
REVOLUÇÃO
NA PRODUTIVIDADE
Cada processo da empresa encerra atividades que podem ser trocadas, compradas,

vendidas. Se soltá-las das amarras que hoje as prendem, a organização pode ficar

muito mais eficiente e flexível. Ric Merrifield, Jack Calhoun e Dennis Stevens

R E E N G E N H A R I A DE PROCESSOS em empresas teve
início quase 20 anos atrás. Para muitas, a reunião
de uma série de tarefas e dados fragmentados em
processos transfuncionais teve considerável im-

pacto em termos de redução de custos, queda na duração de
ciclos e aprimoramento de serviços. Só que muitas daquelas
que aderiram à revolução da reengenharia deixaram, agora, de
registrar progresso. Felizmente, começam a surgir saídas para
que a empresa volte a avançar. Graças ao desenvolvimento de
novas tecnologias para o uso e a partilha de funções via inter-
net, a fronteira deixou de ser o processo. Agora, são as ativida-
des que compõem cada processo da empresa — da definição
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do preço de um produto à emissão da fatura, da avaliação do
risco de cada cliente à priorização de potenciais recursos de
um produto novo em desenvolvimento.

Torna-se possível, agora, projetar muitas das atividades de
uma empresa como componentes de um software — como
peças de um Lego que podem ser agrupadas e separadas com
facilidade. O grande responsável é a arquitetura orientada
a serviços (SOA, na sigla em inglês), um jeito relativamente
novo de programar e aplicar o software que sustenta uma ati-
vidade empresarial. O fascinante da SOA é permitir o acesso
a atividades — ou a processos formados por essas atividades

— de modo padronizado através da internet, hoje onipresente.

Sejam as "capabilidades" que compõem uma atividade ma-
nuais, totalmente automatizadas ou um pouco de cada, o pro-
jeto do software subjacente ou da interface eletrônica do usu-
ário, baseado na SOA, permite que a atividade seja, na prática,
convertida num web service. Essa transformação toma muito
mais fácil partilhar atividades isoladas e processos inteiros
dentro da empresa, comprar ou vender esses blocos fora dela,
delegar sua execução a fornecedores ou clientes e atualizar e
manter sistemas de TI.

Isso posto, ainda há obstáculos a essa aplicação da SOA. Um
deles é a falta de um padrão universal: hoje, fornecedores e
setores distintos usam versões diferentes da arquitetura. Não

é, porém, um grande entrave, pois ainda
que empreguem versões distintas dois
sistemas podem se comunicar no tocan-
te à maioria das atividades. Além disso,
tudo indica que a SOA vai virar um pa-
drão supervisionado por um corpo de
profissionais da área. "O mundo avança
rapidamente nessa direção", diz Mark
Baciak, arquiteto sênior de tecnologia
da Microsoft e pioneiro no trabalho
com a SOA na gigante do software e em
vários de seus grandes clientes.

Outro obstáculo, maior, é bem conhe-
cido; o abismo que separa os líderes da
empresa e o departamento de TI. En-
tre presidentes, a tendência até aqui foi
encarar a SOA como a última grande
novidade vendida pelo diretor de infor-
mação e achar que, a exemplo de ini-
ciativas anteriores, essa também custará
uma fortuna — e, como as outras, não
trará benefícios proporcionais. Em par-
te por causa desse medo, e em parte por-
que muitos diretores de informação não
entenderam o que a SOA torna possível
— ou tiveram dificuldade para explicar
—, a maioria dos presidentes autorizou
o departamento de TI a empregar a ar-
quitetura de modo limitado, para me-
morar e reduzir o custo de manutenção
do software que sustenta processos exis-
tentes. O resultado é que a maioria das
empresas que adotaram a SOA aplicou
a arquitetura sem primeiro repensar o
desenho de seus negócios. Essa omissão
significa que ignoraram o maior valor
dessa arquitetura: a oportunidade de
criar estruturas organizacionais muito
mais focadas, eficientes e flexíveis.

