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O software
como serviço chega ao RH
Fornecedores apostam na oferta de soluções via web para atrair mais clientes

Por Erivelto Tadeu

A movimentação dos forne-
cedores para a oferta de soft-

ware como serviço, ou sob demanda,
como é conhecido, ainda é tímida,
mas, de qualquer ângulo que se olhe,
há fortes sinais de que o modelo tra-
dicional de venda de licença de uso
de aplicativos está com os dias con-
tados. Um indicativo claro de que a
comercialização de programas pela
internet, em que os clientes pagam
apenas pelo que usam, como se esti-
vessem acessando um website, deve
ganhar fôlego no mercado são as ini-
ciativas de organizações como a Sa-
lesforce.com, o Google e outras em-
presas menores que já oferecem essa
nova modalidade de venda.

Até mesmo a Microsoft, a maior
companhia de software do mundo,
parece ter despertado para essa ten-
dência. Tanto que o Windows Live, a
nova plataforma de serviços de internet
que será lançada pela empresa, vai
funcionar como uma espécie de central
de produtos disponibilizados na web.
Outros pesos pesados da indústria de
software, como IBM, Oracle e SAP,
também têm planos de oferecer seus
programas via web.

Essa corrida dos fornecedores se
explica. De um lado, há o fato de os
aplicativos serem, hoje, praticamente
uma commodity, sobretudo aqueles
mais voltados à produtividade, como
processadores de texto e planilhas. De
outro lado, está a pressão das empresas

16 Melhor • Fevereiro 2007

usuárias de informática, que buscam
incessantemente novas formas de
reduzir custos operacionais e, ao mes-
mo tempo, aumentar a eficiência da
área de TI. Para completar, com a
tendência das empresas de cada vez
mais disponibilizarem softwares de
forma on-line, para seus funcionários,
a venda de programas em CDs e caixas
tende a se tornar obsoleta. E esses são
alguns dos fatores que têm obrigado
os fabricantes a investir na comer-
cialização de software como serviço.
A adoção dessa nova modalidade de
venda, por sinal, é vista por alguns
especialistas como uma decisão ina-
diável e uma das únicas alternativas
para os fornecedores garantirem ga-
nhos daqui para a frente.

Assim como ocorreu durante a febre
da implantação dos sistemas de gestão
empresarial (ERP) nos anos 90, cuja
expansão foi puxada primeiramente
pelas áreas financeira e de recursos
humanos, a venda de software como
serviço deve ser impulsionada por es-
ses dois setores, em especial pelo RH.
A razão de despontar como uma das
principais artífices desse novo modelo
é que poucas áreas das empresas muda-
ram tanto nos últimos anos quanto a
de recursos humanos. Antes restrita às
tarefas mais burocráticas da adminis-
tração de pessoal, ela vem aos poucos
adquirindo novas funções, mais estra-
tégicas. E são exatamente essas novas
atribuições que têm levado as organi-

zações a reduzir o foco na aquisição
de hardware e software e se concen-
trar na compra de soluções como ser-
viço. "É uma tendência mundial, em
que as empresas vão deixar de comprar
software para rodar internamente e pas-
sarão a pagar para utilizar programas
hospedados em algum lugar, de acordo
com suas necessidades. Isso fará com
que o produtor de software deixe de
fornecer licença de uso para se trans-
formar em um fornecedor de serviço",
prevê Edimilson Corrêa, diretor de
produtos e tecnologia da Datasul.

Um dos efeitos imediatos disso é
que muda, também, a maneira como
as empresas enxergam a tecnologia.
Para Corrêa, à medida que o software
for se tornando mais e mais um servi-
ço, a tecnologia - linguagem de desen-
volvimento, sistema operacional,
banco de dados etc. - deixará de ser
uma questão prioritária. "Hoje, se for
perguntado em que banco de dados
roda o Google ou qual é a linguagem
de desenvolvimento que a Salesfor-
ce.com utiliza, ninguém sabe, porque
isso deixou de ter importância para o
usuário, que pode acessar as aplicações
dessas empresas via web."

A visão corrente de que a área de
RH deve, realmente, ser a grande im-
pulsionadora dessa transformação é
corroborada por Corrêa, para quem a
adoção do software como serviço não
deve ser diferente do que ocorreu no
modelo tradicional de implantação dos



ERPs nas indústrias, que começaram
pelas áreas financeira e de recursos
humanos para depois atingir a parte de
logística até chegar à manufatura.

Antecipando-se a esse cenário, a
Datasul vem se preparando para a
oferta de seu portfólio de ferramentas
na forma de serviço via internet. Para
tal, a empresa firmou parceria com a
Adobe para utilizar a tecnologia Flex
na criação de uma interface para seus
produtos serem oferecidos na web.
Atualmente, a Datasul fornece as
ferramentas para alguns clientes via
ASP (Application Service Provider) e
BPO (Business Process Outsourcing).
Na modalidade ASP, o cliente paga
uma espécie de aluguel pelo uso de um
pacote aplicativo, geralmente em uma
base de cobrança por usuário, enquanto
que no BPO ele terceiriza um processo
de negócio, como, por exemplo, folha
de pagamento e pessoal, e a empresa
executa todas as rotinas do departa-
mento, além de oferecer os aplicativos.

