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Mainframe complete
bodas de safira
O equipamento completa 45 anos de idade e, mesmo sob olhares pessimistas, segue firme e forte
em seu papel de destaque no processamento intensivo de muitas áreas da economia

MARCEL VALVERDE, DA
UNISYS:

DESENVOLVIMENTO DE
NOVA INTERFACE DA

APLICAÇÃO E
MIGRAÇÃO DOS

SISTEMAS PARA A WEB

data é controversa,
existem diferentes anos
ou conceitos para marcar
o surgimento dos
mainframes. Mas
partindo data registrada

pela IBM, o último 7 de abril marcou o
aniversário dos 45 anos do
equipamento. E o mercado brasileiro,
por sinal, se inscreve entre os principais
investidores na plataforma.
Comparativamente, na relação de
vendas com o PIB do País, o Brasil
chega a ser o maior mercado mundial,
algo que pode ser explicado por alguns
fatores e que demonstra a jovialidade
destas máquinas, ainda longe de serem
aposentadas.

Uma das razões para tal presença
local seria a reserva de mercado no
Brasil. "Na década de 80, as empresas
estavam começando a entrar na área de
processamento de dados e a reserva as
colocou em dois cenários: ou adotavam
tecnologias locais e copiadas ou
adotavam tecnologia que demandava
mais investimento, que seria o
mainframe, com mais segurança",
relembra Marcel Valverde, diretor do
programa de mainframes da Unisys para
a América Latina. Até mesmo empresas
que poderiam trabalhar com outras
plataformas optaram pelo equipamento
naquele momento.

A partir do elevado uso da
plataforma, o custo de migração
também pesou muito na hora das
empresas pensarem na sua troca. Os
valores altos inibiram muitas trocas. Na
comparação, o valor do TCO (custo
total de propriedade) dos mainframes
acabou diminuindo significativamente ao
mesmo tempo em que eles

modernizaram suas interfaces e
funcionalidades. "Preservamos o
investimento e modernizamos a
plataforma ao longo dos anos, tanto que
ele roda tudo que é possível, como

Linux, Java ete", garante Paulo Períní,
gerente de mainframe da IBM Brasil,

Outra razão levantada, desta feita
também mais global que local, é que
atingir os mesmos níveis de serviço
alcançados pelo mainframe em outras
plataformas demandaria altos
investimentos. "Ele garante ainda mais
segurança, continuidade das aplicações
críticas com mínimas interrupções,
perda e necessidade de recuperação
de dados e um consumo de energia
mais econômico", enumera Olímpio
Pereira, diretor da área de mainframe
da BMC Software.

Ethelberto Melo, responsável pelos
projetos de mainframe da Eluminí IT &
Business Consulting, com experiência de
100 mil horas/ano na plataforma,
acredita nessas razões gerais para
consumo, mas descarta a princípio a
relação com a reserva de mercado. "Não
correlaciono desta forma. Quem usa

HÁ 45 ANOS

De acordo com a IBM, os mainframes surgiram em 1964, com o aparecimento do
System/360 - supercomputador composto por uma incrível capacidade de
processamento. Produto desenvolvido ao custo de 750 milhões de dólares somente

em engenharia e outros 4,5 bilhões de dólares em fábricas e equipamentos e que gerou a
contratação de 60 mil empregados e a abertura de cinco novas sedes pela IBM.

Ao longo das últimas décadas, os investimentos fizeram com que a plataforma
evoluísse na direção da web e em muitos outros caminhos. Desde uma diminuição dos
equipamentos - que antes ocupavam salas inteiras e depois eram imensas "geladeiras" até
o tamanho de servidores parrudos de hoje - até o ganho de mais funcionalidades, assim
como segue consistente e confiável e suporta linguagens como Linux e Java.

Em 2008, apenas a IBM investiu 300 milhões de dólares em arquitetos,
capacitação técnica e centros de design para o desenvolvimento de data centers
inteligentes e possibilitou a criação de dois novos produtos: o System z10 Enterprise
Class e o System z10 Business Class, focados nos mercados de grandes e médias
corporações, respectivamente.
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mainframe no Brasil sao empresas
multinacionais que precisam de algo
mais robusto e que trabalhe com
grandes volumes. Brinco que é possível
transportar mil pessoas com uma van,
mas é melhor fazer com um outro
transporte como trem ou avião, é como
comparo as plataformas cliente/servidor
e mainframe", comenta.

Semelhanças
É certo que o mainframe segue mais

caro que os servidores, porém a
distância diminuiu muito, ao mesmo
tempo em que as plataformas ficaram
mais parecidas, seja no processamento
ou mesmo no tamanho. No entanto, o
perfil de gastos das corporações
mudou. Antes o hardware consumia
boa parte do orçamento, enquanto hoje
ele pode chegar a 18% dos custos, e o
gerenciamento explodiu. Assim, garantir
o investimento no legado de sistemas
dos mainframes acaba sendo primordial.