Trabalhamos com empresas que apli-
caram a SOA somente depois de redese-
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nhar as operações. Com isso, eliminaram uma imensa quantida-
de de software redundante, derrubaram consideravelmente os
custos com a simplificação e a automação de processos manuais
e registraram grande aumento de produtividade. A operadora
americana de planos de saúde Harvard Pilgrim Health Care
conseguiu transferir atividades marginais ou sem ca-
ráter estratégico — como a gestão de planos de
medicamentos e diagnóstico de doenças—para
empresas especializadas nisso. O braço de tele-
fonia móvel da Motorola há pouco encontrou
maneiras de padronizar processos até então ex-
clusivos de suas centrais de atendimento ao cliente, per-
mitindo que usassem um software partilhado e derrubassem
em milhões de dólares seu custo operacional anual coletivo. E,
num piloto que ajudou Baciak a atrair a Microsoft para a nova
arquitetura, a gigante do software investiu US$ 1,25 milhão
num projeto de SOA que derrubou em mais de US$ 3 milhões
o custo anual de manter um único bloco de seus sistemas de TI.

Para obter um ganho desses, no entanto, é preciso urna mu-
dança radical em técnicas de aprimoramento de operações. É
preciso, basicamente, que a empresa deixe de ser uma coleção
de operações proprietárias e passe a ser um conjunto de ativi-
dades plug-and-play padronizadas.

O valor da arquitetura orientada a serviços
Nos últimos 25 anos, rápidos avanços tanto em TI como em
projetos e práticas de operações revolucionaram o modo como
uma organização conduz negócios e geraram grandes saltos
de produtividade. A adoção disseminada de métodos de me-
lhoramento da qualidade, como a gestão de qualidade total
e o Six Sigma, reduziu o desperdício e o número de falhas.
A exploração da tecnologia da informação, da reengenharia
e de outras técnicas de reformulação de processos ajudou a
organização a eliminar certas tarefas e a integrar outras — até
ali confinadas em silos funcionais. Disso resultaram processos
transfuncionais muito mais eficientes para comprar insumos,
receber e processar pedidos, fabricar produtos, prestar serviços,
levar produto ou serviço ao cliente, e por aí vai. Juntas, essas
inovações ajudaram a reduzir o custo de empresas em cen-
tenas de milhões — às vezes, bilhões — de dólares, derrubar
em 50% ou mais o intervalo do pedido à entrega e melhorar
consideravelmente a qualidade.

Só que, na maioria das vezes, essa reengenharia significou
reformular processos, e os sistemas de informação que os-sus-
tentam, de um modo exclusivo para a empresa, e não padroni-
zado — ou seja, customizado para a organização em questão.
Com esse desenho, fica difícil e caro para a empresa partilhar,
consolidar e mudar processos. Não dá, por exemplo, para ex-
trair o processo de processamento de pedidos da FedEx e os sis-
temas informatizados por trás dele (ou qualquer componente
do processo ou dos sistemas) e plugá-Io em outra empresa.
Essa limitação tornou difícil, para a FedEx, integrar as diversas
empresas de logística que foi adquirindo.

Esse desenho proprietário, bem como limi-
tações tecnológicas que existiam até recente-
mente, deixou as atividades que constituem
um processo confinadas dentro dele. Com isso,

processos ou empresas distintos não tinham co-
mo compartilhar com facilidade essas atividades. O resultado?
Praticamente toda empresa de grande porte convive com uma
enorme duplicação de atividades; continua a criar e a realizar
centenas de tarefas marginais que deveriam, idealmente, ser
terceirizadas; e gasta uma cifra exorbitante em projetos de TI
para sustentar operações redundantes, sem caráter estratégico,
e para atualizar processos centrais.

Imagine se uma montadora de veículos projetasse o mo-
tor e todos os componentes adicionais (alternador, radiador,
bomba de combustível, bateria e outros) de modo que fosse
impossível trocar um componente desses sem substituir todo
o sistema. Pois é isso que acontece com os processos da vasta
maioria das empresas: são operações monolíticas sustenta-
das por um software que não permite que cada componente
seja facilmente trocado — sobretudo se usarem pacotes de
software "empresarial" transfuncional. A simples substituição
de um aplicativo para cálculo de preços, por exemplo, requer
uma quantidade absurda de tempo e dinheiro.