Até meados deste ano, porém,
Corrêa diz que a Datasul passará a
oferecer a modalidade de cobrança
sob demanda, em que o cliente paga
apenas pelo que usa. Segundo ele, o
sistema Datasul HCM (Human Ca-
pital Management), por exemplo, já
está preparado com modelos de billing
(tarifação) para ser usado nesse con-
ceito. "Ele ja contempla uma série de
modalidades de billing, como a co-
brança por faturamento, por número
de acessos ao banco de dados, por
número de itens de nota fiscal emiti-
da, entre outros, mas ainda não o
estamos oferecendo dessa forma",
explica Corrêa, ao dizer que, no
momento, a empresa está montando
o planejamento estratégico para
anunciar a oferta ao mercado.

Associado ao billing, o executivo
adianta que a Datasul pretende utilizar
novos indicadores de correção de
preços para o usuário, em vez de
apenas o IGPM (índice Geral de Pre-

ços do Mercado) ou o IPCA (índice de
Preços ao Consumidor Amplo), nor-
malmente usados como base para rea-
justar os preços dos serviços. De acor-
do com Corrêa, a idéia é usar algum
indicador do segmento de mercado no
qual o cliente atua. Por exemplo, se for
uma empresa do setor de agronegócio,
exportadora de soja, que usa como in-
dicador a variação da saca da soja na
Bolsa de Mercadorias e Futuros
(BM&F), ela pode, se assim desejar,
ter a correção baseada nesse indica-
dor. "Isso é bom para os dois lados.
Se a empresa tiver uma boa variação,
ela pode nos pagar mais. Caso con-
trário, se a variação do índice for bai-
xa, nós temos de garantir o forneci-
mento do serviço."

Assim como a Datasul, outros for-
necedores estão partindo para a venda
de software como serviço para ofere-
cer um atrativo a mais na hora de dis-
putar o cliente. Mas a realidade é que,
até agora, os modelos de cobrança ain-
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da não estão totalmente consolidados.
Além de ainda ser algo incipiente no
mercado, essa nova modalidade de
comercialização também é pouquís-
simo entendida, tanto no Brasil quan-
to no mundo. A maioria das empresas
usuárias freqüentemente faz confusão
e aponta o ASP e o BPO, quando na
verdade o software como serviço, na
acepção do termo, é aquele pelo qual
o contratante paga somente pelo que
usa, num sistema parecido com as
tarifas de energia ou de telefonia.

Na opinião de especialistas, essa
forma de pagamento beneficiará prin-
cipalmente as pequenas e médias
empresas, que poderão passar a usar
soluções de software que antes eram
acessíveis apenas às grandes corpo-
rações. Certamente, essas compa-
nhias também obterão vantagens
com a nova modalidade de venda,
mas as mais favorecidas serão as em-
presas de menor porte. O diretor-ge-
ral da RM Sistemas, Paulo Maga-
lhães, concorda que a tendência é
pagar conforme o uso e também que
a área de RH será a protagonista na
adoção pelo mercado desse concei-
to. Para ele, os dois processos estão

de certa forma vinculados. Ou seja,
além de democratizar o acesso às
pequenas e médias empresas, esse
movimento deve se iniciar pelas so-
luções de RH. "No passado, o RH
mais sofisticado só estava disponí-
vel a grandes corporações. Apenas a
empresa que tivesse uma equipe de
gestão de pessoas bastante grande é
que podia ter acesso a essas ferra-
mentas. Agora, desde que tenha uma
máquina com acesso à internet, ela
pode usar qualquer produto."

A área de RH é ideal para isso por
vários motivos, segundo Magalhães.
Um deles é que, embora seja uma ativi-
dade complementar, ela é vital para a
gestão empresarial. "As organizações,
de modo geral, têm uma deficiência
muito grande na prestação de serviços
de RH para o cliente interno. E a van-
tagem do uso do software como serviço
está justamente aí, porque, além de ter
acesso a todas as ferramentas sob de-
manda, a empresa usufrui a infra-es-
trutura, expertise e pessoal especia-
lizado do fornecedor para prestar um
serviço muito melhor ao funcionário."

Idésio, da Sênior Sistemas: trabalho
de esclarecimento e de aculturação
em relação ao novo conceito

Corrêa, da Datasul: as empresas vão
utilizar programas hospedados em algum
lugar, de acordo com suas necessidades

A RM Sistemas fornece seus soft-
wares com uma série de serviços agre-
gados nas modalidades ASP e BPO,
através da RM Outsourcing, braço da
empresa na área de terceirização, pelos
quais o cliente paga de acordo com o
número de funcionários. "Agora, esta-
mos para introduzir uso via billing,
com métricas para medir o nível de uti-
lização que o usuário faz do software.
"Pretendemos ter produtos novos com
esse conceito. Consideramos que a uti-
lização de software conforme a ne-
cessidade é a visão moderna que deve
ganhar mercado", diz Magalhães.

