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Conceito de empresas com negócios e processos em tempo real, impulsionadas por infra-estrutura 
tecnológica flexível, é o novo sonho dos profissionais de TI. Especialistas e CIOs explicam o que 
isso significa e como pode atingir sua empresa  
 
O Universo não passava de um ponto, no instante zero. Milionésimos de segundos depois, era 
uma esfera de fótons e nêutrons a uma temperatura de um bilhão de graus centígrados e 
densidade de milhões de toneladas por litro. Mais um centésimo de segundo e já havia quarks, 
núcleos e elétrons, surgidos do esfriamento a 300 milhões de graus. Com 13 segundos de vida, o 
Universo, que já tinha criado núcleos atômicos, possuía quatro milhões de quilômetros. O 
resfriamento continuou, junto com a emissão de energia, por dezenas de milhões de anos até se 
formar as primeiras proto-estrelas e poeira cósmica. No momento seguinte, surgiram as 
moléculas, e os núcleos criaram os átomos.  
 
 
Santos, do Grupo Pão de Açucar: iniciativas pioneiras em on-demand e de relacionamento com 
cliente em tempo real Com isso, a química começou a existir, protagonizando reações e dando 
origem à vida, quando a temperatura chegou próxima a zero centígrado. Essa é uma descrição 
resumida da mais bem aceita teoria científica sobre a formação do Universo, a teoria do Big Bang.  
 
No universo corporativo, é comum chamar de conceitos Big Bang àquelas teorias de administração 
que vislumbram um novo paradigma de atuação das empresas. E uma das mais quentes dessas 
teorias no momento é a de empresa em tempo real, que coloca a tecnologia da informação na 
cabine de controle de tudo. Fornecedores de hardware e software e consultores especializados 
defendem a idéia e investem na propagação das vantagens dessa visão.  
 
O termo real-time enterprise é atualmente a base de ações da PeopleSoft e é amplamente 
defendido pela consultoria Gartner. A Microsoft lançou uma unidade de negócios chamada Real 
Time Collaboration. E as rivais IBM e HP defendem conceitos similares, com nomes diferentes. A 
IBM tem como centro estratégico o e-business on-demand, divulgado em outubro de 2002, em 
artigo de seu vice-presidente Irving Wladawsky-Berger, que promete investir na estratégia 
polpudos 10 bilhões de dólares, para desenvolvimento, pesquisa e aquisição de empresas. Já a HP 
possui dois conceitos para abranger o termo, o zero latency enterprise (ZLE) e a oferta de 
tecnologia on-demand.  
 
Mas o que significa de fato uma empresa em tempo real e como se chegar a essa visão? É nas 
respostas a essas perguntas que estão concentrados os esforços de tantos agentes do mercado. 
Segundo o analista de pesquisas do Gartner, Waldir Arevolo, uma empresa em tempo real pode 
monitorar seus negócios a qualquer momento – e isso não significa apenas ter controle dentro de 
seus limites. Os processos a ser gerenciados extrapolam para dentro de parceiros e fornecedores. 
“Hoje, para conseguir ter uma visão fiel da realidade, alguém precisa se logar em quatro ou cinco 
locais e mais checar e-mails, que é uma forma de comunicação, por definição, assíncrona. Só 
assim pode consolidar as informações e definir as estratégias”, afirma Arevolo. Essa decisão 
deveria ser baseada em regras de negócios, por meio de uma espécie de termostato, solução que 
a consultoria denomina business activity monitoring (BAM).  
 
Uma empresa só chega a uma visão de processos e negócios em tempo real com a utilização 
coordenada de conceitos como BI (business intelligence), portal, ferramentas de integração e 
gestão do conhecimento. Segundo o Gartner, mais de 80% das empresas que liderarão seus 
setores em crescimento de faturamento entre 2002 e 2006 terão implementado um sistema 
nervoso de real time enterprise para integrar aplicações dentro e fora da empresa.  
 



Para suportar as respostas rápidas necessárias a uma empresa em tempo real, será necessária 
uma nova arquitetura de TI, mais flexível e ágil. De preferência, comprada sob demanda. É daí 
que a IBM tira o nome de sua estratégia. A empresa baseia o e-business on-demand na idéia de 
uma companhia ideal, com capacidade de responder com flexibilidade e velocidade a qualquer 
requerimento de clientes, oportunidade de mercado ou ameaça externa. A imagem de empresa 
criada pela IBM é sedutora: adaptativa, com respostas rápidas e capacidade de se moldar ao vai-
e-vem da demanda. E, para defini-la, retirou da engenharia de materiais uma palavra em inglês, 
resiliente, que significa a capacidade de um material em retomar suas funções originais após 
sofrer um impacto e ter se deformado – um exemplo é a borracha. Desse modo, apenas uma 
infra-estrutura igualmente flexível poderia atender às necessidades de negócios dessa empresa.  
 
A HP faz coro no oferecimento dessa infra-estrutura. “A oferta on-demand vem como um 
endereçamento melhor dos recursos de infra-estrutura e serviços para que haja compatibilidade 
entre investimentos e necessidades”, afirma o diretor da unidade de serviços gerenciados da HP, 
José Cordeiro. “Cabe a nós fornecedores prover toda a capacidade para suportar os negócios do 
cliente”, acredita o executivo.  
 