A reengenharia se concentrou na criação de processos me-
lhores, mas proprietários, em parte porque 20 anos atrás, quan-
do teve início a revolução da reforma de projetos, a internet
não era o que é hoje: uma rede onipresente de computadores
que permite a organizações de todo porte, estejam em Míne-
ápolis ou em Mumbai, se conectar de modo fácil e barato aos
mesmos módulos de software. A única saída para comparti-
lhar capabilidades — de definição de preços, contas a receber,
marketing, vendas e outros — automatizadas ou que no míni-
mo tivessem uma interface eletrônica do usuário era montar
ou alugar uma rede privada; para a maioria das empresas, não
era algo economicamente viável.

Tampouco havia, até a presente década, métodos para pro-
jetar sistemas informatizados que permitissem a partilha de
capabilidades pela internet na forma de web services. Essa
é a essência da SOA: a arquitetura dá diretrizes que permi-
tem a programadores de software criar sistemas em blocos
independentes de código, cada qual especificando resulta-
dos críticos, indicadores de desempenho e interfaces entre
uma atividade específica e outros serviços. Peguemos um
web service instalado por um fabricante para verificar o có-
digo de endereçamento postal em suas campanhas de mar-
keting por mala-direta. O resultado especificado era "validar
CEP"— ou seja, garantir que a correspondência fosse entre-
gue no endereço certo. Os dois principais indicadores para es-

se serviço eram o índice de acerto das entregas
(determinado pelo total de itens devolvidos
devido a um CEP incorreto) e a freqüência
com que o software localizava o código certo
para as correspondências devolvidas. Entre as
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interfaces especificadas estavam as dos serviços "atualizar en-
dereço do cliente" e "processar correspondência devolvida".

Quando um software é projetado dessa maneira e instalado
numa intranet ou na internet, qualquer pessoa que utilize
a SOA — qualquer unidade de negócios de uma empresa e
qualquer cliente ou fornecedor — pode plugar ou acessar
remotamente o mesmo software. Cinco divisões podem usar
o mesmo calculador de preços, eliminando a necessidade de
cinco sistemas separados. Terceirizar atividades marginais
passa a ser extremamente fácil. Essas características tornam

_ o software baseado na SOA muito superior
tanto ao software customizado que respalda
processos proprietários corno aos pacotes de
software empresarial prontos para uso, os cha-
mados off-the-shelf.
O check-in de companhias aéreas é um bom

exemplo da realidade nesse novo mundo. Urna interface pa-
dronizada permite ao passageiro fazer o check-in para um vôo
em seu próprio computador, no totem de auto-atendimento
no aeroporto ou com a ajuda de um representante do atendi-
mento ao cliente usando um terminal. Para o cliente, não im-
porta o que ocorre por trás da interface — quem está suprindo
as capabilidades exigidas e como —, desde que o resultado
final seja satisfatório. Se conseguir achar uma organização
capaz de produzir o resultado exigido a um custo menor, a
companhia aérea pode simplesmente comprar e plugar esse
serviço. E quando aparecer um fornecedor ainda melhor, a em-
presa pode facilmente desplugar o serviço atual e se conectar
ao novo. Não é ficção científica; pelo menos uma companhia
aérea das grandes já faz isso. Contudo, a realidade é que uma
função complexa como o check-in de um vôo não é apenas
uma atividade, apenas um serviço — mas um pacote com vá-
rios, que podem ser intercambiados ou reutilizados de forma
isolada em outras funções.

Infelizmente, poucas empresas estão usando a arquitetura
orientada a serviços para criar organizações mais produtivas
e focadas ou para cortar custos pela eliminação de operações
e tecnologias redundantes. Ou seja, não estão repensando a
estrutura fundamental de suas operações.

