






Especialistas e CIOs de grandes
empresas, como Banco do Brasil, Michelin, Santander
e Serpro, afirmam que a partir do diagnóstico sobre os
aplicativos é possível diminuir a conta com manuten-
ção. Em empresas altamente dependentes de tecnolo-
gia, como as do setor financeiro, ou no caso das orien-
tadas à eficiência, como as de manufatura, é comum
encontrar centenas de programas em uso. O software
de gestão empresarial, embora consolide boa parte das
funcionalidades administrativas e financeiras, convi-
ve com uma série de aplicativos específicos, desenvol-
vidos anos atrás. Portanto, há dois caminhos: migrar
as funcionalidades para o ERP e outros pacotes ou fa-
zer a integração do legado com as novas plataformas.
De qualquer forma, é preciso redesenhar os sistemas.
"Redesenhar não é começar do zero, mas partir do que
ê crítico ou diferencial para o negócio", diz Lozinsky.

A parte da TI mais indicada para a tarefa de fazer
esse diagnóstico dos aplicativos é o time de arquite-
tura de sistemas. São profissionais experientes, que
definem o conjunto de padrões tecnológicos que a
TI deve seguir para atingir os objetivos de negócio
da empresa no presente e no futuro. A visão de lon-
go prazo é fundamental para controlar os custos com
manutenção. "O plano final deve estar claro desde o
início. Se a renovação for feita em partes sem uma
visão do todo, os sistemas continuarão sendo uma
colcha de retalhos", afirma Edson Fregni, vice-presi-
dente do instituto Forrester Research no Brasil e ex-
CIO do banco ABN Amro Real. Segundo Fregni, é
melhor fazer uma mudança consistente, estrutura-
da, do que perder tempo com pequenos ajustes.
"Homologar uma alteração custa dez vezes mais do
que renovar a aplicação", diz Fregni.

O caminho para a renovação da arquitetura é calca-
do em serviços. O conceito SOA (Arquitetura Orien-
tada a Serviços) está na pauta dos CIOs. Com SOA é
possível escolher-o que há de melhor nos sistemas le-
gados e integrá-los às novas ferramentas. Por isso, em
muitos casos, principalmente entre os grandes bancos
brasileiros, segundo Fregni, a solução para a moderni-
zação do legado é híbrida, com a migração dos aplica-
tivos especialistas para pacotes de mercado e a adoção
de SOA para conectar o sistema core às novas funcio-
nalidades. "Os bancos estão adotando SOA mais como
um ambiente para reutilização de módulos de softwa-
re, como faziam com as sub-rotinas de mainframe.

O ideal seria partir direto para a arquitetura de servi-
ços propriamente dita", afirma Fregni.

O legado dos bancos é formado pelo sistema central,
transacional, e por aqueles desenvolvidos interna-
mente, além dos aplicativos satélites, de mercado. É
consenso que o core, mesmo antigo, está em boa for-
ma, pois tem sido cuidadosamente mantido e renova-
do nos últimos 30, 40 anos. Enquanto os bancos pú-
blicos admitem que irão conviver ainda por muito
tempo com o legado, os estrangeiros estão preocupa-
dos em renovar suas plataformas de maneira global.

Segundo Eduardo Campos, gerente-geral de servi-
dores da Microsoft, a otimização da infra-estrutura co-
meça por mapear o estágio de maturidade da compa-
nhia. Uma metodologia desenvolvida pelo Gartner e
pelo MIT (Massachusetts Institute of Technology) tra-
ça quatro perfis de maturidade: básico (reativo), padro-
nizado (com boas práticas de gestão), racionalizado
(mais proativo) e dinâmico (flexível). O mapeamento
inclui análise de gaps e termina com um relatório de
sugestões, como consolidação de banco de dados, vir-
tualização de servidores e automação do controle de
versões de software. A maioria das empresas está nos
primeiros estágios. A meta é avançar de nível até que
45% dos esforços sejam canalizados para projetos. "A
TI faz a diferença quando consegue a integração do le-
gado com os sistemas de produtividade", diz Campos.



