
imagem de um funcionário
escrevendo códigos numa
tela de computador é, de
longe, a tarefa menos

.criativa dos processos de
programação. Quarenta anos de TI no
mundo não foram suficientes para que
gigantes internacionais fossem capazes
de mudar essa forma de trabalhar,
criando processos automáticos na
construção de softwares. Diante deste
desafio e em busca de mais agilidade
para atender a seus mais de 1.200
clientes, a empresa baiana Freire
Informática criou o Maker, ferramenta
que simplifica o processo de produção
de software. Ele é inteiramente visual e
libera o programador da tarefa maçante
de escrever linhas de códigos. Por isso é
inovador e revolucionário. Além disso, é
capaz de operacionalizar cerca de 200
diferentes aplicações, permitindo que

até pessoas sem experiência em
programação possam desenvolver um
software.

"Criamos uma nova etapa no mundo
da TI. Simplificamos o trabalho dos
programadores, queimamos etapas no
processo de construção de softwares e
estamos ré introduzindo no mercado
uma mão-de-obra que já era
considerada perdida porque os
programas que ela utilizava estavam
superados. Esta é a inovação realizada
pelo Maker: a simplificação da própria
tecnologia", vibra Robson Wagner,
diretor-executivo da Softwell Solutions,
empresa do grupo Freire Informática,
criada para concluir o processo de
desenvolvimento da ferramenta e
realizar a sua comercialização no
mercado nacional e internacional.
"Colocamos a Bahia no mercado
nacional de TI com o Maker e nossa

equipe de engenheiros e técnicos já
trabalha na nova versão do programa
(Maker 3.0), com lançamento previsto
para o primeiro trimestre de 2009."

Ao criar a Softwell Solutions a
Freire Informática apostou na
oportunidade de demanda deixada pelo
mercado de software. A empresa, que
há 20 anos presta serviços a prefeituras,
câmaras municipais e escritórios de
contabilidade, estava preocupada com o
tempo gasto no desenvolvimento de
sistemas e aplicações. "Queríamos mais
agilidade para atender os clientes, coisa
que as ferramentas existentes no
mercado não nos ofereciam. Chegamos
a testar cerca de 180 ferramentas
diferentes, ao longo de seis anos de
trabalho, envolvendo em torno de 1.200
profissionais, sem, contudo, encontrar
resultados. Foi então que decidimos
criar a nossa própria ferramenta de
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desenvolvimento de software e
chegamos ao Maker, hoje o produto
mais inovador no mercado em soluções
corporativas", diz Robson Wagner.

Desta forma a Freire Informática
resolveu não apenas o seu problema,
como também o do mercado. Além de
criar uma inovação fundamental para
sustentar uma vantagem competitiva
num mercado em acelerada
transformação, criou um produto
diferenciado, considerado coqueluche
do mercado nacional de ferramentas
corporativas web. Na opinião de Robson
Wagner, o sucesso de um negócio está
relacionado à capacidade da empresa
em buscar o diferente, o quase-
impossível. "É preciso estar aberto para
o inesperado. A inovação surge quando
acreditamos que tudo que existe pode
ser melhorado", diz ele.

O Maker possui características
semelhantes às de inúmeras
ferramentas. A razão disso se dá por
dois fatores complementares. Primeiro,
a maior parte das ferramentas busca
alta produtividade e baixo custo de
manutenção das aplicações. O segundo
fator é que ele é um mix de tecnologias.
Desta forma, dependendo da

abordagem, o usuário acha o programa
parecido com alguma coisa já vista
antes, o que facilita o aprendizado.

Apesar das similaridades, todas as
ferramentas existentes têm como
características o foco no processo de
desenvolvimento. Já o Maker está

usar a ferramenta com sucesso. O
Maker deve ser operado por um
programador, analista de sistemas ou de
negócios, que conheça bem as
necessidades da empresa, isto é, a regra
do negócio. Para desenvolver
programas, ele também precisa

focado no resultado final. Por adotar
tecnologias já existentes e de fácil
assimilação, até pelo cliente final,
poupa tempo de interação e até mesmo
raciocínio nas atividades envolvidas,
pois não precisa de linguagens
intermediárias para fazer com que as
coisas aconteçam.

A inovação em relação aos
concorrentes estrangeiros é que o Maker
se baseia na construção de algoritmos
através de fluxogramas e não mais em
códigos de programação. É essa
revolução que o Maker propõe: sair da
programação primitiva. Mas isso não
quer dizer que qualquer pessca possa

conhecer bem a ferramenta. Só não
precisa aprender a sintaxe de uma nova
linguagem.

Robson Wagner explica que "é o
Maker que vai tratar com a linguagem
de programação escolhida, que pode ser
JAVA, NET ou outra qualquer, liberando
o programador do trabalho de digitar
códigos, deixando-o livre para as tarefas
mais nobres". A lógica do Maker pode
ser explicada da seguinte forma: em vez
de o elemento humano ser obrigado a
atender aos limites da máquina, é a
máquina que aprende o que o ser
humano - ou domínio - quer e precisa

| que ela faça.
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