Reavalie as operações
Converter a empresa para o modelo plug-and-play é, sob cer-
tos aspectos, mais fácil do que promover uma reengenharia
— e mais difícil sob outros. Mais fácil porque a conversão não
precisa ocorrer de um golpe só: em geral, um projeto isolado
de SOA tem escopo bem menor, demora menos e produz
resultados mais depressa do que projetos de reengenharia.
Além disso, converter uma empresa num conjunto
de atividades frouxamente casadas não exige
a troca nem a reforma geral de sistemas de
planejamento de recursos empresariais ou de
gestão do relacionamento com cliente;. Al iás .
quando aplicada por sobre esses sistemas, a

SOA destrava a linguagem proprietária em seu bojo, tornan-
do-os mais acessíveis.

Migrar para o universo plug-and-play é mais difícil do que
promover urna reengenharia porque exige mudanças opera-
cionais e tecnológicas mais profundas: para que divisões parti-
lhem operações e software, para que a empresa terceirize bem
mais do que vem terceirizando e para que divisões de negócios
transfiram operações para clientes e fornecedores. Com efeito,
a gerência deve adotar toda uma nova abordagem ao desenho
de operações, o que começa com uma nova unidade de análise
operacional: o nível no qual os encarregados de solucionar
falhas nas operações da empresa diagnosticam e resolvem
problemas operacionais.

Em fins do século 19 a unidade de análise era a tarefa re-
alizada pelo trabalhador, cuja eficiência aumentou com os
estudos de tempo e movimento de Frederick Taylor. Sessenta
anos mais tarde, com a chegada do computador niainframe,
essa unidade virou o departamento. Em fins da década de 1980
e início da de 1990, quando a combinação de microcomputa-
dores baratos e redes internas permitiu à empresa interligar
departamentos de forma econômica, a unidade passou a ser o
processo transfuncional. Na era da internet e da SOA, a unida-
de de análise simplesmente deixou de ser o modo como a em-
presa conduz as operações. É, agora, ^finalidade principal ou
o resultado desejado de cada atividade, não importando como
esta seja executada. Toda empresa tem, por exemplo, um pro-
cesso de folha de pagamento — interno ou terceirizado — cuja
finalidade básica é pagar os salários. Outras atividades comuns
são receber pedidos de clientes, garantir o fornecimento, pro-
jetar demanda e planejar o reabastecimento. Vistas de longe,
as operações da típica empresa de grande porte compreendem
de cinco a sete áreas, de 20 a 40 atividades, de 150 a 350 capa-
bilidades e mais de mil subcapabilidades.

Uma das maiores dificuldades na hora de detectar a du-
plicação de trabalho e tecnologia é que atividades iguais ou
parecidas muitas vezes recebem nomes distintos — mesmo
na mesma empresa. Definir as operações de uma empresa em
termos do resultado ou da finalidade das atividades envolvidas
ajuda a eliminar esse problema. Permite que gerentes, respon-
sáveis pelo desenho de operações e especialistas em tecnologia
enxerguem com absoluta clareza o trabalho — operações e
tecnologia de apoio — que unidades da empresa, seus clientes

e seus fornecedores vêm duplicando. Com isso,
é possível saber que atividades são estratégi-
cas (por trazerem vantagem competitiva) e de-

__ veriam continuar a serem feitas pela empresa,
quais podem ser oferecidas como serviços a

outras companhias, quais devem ser terceiriza-
das e quais, dentre as mantidas, devem ser reforçadas.

Somente com essa visão atômica os executivos da empresa
poderão definir prioridades para melhorar as operações e a
tecnologia que as sustenta. Bastante simples, o método é cha-
mado por nós de análise de capabilidades da empresa.
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Analise as capabilidades da empresa
O primeiro passo é traçar um diagrama das atividades, capa-
bilidades e subcapabilidades de sua empresa. Com a colabora-
ção daqueles que dirigem uma área específica do negócio, o
leitor deve descrever suas operações em termos de resultados
ou finalidades básicas. É mais fácil na teoria do que na prática,
pois as pessoas estão habituadas a descrever o trabalho que
fazem ("Mandamos ao cliente urna fatura com o prazo para
pagamento") e como o fazem ("Comparamos o pedido com a
fatura. Depois, ligamos para o cliente para perguntar a quem
enviar a fatura e como enviá-la. Na data de vencimento, veri-
ficamos se o pagamento foi efetuado"). Não é comum a pessoa
falar sobre o propósito básico ou o resultado esperado do tra-
balho ("cobrar cliente" ou "receber pagamento do cliente").