O mainframe
não vai morrer?

A expressão legado está totalmente associada a
mainframe e aos milhões de reais em manutenção
por ano que os grandes computadores demandam.
Se a arquitetura de sistemas permitir, boa parte
dos aplicativos pode ser migrada para servidores
distribuídos. Embora existam casos bem-sucedi-
dos de empresas que abandonaram de vez a plata-
forma alta, no Brasil a morte do mainframe não foi
decretada. Ao contrário, a venda desse tipo de
equipamento continua subindo. Segundo dados da
IDC Brasil, do total investido em hardware no país,
30% correspondem a mainframe, taxa superior à
mundial, que gira em torno de 11%. "No médio
prazo, o mainframe não vai morrer, pois inspira
confiabilidade e segurança. A insatisfação é mesmo
com os altos custos de atualização do hardware e
de manutenção do software", afirma Reinaldo Ro-
veri, analista sênior de servidores da IDC.

O preço médio de um mainframe caiu em torno de
50% nos últimos três anos. Passou de 4 milhões de
dólares para 2 milhões de dólares. Nesse período, sur-
giram outras alternativas para atualizar o legado, como
servidores de menor porte com processadores velozes
de dois ou mais núcleos, softwares de virtualização de
servidores, grande oferta de pacotes SOA e provedo-
res de outsourcing de manutenção. Qualquer das es-
colhas será benéfica, desde que tenha como meta o
mantra reduzir custos com manutenção. Em uma pes-
quisa global realizada pela consultoria Aberdeen, ne-
nhum CIO disse ter obtido resultado fraco com as ini-
ciativas de modernização do mainframe.

No Brasil, os CIOs estão numa fase pré-SOA, de
mapeamento dos sistemas existentes, para avaliar a
relação de custo e benefício da integração, ou até de
uma renovação completa da arquitetura, para aban-
donar o mainframe. "Quando a decisão é sair do
mainframe rumo à plataforma baixa, a economia
média é de 30% sobre os custos totais de aplicação",
diz Paulo Jakovac, diretor de operações da área de
aplicativos da EDS Brasil. Jakovac ressalta que a mo-
dernização do legado começa por uma avaliação dos
sistemas, para, com base neles, saber quanto de in-
fra-estrutura é utilizada, se para mais ou para menos.



A análise dos aplica-
tivos permite ainda rever a qualidade dos códigos
de programação para mainframe. Há aplicativos
que foram criados por pessoas que já se desliga-
ram da companhia e os deixaram esquecidos, sem
documentação, apenas ocupando espaço. Uma
maneira de desenterrar esses esqueletos é com
ferramentas de varredura de códigos, que confe-
rem uma série de características das bibliotecas
de software e emitem relatórios com oportunida-
des de melhoria. Os aplicativos que se mostrarem
desnecessários podem, então, ser eliminados. "A
limpeza nos códigos ajuda a reduzir os custos
com manutenção de mainframe", diz Jakovac.

Caso o CIO decida trocar de hardware, há que
levar em consideração os gastos futuros, entre os
quais, o suporte técnico. De acordo com José
Francisco Gonçalves, diretor da área de serviços
da IBM Brasil, os acordos de nível de serviço de-
vem ser diferentes para cada ambiente. "O impac-
to de ficar com um desktop parado por duas ho-
ras é diferente de ficar o mesmo tempo sem
mainframe", diz Gonçalves. Além da preocupação
com disponibilidade, o CIO deve atentar para o
prazo de garantia. "A previsibilidade dos gastos
com manutenção é importante para a gestão do
legado", afirma Gonçalves.



Futuro orientado a serviços e processos
Até dez anos atrás, a conexão de um aplicativo

a outro ocorria ponto a ponto, o que gerava um
emaranhado de interfaces. Caso houvesse alguma
falha, era preciso intervir em vários sistemas pa-
ra rastrear todos os pontos de contato da aplica-
ção. Por isso, tradicionalmente, o maior custo de
manutenção está nos sistemas administrativos e
operacionais, que permeiam toda a empresa. Por
outro lado, é nesse grupo que há maior oferta de

pacotes prontos. "Se a empresa migrar todos os
seus aplicativos para um grande ERP, no fundo
trocará um legado por outro", diz Sérgio Lozinsky,
da Booz Allen Hamilton.

