
Quando viaja para apresentar a nova ver-
são do Sienge, o empresário Carios Augusto
de Matos, diretor da Softplan/Poligraph, não
leva mais seu notebook, muito menos uma
cópia do software, um programa de gestão
específico para a indústria da construção
civil. Desenvolvido para interface web, o
aplicativo pode ser acessado em qualquer
lugar do mundo em que haja conexão para
internet. No escritório do cliente, Matos faz
a demonstração do software sem precisar
instalar nenhum programa na máquina da
empresa que está visitando. Ao sair, deixa o
endereço disponível para que o cliente possa
testar o produto na hora que desejar.

O desenvolvimento dos chamados soft-
wares full web ou 100% web é uma tendên-
cia no mercado de tecnologia da informação.
Eles substituem as versões desktop, que exi-
gem a instalação do programa máquina por
máquina. "A modalidade plug and play é uma
revolução na forma de usar um aplicativo",
afirma o diretor da Softplan/Poligraph, loca-
lizada em Florianópolis. Ele compara as ver-
sões web com o site de buscas Google, onde
o usuário faz uma consulta e nem imagina a
parafernália de programas que estão por trás
para executar o serviço. "Os aplicativos web
permitem que as pessoas acessem um soft-
ware como usuários e não especialistas em
informática", resume o executivo.

A Softplan/Poligraph dedicou dois anos
na conversão do Sienge desktop para a in-
terface web. Valeu a pena. A comercialização
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l do programa surpreendeu as expectativas
do fabricante, que já conta com 58 clientes.
"Quando lançamos o aplicativo no mercado,
ficamos um pouco ansiosos e preocupados
em não sermos bem compreendidos pelos
usuários, mas conquistamos, em média, 15
clientes por mês desde que iniciamos a co-
mercialização mais efetiva, em fevereiro",
afirma Matos. O executivo diz que hoje não
começaria mais nenhum desenvolvimento
para versão desktop e aconselha até mesmo
os desenvolvedores que estão no meio de
um processo a repensar a estratégia.

De acordo com Matos, a modalidade
full web permite que empresas de menor
porte tenham mais acesso a softwares de
gestão, conhecidos como ERP (Enterprise
Resource Planning). Como basta acessá-los
via internet, não há necessidade de grandes
investimentos para implantação e manuten-
ção de uma estrutura de TI na empresa. Isso
porque na versão 100% web, os aplicativos
podem ficar hospedados no datacenter do
fornecedor do software. Porém, corpora-
ções maiores, que já contam com estruturas
montadas, podem optar em instalar o pro-
grama na intranet. Há quem julgue o cami-
nho mais seguro, mas segundo Matos não
há o que temer no acesso via internet.

Outra grande vantagem do aplicativo
web na visão do diretor da Softplan/Poli-
graph é a facilidade em resolver questões
técnicas. Principalmente se o programa
estiver operando num datacenter. "Basta
aplicar uma correção e solucionar os pro-
blemas de todos os clientes. Na versão
desktop, eu tenho que atualizar cada um
dos softwares instalados nos computado-
res dos usuários." O sistema também faci-
lita a execução das atualizações feitas pelo
fabricante ao programa. Além disso, o for-
necedor se responsabiliza pelo backup dos
dados, uma prática importante, mas muitas
vezes esquecida nas empresas.

Quem também se surpreendeu com a
receptividade dos clientes à versão full web
de seu aplicativo foi a Sênior Sistemas, com
matriz em Blumenau (SC). Terceira maior
desenvolvedora nacional de software para
gestão empresarial, a empresa investiu R$
1,1 milhão no desenvolvimento tecnológico
da versão 5.5, uma evolução dos sistemas
Vetorh Gestão de Pessoas, Ronda Acesso e

Segurança e Sapiens Gestão Empresarial.
Lançado no segundo semestre de 2007, o
produto já representa 98% das vendas da
Sênior. 'Aversão 5.5 representa um carimbo
de qualidade. O mercado percebeu que não
somos só fornecedores de soluções para pe-
quenas e médias empresas", afirma Fabiano
Botelho Júnior, diretor de mercado.