A tarefa seguinte é descrever as capabilidades cruciais para
a maioria das atividades da empresa, incluindo aí todas as fun-
damentais. Para a área "gerar demanda", os gerentes de uma
firma de serviços financeiros listaram três atividades: admi-
nistrar relações com parceiros, promover produtos e serviços
e vender produtos e serviços. Perguntamos, em seguida, que

capabilidades sustentavam cada uma delas. Na atividade "ven-
der produtos e serviços", por exemplo, seriam sete: gerenciar
pedidos, gerenciar vendas, gerenciar vendas imediatamente
processadas, configurar precificaçào de produtos, gerenciar
contratos, qualificar prospectos e conduzir a chamada inte-
ligência de negócios, ou business inteUigence. No todo, levou
cerca de três semanas para definir capabilidades e subcapabi-
lidades de toda a empresa.

Tendo mapeado as atividades em suas operações e as capa-
bilidades envolvidas em sua execução, é hora de identificar as
atividades mais críticas para o sucesso da empresa e avaliar a
saúde de todas as atividades. Se a equipe executiva tiver uma
noção geral daquilo que propele a receita e a rentabilidade na
organização, a primeira tarefa provavelmente consumirá de
duas a quatro semanas apenas. Mas, ainda que os executivos
estejam de acordo em relação a esses motores, talvez seja útil
ouvir a opinião de outras pessoas na organização (líderes de
departamentos, gerentes em contato com clientes, trabalha-
dores), bem como de clientes, parceiros e fornecedores, para
colocar essas idéias à prova.

Já que este exercício difere radicalmente de métodos de
aprimoramento de operações hoje amplamente empregados,
sugerimos que a empresa comece aos poucos — com um ou
dois grupos de capabilidades numa área específica do negócio
— para poder aclimatar chefias funcionais de papel central
na iniciativa. Isso irá desafiar sua disposição mental presente,
fará com que pensem sobre que sistemas baseados em SOA
deveriam ou não ser instalados e ajudará todos a entender a
magnitude das mudanças organizacionais a sua frente. Em
geral, essa campanha inicial — que requer apenas um par de
indivíduos com dedicação integral — será capaz de identificar
oportunidades consideráveis para aprimoramento em seis a
dez semanas.

Há três critérios básicos para determinar que atividades são
mais importantes para a empresa, quais têm capabilidades
subjacentes que precisam ser melhoradas e quais são candi-
datas a virar um web service:
m Valor para a empresa. A atividade (ou as capabilidades

envolvidas em sua execução) diferencia a empresa das con-
correntes, influencia muito a decisão do cliente de comprar

da empresa e seguir fiel ou é determinante
para um indicador crucial de desempenho,
como custo de produção, qualidade do pro-
duto ou tempo para levar um novo produto
ao mercado.
• Desempenho atual. O desempenho de

capabilidades subjacentes a uma atividade
é excelente, inconsistente ou fraco em
termos das necessidades da empresa e em
comparação com concorrentes? Quanto
investimento é necessário para elevar o
desempenho ao nível exigido? O desempe-
nho melhor justificaria o investimento?

• Previsibilidade. Os resultados produzidos por uma ativi-
dade (em termos de custo, tempo, qualidade e por aí vai)
são ou não inerentemente previsíveis? A resposta a essa
pergunta é importante porque, se os resultados forem alta-
mente imprevisíveis, será difícil automatizar a atividade (ou
no mínimo a interface com o usuário). E, se não puder ser
automatizada segundo as diretrizes da SOA, dividi-la com
outras divisões ou transferi-la para clientes ou fornecedores
será complicado.
Um aspecto importante da previsibilidade é que certas ati-