Apesar das vantagens do sistema de
pagamento apenas pelo que usar, as em-
presas, em especial as pequenas, ainda
têm dificuldade para entender esse mo-
delo, ou seja, para saber o que estão
comprando e quem vai atendê-las. O
maior desafio para os fornecedores, de
acordo com o diretor de mercado da
Sênior Sistemas, Luciano Idésio, será o
trabalho de esclarecimento e de acul-
turação das empresas em relação a esse
conceito. Para ele, os altos e baixos vi-
vidos por algumas organizações com o
outsourcing de RH, por exemplo, no
qual muitas delas terceirizam e depois
internalizam, se deve ao fato de não te-
rem obtido os resultados que ima-
ginavam, porque quando foram para
esse modelo de negócio tinham como
meta apenas a redução de custos. "Na
verdade, o objetivo do outsourcing e
agora do software como serviço não é
reduzir custos, mas melhorar o nível de
serviços. Ou seja, agregar mais servi-
ços de tecnologia para aperfeiçoar a
gestão de pessoas", diz Idésio, obser-
vando que a economia de custos é uma
conseqüência natural porque a empre-
sa não terá mais de manter uma equi-
pe para administrar sistemas.
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A Sênior Sistemas, segundo ele, ofe-
rece todas as modalidades de comer-
cialização: venda e aluguel de softwa-
re, serviços de outsourcing parcial e
também software como serviço. Nes-
se caso, explica Idésio, o cliente esta-
belece as definições macro, e a empre-
sa fornece todo o serviço, infra-estru-
tura e o software, preservando os acor-
dos de nível de serviços (SLAs).

Um aspecto importante em relação
à nova modalidade de venda de soft-
ware é que ela promove uma espécie
de seleção natural de fornecedores. A
opinião é do diretor comercial e de mar-
keting da Benner, Marcos Saqueio,
argumentando que a solução de TI co-
mo serviço exige um conhecimento do
negócio do cliente. Isso, segundo ele,

Modelo em expansão
A modalidade de software como serviço representou cerca de 5% das recei-

tas mundiais dos fornecedores de software no segmento corporativo em 2005,

segundo pesquisa do Gartner. O modelo, porém, ainda tem grande espaço

para crescer. De acordo com o instituto de pesquisa, até 2011, o negócio deve-

rá representar até 25% das vendas dos fabricantes. O estudo mostra que o

grau de adoção do software como serviço varia significativamente de acordo

com os tipos de aplicações. Em 2005, representou algo em torno de 8% do

total de receitas nas vendas de CRM, porcentagem que aumentou para 12% no

ano passado. Segundo o Gartner, o modelo de software como serviço é realida-

de para 10% das vendas de software de integração. Em outros mercados, po-

rém, como o de ERP e SCM, responde por 4%.

está forçando os fornecedores a seg-
mentar e a terem profissionais que en-
tendam da sua atividade. "O novo con-
ceito começa a separar as empresas

que realmente fornecem
um bom atendimento da-
quelas que simplesmente
vendem caixinha." Um
outro dado, apontado pelo
executivo, é que, no caso
do RH, o fornecimento do
software pela web possi-
bilita que cada gestor de
área faça o gerenciamento
estratégico de pessoas.

A venda do software co-
mo serviço oferece também
para o cliente a opção de
fazer uso de aplicativos
específicos, de modo es-
porádico, sem que precise
empatar seu capital na
compra da licença, como
é o caso de ferramentas de
R&S. A empresa para-
naense Profiles Brasil, por
exemplo, oferece uma fer-
ramenta para recrutamen-
to, avaliação e desenvol-
vimento de funcionários
via internet. Segundo a
empresa, trata-se de ferra-
mentas de fácil uso e com-
preensão, interativas e que

não precisam de apoio de consultores
para efetuar as funções de recruta-
mento e gerenciamento de pessoal.

Conhecidas como assessments, es-
sas ferramentas, de acordo com o dire-
tor da empresa, Octavio Leon, além
de fornecerem todas as informações
necessárias sobre um candidato ou
para uma avaliação do desempenho
de uma equipe, identificam os pontos
fortes de um indivíduo, comparando
com as características necessárias para
a busca dos objetivos da organização,
filtrando candidatos, apontando ne-
cessidades de treinamento e coaching,
e orientando-os a se posicionarem de
maneira mais eficaz.

A participação, segundo ele, se dá
via questionário disponibilizado na
internet, onde os dados são captura-
dos e interpretados. "Após essa ava-
liação, os relatórios são gerados em
poucos segundos para análise dos
supervisores ou profissionais do de-
partamento de RH. Esses relatórios
são acompanhados de uma série de
gráficos e apontam o nível de ade-
rência que o candidato possui em re-
lação ao cargo", finaliza Leon. O alvo
dessas ferramentas, segundo o exe-
cutivo, são as 500 maiores empresas,
as quais respondem por cerca de 1,6
milhão de empregos formais, dos 18
milhões existentes no país.
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