
Na era da colaboração e do incentivo da própria in-

dústria de Tl ao uso de plataformas tecnológicas abertas,

as portas parecem se abrir aos desenvolvedores de sof-

tware. O mercado aposta na capacidade dessas organiza-

ções, ou até mesmo de profissionais autónomos, de cria-

rem soluções sob medida para clientes que anseiam por

simplicidade e eficácia da tecnologia. Para tanto, adquirir

e compartilhar informação é o tônus do negócio.

"Existem diversas comunidades espalhadas pelo

mundo, mas, no Brasil, da perspectiva do negócio, as

ações ainda são incipientes. Temos até a cultura em Linux

e Java. No entanto, ainda não virou um negócio de peso",

afirma Júlio Pagani, analista sénior responsável pelos

mercados brasileiro e latino-americano de softwares apli-

cativos da IDC. Por outro lado, o especialista aponta que o

mercado passa por um amadurecimento e afirma: "A partir

de 2010, acredito que haverá um volume bem maior de ne-

gócios envolvendo essa cadeia".

Por conta do domínio autoritário das plataformas

proprietárias, para muitos, a recente movimentação de

grandes fornecedores em direção à abertura de código

deixa dúvida em relação às reais intenções dessas com-

panhias. No entanto, CRN Brasil apanhou alguns exem-

plos que reforçam a necessidade da colaboração entre a

comunidade técnica.

De maneira simples, Jomar Silva, diretor-geral da ODF

Alliance do Brasil - entidade voltada a promover o formato

OpenDocument -, explica que as ações colaborativas na

área de desenvolvimento de software começam quando

um grupo de pessoas que possuem um problema comum

decidem se unir para resolvê-lo. Cada ideia passa a ser pú-

blica e, à medida que cresce o número de participantes,

cria-se um rede de colaboração, em que cada um, de acor-

do com sua experiência, assume uma função. "Com isso,

o custo de desenvolvimento, manutenção e suporte acaba

sendo diluído pela rede", aponta o especialista.

Quando se trabalha em um ambiente de economia de

rede, a colaboração é extremamente importante. "As em-

presas colocam um pouquinho e tiram muita coisa. O Linux,

por exemplo, pode ser utilizado por qualquer desenvolvedor.

Note a IBM, quanto ela investe e quanto fatura com a co-

mercialização de soluções Linux", reflete o diretor-geral.

A colaboração, por sinal, faz parte da essência dos ne-

gócios da IBM e está presente no dia-a-dia da companhia.

Entre as diversas iniciativas que englobam compartilha-





mento de conteúdo entre clientes, parceiros e

funcionários, a principal ação diz respeito ao Oe-

veloperWrjrks, portal voltado à comunidadetécni-

ca. D número de usuários, que cresce a cada dia,

comprova sua eficácia: no mundo, são B milhões

de pessoas cadastradas. Na América Latina, são

300 mil participantes, dos quais 125 mil estão no

Brasil. "São pessoas de todos os lugares traba-

lhando em produtos que, em breve, serão lança-

dos. Os testes que essa comunidade realiza nos

softwares da IBM são de alta importância, pois

colaboram com a melhoria e aprimoramento das

linhas", explica Frederico Rezende, gerente de

programas de apoio às comunidades técnicas da

fabricante.

A colaboração é um processo do qual o de-

senvolvedor de software, atualmente, não tem

como se esquivar, pois é por meio dela que se

obtém a qualidade do produto requerido pelo seu

cliente final. Em meio a esse cenário, é possível

ter acesso a profissionais com conhecimentos

superiores ou complementares aos de interesse

da software house. "Soltamos o alfa e o beta dos

nossos sistemas. Quem colabora conosco é parte

do nosso projeto. Se ele é um cliente, por exemplo,

ele quebra a relação cliente-f ornecedor do merca-

do. Com isso, os dois lados ganham. O fornecedor

tem o produto que desejava e a empresa tem mais

sucesso no atendimento", afirma Rezende, en-

dossando a ideia de que a satisfação do usuário

direcionará os esforços da indústria de Tl.

Na visão do executivo, a nova disputa do mer-

cado não se refere mais à propriedade da informa-

ção, e sim à performance e à qualidade do serviço.

"Este tema está em voga porque, com a globali-

zação, é muito difícil um indivíduo construir algo

sozinho. As plataformas colaborativas permitem

troca de informações entre culturas localizadas

em geografias diferentes, mas que objetivam o

mesmo fim", reforça Rezende. Com um time terri-

torialmente distribuído, o processo de construção

do software ganha flexibilidade e agilidade, redu-

zindo os custos e o tempo gasto no projeto.

Silva, da ODF Alliance, lembra que muitos

desenvolvedores tornam-se reconhecidos por

seus esforços e desempenho no opensource.

Especificamente para as software houses, o

executivo ressalta: "É possível ir a lugares que,

sozinha, a empresa não chegaria. Q mercado

potencial para uma companhia que desenvolve

sob esse modelo passa a ser o mundo. Enquan-

to que, se ela não participasse dessa rede co-

laborativa, as oportunidades continuariam em

sua rua", alerta o especialista. Segundo ele, a

partir desse tipo de projeto, cria-se uma cadeia

enorme de fornecimento de serviços em torno

da solução, maior do que a área de abrangência

física da própria empresa.