vidades têm resultados inerentemente mais previsíveis do que
outras. Em empresas de internet como a Amazon atividades
de pedido de clientes são altamente previsíveis: quando um
cliente faz um pedido online e fornece as informações exigidas
(incluindo nome, endereço, produto escolhido e número do
cartão de crédito), a Amazon sabe com certeza que o cliente
se comprometeu com aquele pedido. Já uma consultoria admi-
nistrativa tem dificuldade para prever com exatidão quantos
clientes dirão sim a suas propostas e se um cliente em particu-
lar quer exatamente aquilo que a proposta oferece.
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Os gerentes no comando da iniciativa po-
dem, agora, usar os resultados dessa análise
para traçar o chamado heat map: um diagrama
que representa todas as atividades da empresa e
identifica as de caráter crítico e aquelas cujas ca-
pabilidades precisam ser melhoradas. Naturalmente,
é preciso se concentrar primeiro em capabilidades que estão
deixando a desejar mas cujo valor para a empresa é elevado
(veja o quadro "Identifique suas grandes prioridades").

Depois de aplicar a análise de capabilidades a uma par-
te pequena das operações, uma empresa americana da área
de distribuição, com bilhões em faturamento, decidiu criar
um heat map do negócio todo. A empresa queria saber, em

particular, que capabilidades eram críticas para atender a
um pedido de seu maior fornecedor, que queria aumentar
dramaticamente a satisfação entre varejistas e consumido-
res que adquiriam seus produtos. A análise dividiu as vastas
operações da distribuidora em cerca de 20 atividades e 140
capabilidades. Depois de indagar dos gerentes dessas áreas
qual o valor, o desempenho e a previsibilidade de cada uma,
a empresa identificou três atividades e um total de 14 capabi-
lidades que seriam as principais candidatas a melhoramentos.
Eram as de maior valor, de resultados mais previsíveis e de
pior desempenho. Já que abordar as 14 de uma só vez seria
demais, a empresa foi perguntar ao varejo quais, a seu ver,
seriam as prioridades. Surgiram três capabilidades: eliminar a
bagunça no processamento de pedidos para que a mercadoria
certa chegasse ao varejista certo na hora certa; dar ao varejo
material de marketing suficiente para convencer o consu-
midor a comprar os acessórios da distribuidora; e monitorar
a venda de produtos com mais rigor para ajudar o varejo a
eliminar sem demora artigos de fraco desempenho.

Nesse ponto, a distribuidora analisou o pessoal, os processos
e a TI das três atividades em profundidade. A solução para me-
lhorar o processamento de pedidos envolveu treinar o varejo
para usar a tecnologia já implementada; a automação foi a
resposta para monitorar a venda de produtos. Nem todas as
soluções encontradas eram novas. Alguns gerentes há mui-

to vinham sugerindo, por exemplo, que a empresa instalasse
software de informação de produtos para sustentar a gestão e
a distribuição de material de marketing — mas o argumento

a favor desse investimento só pareceu convencer
depois de conduzida a análise de capabiüdades.

Somente depois de cuidar dessas três priori-
dades a distribuidora voltou às 11 restantes. Em-
bora o programa geral de investimento ainda

esteja em andamento, a satisfação do cliente já
aumentou consideravelmente.

Uma lição dessa história é que o heat map é uma ferramenta
estritamente para identificar prioridades. Ao dar um panorama
geral das atividades da empresa, o mapa pode ajudar gerentes

de toda a organização a determinar priori-
dades para um programa de melhoramentos

— mas esses mesmos gerentes devem definir
com muita cautela quantas iniciativas a em-
presa pode tocar por vez, realisticamente fa-
lando. Caso contrário, o programa pode sim-
plesmente não avançar. Uma segunda lição
é que a automação, incluindo a implementa-
cão da SOA, é um meio, não um fim em si. É
interessante ver que a distribuidora decidiu
o que automatizar — e onde aplicar a SOA

— somente depois de ter definido as capabi-
lidades cujo melhoramento era mais crítico
para a consecução das metas da empresa.