A SOA (Arquitetura Orientada a Serviços) pre-
domina entre as estratégias de modernização do
legado, pois cria camadas intermediárias para a
integração de aplicativos, não importando se es-
tão dentro ou fora do ERP, em que linguagem fo-

ram escritos, se são antigos ou recém-
instalados. Essa arquitetura utiliza co-
nectores que pinçam as funcionalidades
(ou serviços) existentes, de maneira que
não é preciso alterar os códigos de pro-
gramação. "Com SOA, o CIO pode trocar
o que não presta e manter o que é dife-
rencial de negócio", diz Lozinsky.

O Gartner prevê que no ano que vem
65% dos projetos de SOA serão imple-
mentados a partir do empacotamento ou
redesenho de aplicações existentes. Mi-
chael Barnes, analista do Gartner, alerta
que, quanto maior o projeto de SOA,
mais governança ele requer. Por volta de
2010, segundo Barnes, as maiores bar-
reiras à adoção de SOA serão relaciona-
das a questões como falta de métricas
claras e má definição de requisitos e es-
copo, bem como envolvimento insufi-
ciente das áreas de negócio na prioriza-
ção dos projetos.

Se o redesenho de software como
serviço ocorrer em paralelo com a tec-
nologia de BPM (Business Process Ma-
nagement), a iniciativa trará mais resul-
tados para o negócio, segundo a consul-
toria Aberdeen. A combinação de BPM e
SOA evitaria que a iniciativa de moder-
nização do legado ficasse restrita ã área
de TI. Na prática, um aplicativo é com-
posto por duas partes: a lógica e a de da-
dos. Do ponto de vista de negócios, pa-
ra elevar a capacidade de resposta da TI
às demandas dos clientes internos, a re-
comendação é extrair a porção lógica e



reimplementá-la como processo, usando BPM.
O dado, por sua vez, pode ser trabalhado como
serviço, em arquitetura SOA.

Na visão da Booz Allen, o outsourcing de ma-**
nutenção de infra-estrutura é uma das melhores
soluções para a redução de custos com o legado,
pois deixa uma folga financeira para se adotar no-
vos sistemas. A outra parte das aplicações passa-
rá para pacotes de mercado, será padronizada con-
forme diretrizes globais da companhia ou terá
suas melhores habilidades integradas a novas fer-
ramentas. No outsourcing, o que fica determina-
do no contrato são pequenas alterações, previa-
mente definidas. "O outsourcing resolve o proble-
ma, porque congela o legado e, assim, o condena
à morte", afirma Lozinsky. O importante, diz ele, é
que a balança penda mais para o lado de inovação
do que de manutenção.
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BB troca manutenção por inovação
Cliente do Banco do Brasil há 28 anos, Glória

Guimarães, diretora de tecnologia da instituição,
tem seus dados armazenados em mainframe, as-
sim como os demais 24,5 milhões de correntistas
do banco. "Os sistemas transacionais estão em
mainframe. O legado é a vaca leiteira dos bancos",
diz Glória. Em sua opinião, por uma questão de
custo não vale a pena redesenhar ou substituir os
sistemas que ainda têm utilidade. A solução, se-
gundo ela, é inovar sobre o investimento anterior-
mente realizado. "O legado não deve ser visto co-
mo um fardo, mas sim como um diferencial com-
petitivo", afirma Glória.

Nos números superlativos do Banco do Brasil, o
legado é composto por 109 mil Mips de capacida-
de em mainframe, 487 terabytes de armazena-
mento em disco e 945 aplicativos, que, juntos,
processam em torno de 700 milhões de transações
de conta corrente por mês.