No Brasil, como no resto do mundo,
três nichos dominam a preferência pelos
mainframes: finanças, governos e
Utilities. Todas envolvidas com alto
volume de transações. No entanto,
algumas novas áreas surgem. Na IBM,
instituições de ensino, órgãos do
governo novos ou ainda empresas em
geral que desejam consolidar servidores
e bancos de dados têm gerado
demanda. No ano passado foram
abertas 50 novas contas no mundo.

A Unisys ainda acrescenta um
nicho iniciado nos tempos da reserva de
mercado e que cresce localmente, o de
agronegócios. Além, é claro, das
companhias de outsourcing de serviços
de Tl, como lembra Pereira, da BMC.
Em resumo, a base de consumidores
cresce de forma orgânica, mas baixa. "É
importante lembrar que 80% das
transações financeiras no mundo são
feitas em mainframe. O que mudou é
que antes a plataforma era competitiva
em volume de transação, agora com
Linux e Java se fala também em
velocidade", lembra Perini, da IBM.

Mainframe é mais do que apenas
vender uma máquina, o componente de
sistemas e serviço cresce em
importância e presença. Para Perini, já
existe uma demanda bem plural, desde
softwares de sabor Java ou Linux como
também muito ERP, SAP
principalmente, desenvolvido para a
plataforma. "E ainda existe a
possibilidade de BI que cresce
bastante", completa.

Serviços e cia
Na Unisys, o grande componente de

serviço é o de modernização da
plataforma, algo que traz dois aspectos,
o da interface da aplicação propriamente
dita, e ainda a de migração dos
sistemas para a web. Assim como vem
crescendo a integração entre a
plataforma com os servidores e
aplicações distribuídas. "Outra vertente
interessante é a de automatização dos
processos, como transferência e

captura de dados", agrega Valverde.
Já a Elumini atua no outsourcing,

na alocação de profissionais (veja mais
no Box: A capacitação do profissional) e
muito em projetos, como de redução do
custo fixo, em atividades de fábrica de
software, comunicação e integração de
legados. Enquanto a BMC, que ressalta
os 47% do seu faturamento de 1,87
bilhão dólares vinculados ao mainframe,
destaca softwares como o Workload
Automation e o Control-M.

Falar em sistemas ligados aos
mainframes é também ressaltar a forte
tradição de desenvolvimento interno por
parte das corporações, especialmente
os bancos. Ao contrário do que muita
gente pensa, o mainframe não se
estagnou como tecnologia. Já falamos
em Linux, Java e agora uso de SOA.

O certo é que se a plataforma
cresce mais devagar e os serviços
tendem a crescer em alguns pontos, a
palavra de ordem é manutenção do
legado. Mas qual o seu futuro?
"Veremos o mainframe desenvolvendo
um importante papel suportando
iniciativas de e-commerce e mobilidade,
porém isso depende diretamente do
quão rápido o mercado vai aproveitar as
possibilidades que as novas plataformas
e os processadores especialistas
representam", conclui Pereira, da BMC.

"Preservamos
o investimento,
modernizamos
a plataforma
ao longo dos
anos, tanto
que ele roda
tudo que é
possível, como
Linux, Java
etc."
PAULO PERINI,
DA IBM BRASIL

universidades, para que os alunos conheçam a plataforma.
"Disponibilizamos a infra-estrutura necessária para as universidades, qualquer instituição

pode se plugar a essa máquina, temos mais de 40 universidade e a capacitação de 2 mil e
2,5 mil profissionais por ano. Temos ainda três pós-graduações em mainframe, algo bem
recente", enumera Perini. Para todas as companhias que adquirem mainframes existe a
possibilidade de ganhar cursos e especialização com 40 dias de aula bancados pela
fornecedora. Eseo cliente quer um profissional específico, de Cobol, por exemplo, são
montados cursos específicos. "Fizemos isto em Curitiba para o HSBC", revela.

Já a BMC tem uma estrutura voltada para a educação e diversas iniciativas têm sido
desenvolvidas em conjunto com os parceiros. "Para o profissional de mainframe, o Brasil é
um ótimo mercado dadas as previsões de crescimento constante que a plataforma vem
apresentando", alerta Pereira.

Na Elumini, a captação de novos profissionais tem como preferência quem conheça o
business dos clientes e para os novos colaboradores passa por provas de lógica. "É um
problema, a formação das faculdades é na tecnologia de baixa plataforma e de web. Eles
não reforçam o conhecimento lógico ou de negócios e o cara precisa ter essas habilidades,
eles não conseguem desenvolver o raciocínio de início e vejo como um desperdício que as
instituições não trabalhem os conceitos lógicos. Não se leva em consideração a plataforma
de mainframe nos cursos", critica Melo. Para o executivo da Elumini, em termos de salário,
os vencimentos são bons até porque os profissionais não são facilmente encontrados.
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s ações para que surjam novos profissionais de mainframe ou mesmo para que quem
já trabalha com a plataforma siga nela partem muito das empresas que trabalham
neste mercado. A IBM, por exemplo, tem a Academic Iniciative que chega a 400A

A CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL
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