"Quando existe uma série de pessoas que se

beneficiam e dependem do produto, a rede de con-

tribuição se mantém", explica o diretor. Por outro

lado, as empresas podem colaborar e competir ao

mesmo tempo. E a vacina para essa situação, de

acordo oom Silva, é o licenciamento do software.

Outro senso comum entre os especialistas é de

que informações consideradas confidenciais ou

estratégicas não precisam ser abertas. "O pro-

duto final não deve ser necessariamente um sof-

tware livre", ressalta o profissional.

Sob a perspectiva de que a tecnologia tenha

se tornado commodity, a indústria de Tl busca

cartas nas mangas para lucrar em um mercado

em que o cliente dita as regras do jogo. O grande

desafio de um fornecedor de tecnologia é facilitar

o dia-a-dia do comprador, nem que, para isso, o

tradicional modelo de negócio tenha que ser re-

visto. De acordo com a empresa de pesquisas

AMI-Partners, a criação de novos modelos dentro

do conceito de SaaS (software como serviço) por

fabricantes como Microsoft, SAP, IBM e Google

indicam que a necessidade de facilidade de uso,

implementação e manutenção, e não a licença, in-

fluenciam positivamente na compra do serviço.

Impulsionada pela ideia de que a experiên-



"Plataformas proprietárias fazem parte do passado, e perce-

bemos que se queremos continuar liderando os sistemas corpora-

tivos, temos que, cada vez mais, ingressar no mundo das platafor-

mas abertas", afirmou Pat Hume, vice-presidente sénior de canais

e alianças estratégicas da SAP, em um evento mundial, em meados

de marco. A multinacional abriu, para seus desenvolvedores de sof-

twares, o código do SAP Business One, produto voltado às pequenas

e médias empresas. No Brasil, de acordo com António Chaddad, ge-

rente de canais, os ISVs se tornaram os maiores aliados da compa-

nhia, nessa área.

Com a estratégia de atacar o SMB por verticais, a SAP conta

com a experiência do desenvolvedor especial izado em nichos. "Com

a abertura, eles ganham em velocidade, porque podem contar com

os nossos canais de venda. Eles ganham em volume de negócios à

medida que se especializam mais em verticais. E ganham na troca

de informações", conta Chaddad. Atualmente, a fornecedora alemã

cia positiva do usuário determina o sucesso de um produto, a Datasul criou,j

em abril, uma comunidade colaborat iva para discutir o desenvolvimento de

ergonomia (estudo sobre a relação homem-máquina) de sof tware e abertura,

de códigos. À frente da iniciativa está o próprio CED da companhia, Jorge

Steffens, que mantém o blog atualizado com os direcionamentos definidos!

pela Datasul nessa seara. "Queremos trabalhar essa comunidade no sentido]

de desenvolver requisitos em novos componentes, a fim de atender às ne-

cessidades dos clientes", comenta o executivo.

Dutra bandeira que a companhia carrega é a da utilização de plataformas!

abertas. Para Steffens, o ponto mais crítico desse tema refere-se à padroníza-1

cão de processos. Em seu blog, o executivo defende que, uma vez constituída!

formalmente a Comunidade de Desenvolvimento de Ergonomia de Software, o

passo seguinte é a aproximação de entidades padronizadas, para a escolha de

padrões que facilitem a colaboração. "Com isso, a implementação e a integração

das aplicações é veloz, facilitando a vida do cliente", defende.

Mas não é só de ideias que vive a Datasul. A companhia lançou, no final dei

abril, uma nova geração de produtos. Imbuídas dos conceitos propagados pela

empresa, as linhas terão padrões abertos para a integração de aplicativos.



de sistemas de gestão empresarial atua com cerca de 40 parceiros,

sendo 23 deles ISVs.

A companhia organizou um programa de canais em que o desen-

volvedor tem de optar por qual vertical deseja se aprimorar. Segundo

Ana Garini, gerente de ofertas para o parceiro de negócios, a empresa

faz uma análise e o mapeamento do mercado, de forma que cada um

dos ISVs seja responsável por um determinado nicho e clientes defi-

nidos junto com a SAP. "Assim, tudo fica transparente, não havendo

a temida canibalização do mercado", afirma Ana. Porém, a troca de

informações ocorre entre todos os desenvolvedores cadastrados no

SDN (Software Development Network). D portal é mundial e conta com

a participação detécnicos da própria fornecedora.

Desde o início do ano, a partir dessa polít ica, a companhia pas-

sou a classi f icar o ISV como Sof tware Solution Partner (SSP). No

decorrer do ano, a empresa espera conquistar novos parceiros nes-

sa categoria, que tenham representat iv idade e reconhecimento nos

segmentos em que atuam. "Queremos acrescentar mais sete par-

ceiros a essa base. Em 2008, nosso foco são os nichos de educação

e construção civil", afirma Chaddad.

Text Box
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