Em 2006, foi concluído um programa de trans-
formação do legado, que teve como um dos prin-
cipais resultados a ampliação dos recursos de TI
para projetos, que hoje correspondem a 60% do
orçamento. Há três anos, essa mesma faixa esta-
va relacionada a atividades de manutenção e
ajustes de sistemas existentes.

A virada de mesa decorreu de um plano de ar-
quitetura para unificar as bases de cadastros de
clientes, antes dispersas entre os aplicativos. A
metodologia utilizada foi de melhoria dos códigos,
por meio de padronização das sub-rotinas de pro-
gramação. Para os i 700 desenvolvedores de soft-
ware do Banco do Brasil, a unificação da base ca-
dastral facilitou a criação de produtos, devido à
menor quantidade de variáveis e à definição de um
conjunto de sub-rotinas prontas para uso, docu-
mentadas e disponíveis na intranet. Como fruto
desse trabalho de padronização, o tempo médio de

desenvolvimento de
software foi reduzido
em 50%, de oito para
quatro meses.

Para acessar o lega-
do, os novos aplicati-
vos utilizam conecto-
res JCA (Java Connec-
tor Architecture), de
modo que é possível
reaproveitar totalmen-
te a arquitetura ante-
rior. De acordo com
Glória, o conceito de
componentização evo-
luirá para SOA, que
está em projeto piloto
para dois produtos do
banco, nas áreas de
veículos e imóveis.
"Daremos, em breve, o
segundo grande salto
em arquitetura de sis-
temas, que será a
adoção de SOA", diz
Glória Guimarães.



Santander quer
cortar aplicativos

Após o grande esforço de integrar o
legado do Banco Banespa ao seu ambien-
te, o Santander entra em uma nova fase de
racionalização de TI. Dos 403 aplicativos
que funcionam em torno do Altair, como é
chamado o sistema core, resultante da
fusão, o banco pretende reduzir o número
para 250 até o final do ano. "O resultado
será não apenas redução de custos com
manutenção, mas também agregação de
valor para o negócio, já que os profissio-
nais que corrigiam sistemas poderão se
dedicar a fornecer soluções para o banco",
afirma Patrício Melo, superintendente
executivo de tecnologia do Santander
Banespa. Melo, que completou em maio
um ano no Brasil, trouxe de outras opera-
ções do banco na América Latina uma
metodologia de otimização de legado que
consiste em mapeamento de sistemas,
diagnóstico e planos de ação. "O ponto de
partida para a gestão do legado é ter uma
equipe de arquitetura de aplicativos", diz.
O time, criado em outubro de 2006, com
seis pessoas, passou quatro meses
mapeando a situação atual e a ideal dos
sistemas para, então, decidir quais terão
planos de convergência para plataformas
existentes (indicados pela cor vermelha),
quais soluções locais permanecerão em
uso (azul) e quais podem sumir do mapa
(amarelo). Isso para cada uma das cinco
principais atividades do banco: canais de atendi-
mento, produtos bancários, gestão, suporte (conta-
bilidade, RH, etc) e relacionamento com clientes.

No início da integração com o Banespa, todas
essas áreas rodavam 600 aplicativos. O primeiro
corte foi pelo critério de duplicidade. "A preocupa-
ção inicial era integrar os sistemas. Agora, estamos
analisando a qualidade dos códigos e resolvendo as
pendências", diz Melo. O objetivo é que o índice de
manutenção corretiva, que ocupa 30% dos esforços
totais de TI, caia para 15% nos próximos dois anos.

Outra iniciativa é reduzir o nível de consumo de
Mips. Hoje, o parque de TI do Santander Banespa
consome 16 600 Mips por ano, e a meta até dezem-
bro é subtrair 2 500 deles. "A diferença ficará dispo-
nível para sustentar o crescimento do banco, man-
tendo o mesmo orçamento e as mesmas 700 pessoas
de TI", afirma Melo. Dentre os novos projetos, estão
consolidação de servidores, BPM (Business Process
Management) e thin clients. SOA, o Santander não
considera novidade. "Nossa arquitetura já era orien-
tada a serviços desde o mainframe", diz Melo.