Crie um novo modelo operacional
Munidos do mapa de atividades a priorizar, os gerentes terão
boa parte da informação de que precisam — ou quase toda

— para criar um novo modelo operacional. Talvez seja bom
explorar um pouco mais — para determinar se duas atividades
aparentemente similares são realmente iguais, por exemplo,
para verificar se já há um processo padronizado ou para en-
tender bem o quão interligadas (ou independentes) são as
atividades. Quando concluírem que o retrato que possuem das
atividades é fiel, os gerentes devem situá-las em uma ou mais
das categorias a seguir:
• primária: atividade que a empresa deve seguir realizando

ela mesma e que deve ser alta prioridade de programas de
aprimoramento de operações e tecnologia.

• compartilhada: atividade que pode ser compartilhada com
outras divisões.

• transferida: atividade que pode ser repassada a clientes,
fornecedores ou especialistas operacionais.

• automatizada: atividade cujas capabilidades (ou interfa-
ces com usuário, no mínimo) podem ser automatizadas e
convertidas em web services.
Constatamos, em geral, que até 20% das atividades são

primárias, enquanto algo entre 25% e 50% delas podem ser
compartilhadas ou repassadas a terceiros. O diretor de in-
formação de uma fabricante achava, a princípio, que apenas
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Bastante simplificado, esse heatmapde uma área específica da empresa ("atenderdeman-

da") incluí cinco atividades — gerenciar suporte a cliente, planejar fulfillment, comprar ma-

téria-prima, produzir produtos e despachar produtos — e capabilidades correlatas. Em cada

área, atividade e capabilidade, a faixa no alto indica o valor para a empresa (alto, médio ou

baixo). Já a cor do quadrado indica o desempenho atual. Qualquer elemento que tenha alto

valor para a empresa e cujo desempenho pede atenção é alta prioridade para um programa

de melhoramento (a análise de atividades que poderiam se converter em web services não

está representada no mapa}.

duas divisões tinham sistemas de dados de marketing e ser-
viços de assinatura redundantes. No final, descobriu que 12
divisões tinham. Consolidar todos eles num sistema baseado
na SOA, a ser compartilhado por todas as 12, derrubou em
US$ 40 milhões o orçamento anual de tecnologia e assinatura
de dados, permitiu à empresa relocar 63 dos 70 funcionários
que davam suporte aos 12 sistemas e garantiu que divisões
até então sem condições de arcar com um sistema próprio
tivessem acesso ao novo sistema.

Uma análise de capabilidades internas feita em 2000 aju-
dou Charles Baker, na época o novo presidente da ameri-

cana Harvard Pilgrim, a perceber que daria para transferir
40% das operações da operadora de planos de saúde para
empresas mais capacitadas para a tarefa. O heat map mostrou,
por exemplo, que uma das capabilidades mais importantes
da empresa era identificar segurados que apresentavam os
primeiros sintomas de uma doença crônica como diabetes
ou problemas cardiovasculares — ou que corriam sério risco
de desenvolver um quadro desses. Se identificasse logo ce-
do esses segurados, a Harvard Pilgrim poderia incluí-los em
programas de prevenção ou controle da doença — antes que
o quadro se agravasse. Isso, no entanto, exigia tecnologias
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sofisticadas de mineração (data mining) e análise de dados
— tecnologias capazes de vasculhar o histórico de uso do se-
guro e outras informações. Ciente de que não possuía nem a
tecnologia nem a tarimba analítica, a seguradora transferiu as
atividades para um especialista externo.

No final, a Harvard Pilgrim decidiu con-
centrar sua atenção e seus recursos no me-
lhoramento de capabilídades específicas que
traziam vantagem competitiva: atendimento
ao cliente, criação de novos produtos, precifi-
cação de planos de saúde (serviços atuariais),
cadastramento de médicos para a rede, venda para grandes
grupos e marketing direto para titulares de planos individu-
ais. A operadora contratou firmas especializadas para admi-
nistrar planos de medicamentos, programas de controle de
várias moléstias, gestão de saúde comportamental e processa-
mento de pedidos de cobertura. Valendo-se dos resultados da
análise de capabilidades, a operadora especificou exatamente
o que esperava das dezenas de firmas que prestavam serviços
à empresa nos quesitos qualidade, custo, volume e prazos

— e era capaz de monitorar atentamente se cumpriam ou não
essas metas. Três organizações distintas de finanças e seus
sistemas foram, todos, consolidados num só.

