos
de TI são facilmente induzidos a adquirir
um grande número de recursos e funções
de que não precisam realmente. Isso
acontece porque o software recebe um
desconto melhor ou apenas porque o "papo
do vendedor" é convincente.
Mas cuidado: acordos acerca de software
podem causar uma overdose. Veja algumas
dicas para negociar o licenciamento e obter
um contrato "sem gorduras".

• Faça uma estimativa dos componentes de
software que serão utilizados no período
de um ano. Jane Disbrow, analista do
Cartner, recomenda examinar com atenção
quaisquer opções e módulos extras

oferecidos para determinar se realmente
serão usados a curto prazo. "Digo para ao
menos procurar referências em sua
indústria para ver se o software está sendo
usado da maneira que você espera", orienta.
"Do contrário, seja firme e diga que não
está precisando."

• Resista ao impulso de comprar só para
satisfazer necessidades futuras incertas. O
software com desconto ou "gratuito", em
geral, nãojustifica os custos de
manutenção e suporte do software extra,
alerta Jane. Além disso, estas aplicações
extras não serão gratuitas quando a l icença
for renovada, avisa Scott Lemm,
administrador de contratos de TI da

Universidade de Michigan. Depois que o
software se torna arraigado na empresa,
fica difícil trocá-lo. Por isso, Lemm
aconselha a negociar proteções de preço
para produtos que talvez você queira
acrescentar futuramente.

• Negocie o direito de remover ou trocar
módulos. Busque acordos que lhe permitam
substituir um módulo por outro sem multa,
recomenda Steffani Lomax, consultora da
Software Success Partners. Fornecedores
que licenciam com base no uso costumam
mostrar-se mais dispostos a fazer isso do
que aqueles que licenciam com base na
receita da empresa ou no número total de
funcionários, diz Jane.
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