Na opinião do executivo, a característica
full web foi decisiva no sucesso das vendas
do mais recente lançamento da Sênior. Pri-
meiro porque empresários estão sempre
atrás de tendências. Mas, para Botelho, a
grande vantagem de um programa de ges-
tão empresarial 100% web é tecnológica. "O
usuário passa a ter uma aplicação mais está-
vel e com melhor desempenho. Além disso,
o processo de implantação do aplicativo é
mais rápido. Eu não preciso percorrer todas
as unidades de negócios de um cliente para
instalar o programa. Basta definir quem
pode ter acesso." O resultado é muito mais
produtividade para o cliente.

Para os usuários de ERPs há outra van-
tagem ainda mais interessante na versão
full web. Os desenvolvedores de softwares

garantem que o aplicativo web pode trazer
redução de custos para as empresas, tanto
na implementação quanto no uso propria-
mente dito do programa. Botelho explica
que esses programas dispensam o uso da
ferramenta aplication server que, segundo
ele, tem um custo de USS 60 a US$ 130 por
usuário. O investimento é centralizado em
servidores em vez de diferentes estações de
trabalho, o que pode resultar numa dimi-
nuição de custos de até 5%. Para o diretor
da Sênior, o índice é significativo conside-
rando que as empresas costumam capitali-
zar o valor de um software num prazo de
três a cinco anos.

Há ainda outro princípio do aplicati-
vo web que chama atenção do mercado:
a portabilidade. Como os programas são
desenvolvidos com interface web, estão
preparados para rodar em qualquer sistema
operacional, seja Windows seja Linux; e na-
vegador, seja Internet Explorer seja Firefox.
"E uma característica importante porque
permite que as empresas reduzam seus cus-
tos com aplicativos Microsoft, por exemplo,
optando por sistemas operacionais gratui-
tos", afirma Edimilson José Corrêa, diretor
de Produtos e Tecnologia da Datasul, com
matriz em Joinville (SC). A empresa lançou
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no final de abril o seu primeiro ERP full
web: o Datasul By You, que inaugura uma
nova geração de produtos, desenvolvidos
com modernas tecnologias de usabilidade
de software.

A ergonomia é um dos grandes dife-
renciais do novo aplicativo da Datasul. "O
mais importante para o usuário de um sis-
tema que roda num browser de internet é
a interface. O Datasul By You está trazen-
do uma nova ergonomia, um novo design
de interface com telas que permitem uma
navegação mais rápida e intuitiva", destaca
Edimilson. Segundo o executivo, o fato das
telas serem mais intuitivas resulta em au-
mento de produtividade para as empresas
que utilizam o software, além de redução
de custo com treinamento. "A diferença do
By You é justamente um programa pensado
para a internet, e não simplesmente con-
vertido do desktop para a web."

O novo ERP permite ao usuário final
personalizar o programa. Qualquer pro-
fissional pode configurar suas rotinas e,
assim, ao logar no sistema, terá marcado
na tela as tarefas mais usadas. Em seu blog
(Jukeboxblog), Jorge Steffens, CEO da Da-
tasul, destacou na ocasião do lançamento
do By You; "Ele tira do ERP 'aquele ranço'
de software operacional, aproximando-o
mais dos conceitos que nos familiarizamos
em nosso dia-a-dia, quando usamos ferra-
mentas como o Google".

De acordo com Edimilson, a recepção
ao programa foi excelente. "O volume de
clientes da base que já solicitaram visitas
para demonstração superou nossas expec-
tativas." A empresa investiu R$ 4 milhões no
desenvolvimento da nova geração de pro-
dutos. Para chegar a um programa que per-
mitisse ao usuário executar as tarefas com
mais precisão e sem perda de desempenho,

a Datasul usou dois canais de comunicação
com os usuários, focados em ergonomia:
o blog do CEO e uma comunidade de dis-
cussão. "Convidamos até mesmo nossos
concorrentes para fazerem parte da comu-
nidade", afirma Edimilson. A interatividade
explica o nome da nova família de produj
tos: By You, ou seja, feito por você.
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