Graças em parte à análise de capabilidades da empresa, a
otimização das operações na Harvard Pilgrim deu resultados,
A seguradora, que em 2000 estava à beira da falência, hoje
voltou definitivamente ao azul, tem uma leva de clientes fiéis
e recebe, reiteradamente, prêmios e colocação de destaque
em rankings — tudo pela qualidade de seus serviços e a satis-
fação do cliente.

Esperamos que, a essa altura, esteja bem claro que criar um
novo modelo operacional não começa com a"programaçào ou
a compra de um software de SOA. Na verdade, esse é o último
passo — a ser dado somente depois que a empresa tiver iden-
tificado as atividades primárias e determinado quais capabi-
lidades ou interfaces podem ser computadorizadas. Embora
uma empresa nunca seja igual a outra, sabemos de algumas
que reduziram em 20% o orçamento anual de TI ao deixar a
decisão de automação para o fim.

Já depois de identificar atividades primárias cujos resulta-
dos são inerentemente previsíveis, é preciso partir com tudo
para a aplicação da SOA. Embora o custo possa ser tão eleva-
do quanto o de instalar qualquer outro grande aplicativo de
software, o investimento valerá a pena. Em geral, é possível
atualizar o software baseado em SOA em menos de metade do
tempo tomado por outro software. Afinal, é só plugar o novo
módulo — sem necessidade de reprogramar todo o software
ou atividades correlatas.

Barreiras à criação de uma empresa
plug-and-play
A Gartner, firma americana de pesquisa e consultoria em TI,
diz que mais de metade dos sistemas de missão crítica mon-
tados por empresas em 2007 foram baseados nos princípios

da SOA, e prevê que essa parcela vá superar os 80% até 2010.
Só que migrar para o mundo da SOA não será nada fácil.
A adoção desse novo modelo exige uma nova mentalidade
daqueles que sempre estiveram na confluência do melhora-
mento de processos e da tecnologia. Comparamos a situação
à mudança que arquitetos e engenheiros tiveram de fazer em
meados do século 19 com a chegada dos dois maiores avanços

na tecnologia da construção daquele século:
o aço de alta resistência e o elevador elétrico.
Trinta anos se passaram até que percebes-
sem que esses grandes saltos viabilizavam a
construção de arranha-céus.

Na mesma veia, avanços na tecnologia de
redes e em técnicas de programação de software

estão deflagrando uma revolução no modo como se projeta
uma operação. Contudo, a maioria dos administradores ainda
usa o modelo operacional do século 20: continua a definir su-
as atividades e processos de modo customizado, proprietário,
e continua a criar software de um jeito que exige o descarte
de todo o sistema quando da substituição de uma parte.

Dirigentes de empresas são outro obstáculo à mudança.
A maioria encara o debate em torno da SOA como urna dis-
cussão técnica indecifrável, da qual não precisa participar.
Mas esse debate é tudo, menos isso. Decisões sobre que
capabilidades internas eliminar ou transferir para clientes,
fornecedores e firmas especializadas não devem ser deixa-
das a divisões operacionais. Nossa experiência mostrou que
muitos chefes de divisão e seus subordinados diretos têm
dificuldade para abrir mão de atividades — seja por subesti-
mar sua importância, seja por temer que compartilhá-las ou
terceirizá-las colocará em risco o desempenho da unidade.
O presidente precisa, portanto, participar plenamente da
decisão sobre o trabalho a ser feito pela própria empresa,
sobre redundâncias a eliminar e sobre o trabalho a ser trans-
ferido para terceiros. O presidente pode e deve ser poupado
de detalhes técnicos e do processo — mas, no fim do dia, é
dele o posto de arquiteto-mor da empresa.

Novas maneiras de criar um software, aliadas a uma rede
de computadores capaz de distribuir módulos instantane-
amente para qualquer parte do mundo dão a executivos
ferramentas sem precedentes para a criação de operações
flexíveis, ultraeficientes. Dirigentes empresariais dispostos a
exercer um papel pioneiro na criação de empresas plug-and-
play estarão por trás do próximo grande salto na produtivi-
dade empresarial.
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