Mips sob demanda no Serpro
Ao longo de seus 43 anos, o Serpro (Serviço

Federal de Processamento de Dados), empresa
pública de serviços de tecnologia vinculada ao
Ministério da Fazenda, acumulou 6o milhões
de linhas de código de programação. "Não dá
para simplesmente jogar isso fora", diz Antônio
Sérgio Cangiano, diretor de rede de computa-
dores, negócios e finanças do órgão, cujo prin-

I cipal cliente é a Secretaria da Receita Federal.

Em épocas de pico de demanda, como nos
meses de março e abril, quando acontece a
entrega da declaração do Imposto de Renda à
Receita, o Serpro contrata maior capacidade de
processamento de dados em mainframe (Mips).
"O pessoal da IBM vem, instala novos discos, e
só pagamos conforme a utilização dos recur-
sos", diz Cangiano. Um software específico
mede o que foi consumido, no regime de WLC

(Work Load Charge). "A troca do mode-
lo de pagamento de lotes de Mips por
contrato sob demanda gerou uma eco-
nomia de 52 milhões de reais em três
anos" afirma Cangiano.

Além do pagamento de Mips sob
demanda, o foco em software livre na
área de infra-estrutura de TI foi res-
ponsável por outra grande redução de
custos, de aproximadamente 16 mil-
hões de reais em 2006. Ambas as ini-
ciativas contribuíram para que a fatia
destinada à manutenção do Serpro bai-
xasse para 80% do orçamento de TI,
ante os 85% anteriores.

Essa diferença está sendo aplicada
em projetos de integração de software,
com base em Arquitetura Orientada a
Serviços. O conceito de SOA é aplica-
do no Serpro desde 2004, "antes da
onda", diz Cangiano. Naquele ano, a
empresa passou a utilizar conectores
XML, que é uma das linguagens defini-
das como standard para integração de
aplicativos entre órgãos públicos, de
acordo com o programa e-Ping (sigla
para Padrões de Interoperabilidade de
Governo Eletrônico).

"Em SOA, a parte técnica é a mais
fácil. O desafio é ver na ponta quais
serviços o cliente quer e como eles se-
rão modelados. Quanto maior o acesso
dos cidadãos ã internet, mais a tecno-
logia SOA vai se desenvolver e ajudar a
diminuir a burocracia e a baixar o custo
Brasil", afirma Cangiano.



A fabricante de pneus de origem francesa
Michelin tem uma equipe pequena de TI. São 54
pessoas para atender a América do Sul, 48 delas no
Brasil. São técnicos de sistemas, infra-estrutura,
segurança e escritório de projetos, que olham para
três grandes áreas de negócio: indústria e supply
chain; marketing e vendas; e serviços (financeiro,
RH, etc). Funções básicas, como suporte, são tercei-
rizadas. Por conta dessa estratégia, o custo geral de
manutenção de sistemas hoje representa em torno
de 7,5% do orçamento total de TI da Michelin.
"Com a terceirização, podemos focar projetos e
processos de negócios", afirma Cristiane de Lucas,
CIO da Michelin para América do Sul. O maior
desafio, diz Cristiane, é reter o conhecimento da
gestão do legado na empresa, independentemente

das pessoas que prestam esse serviço, o que requer
documentação e formalismo.

De acordo com Cristiane, as parcerias permitiram
manter o número de pessoas estável na área de TI,
mesmo diante do aumento da demanda, motivada
pela expansão das três fábricas de pneus no estado
do Rio de Janeiro, mais a quarta planta, que será
inaugurada este ano. "Se manutenção fosse uma
atribuição interna da equipe, seria difícil adminis-
trar contratações ou demissões em momentos de
pico. Já com os parceiros, tenho garantia de supor-
te e flexibilidade para as curvas de demanda", afir-
ma Cristiane. A Michelin conta com três provedo-
res de serviços nos oito países em que atua na
América do Sul: Neoris, Value Team e Grupo
Quanam. O data center é terceirizado com a IBM.CC
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