As rivais só discordam quando se analisa quem está mais avançado em relação ao conceito. O 
sócio da IBM Business Consulting Services, Sérgio Lozinsky, afirma que o e-business on-demand é 
um conceito mais amplo do que o zero latency enterprise. “O que defendemos abrange isso e 
muito mais”, afirma.  
 
A HP contra-ataca afirmando que está um passo à frente, por oferecer capacidade de gerenciar a 
oferta on-demand. A estratégia da empresa está dividida em dois conceitos: o ZLE, que trata da 
extração rápida de informações, e o on-demand, que defende a oferta de tecnologia voltada para 
negócios. O que é unânime no mercado é a não existência de donos para essa próxima onda. 
“Nós não discutimos quem falou primeiro. O e-business on-demand não é da IBM. É um conceito 
para o mercado utilizar”, declara Lozinsky.  
 
Um ataque possível ao ideal de empresa em tempo real é que não há novidade nisso. De certa 
forma, isso é verdade, uma vez que as linhas gerais do conceito vêm de longa data. Na década de 
80, falava-se sobre executive information systems (EIS). A diferença é que os anos 80 estavam 
anos-luz da maturidade das ferramentas de integração e business intelligence – à qual estamos 
chegando. “A preparação vem de longe na IBM. Mas só agora temos dentro de casa os elementos 
que podem sustentar o e-business on-demand: Linux, a compra da PwC Consulting, as teorias de 
autonomic computing e grid computing”, afirma o gerente de novas tecnologias da empresa, 
Fabio Latuf Gandour.  
 
Também os fornecedores já ofereciam recursos de acordo com a necessidade do cliente há alguns 
anos, como os servidores da HP que traziam processadores que poderiam ser ligados e 
contratados se aparecesse uma necessidade de processamento para isso. Mas agora a oferta 
deverá ficar, em tese, mais flexível, não só para vender mais funcionalidades, mas também para 
diminuir capacidades. Os executivos da IBM defendem que o conceito on-demand e grid 
computing devem permitir que uma empresa de varejo tenha, por exemplo, sua capacidade de 
processamento aumentada durante as festas de fim de ano e diminuída na época de carnaval. 
Com isso os custos também aumentariam e diminuiriam de acordo com a sazonalidade, um sonho 
de muitos CIOs. “A primeira reação das empresas será a de ver nisso apenas uma oportunidade 
de reduzir custos. Isso aconteceu com a reengenharia, a Web e o ERP, mas considero uma visão 
ingênua em relação às possibilidades do conceito”, opina Lozinsky.  
 
No Hospital Sírio Libanês, o CIO, Enio Jorge Salu, já consegue imaginar diversas aplicações de 
ofertas on-demand para otimizar a utilização de TI. O hospital, por exemplo, tem link de 2 MB 
para aplicações de telemedicina. A necessidade de tanta banda é para a realização de 
conferências de áudio e vídeo online entre pacientes e médicos de outras localidades, que emitem 
uma segunda opinião sobre o caso e podem até projetar imagens. O problema é a pouca 



periodicidade desses eventos, que faz com que haja desperdício de capacidade. Com o conceito, o 
hospital pagaria apenas pela quantidade de banda realmente utilizada.  
 
Uma preocupação do executivo, no entanto, é em relação a como serão esses contratos. “O que 
dificulta a adoção desse modelo de contrato é a definição de parâmetros adequados de medição e 
aferição dos serviços”, comenta Salu. “E temos de acrescentar um fator de risco a isso. No Brasil, 
existe um histórico de descumprimento de regras e contratos, que já faz parte do nosso dia a 
dia”, destaca o CIO.  
 
O Grupo Pão de Açúcar é pioneiro na compra on-demand de armazenamento de dados, tendo sido 
a primeira empresa do país a fazer isso, há dois anos. A companhia tem um contrato com a EMC 
que prevê a compra de funcionalidades de acordo com as necessidades. A cada três meses, os 
gastos são contabilizados e são feitas a avaliação financeira e a revisão dos custos. “A vantagem é 
a agilidade do processo. Antes, a cada nova necessidade de mais servidores ou volume, tínhamos 
de abrir negociação com vários parceiros. E, por precisarmos comprar recursos com urgência, às 
vezes não fazíamos contratos vantajosos”, diz o diretor de tecnologia Ney Santos.  
 
O conceito de negócios em tempo real também é atrativo para a varejista. Algumas iniciativas, 
que o executivo considera passos iniciais, já prevêem processos em tempo real, como o cartão de 
descontos para clientes, que até avisa aos caixas sobre a data de aniversário do portador. “A real-
time enterprise exige uma infra-estrutura diferente, e está mudando o conceito de sistemas. O 
Pão de Açúcar tem planos de crescer nesse caminho”, afirma, revelando os objetivos de longo 
prazo do Grupo.  
 
Os fatores motivadores principais de ações em tempo real deverão ser os ganhos estratégicos. Em 
um estudo feito nos Estados Unidos pela divisão de pesquisas de INFORMATIONWEEK-EUA com 
profissionais de tecnologia voltados para negócios, foi formada uma escala de razões para se ter 
uma empresa nesses moldes. Em ordem de importância, os executivos citaram a agilidade de 
negócios, menores custos, visibilidade aprimorada de métricas essenciais de performance e 
serviços ao cliente. E, para os executivos, os principais beneficiados disso deverão ser os 
consumidores: 82% dos respondentes citaram o apoio ao cliente como uma das áreas que se 
beneficiarão em maior escala do acesso mais rápido à informação. E, quando perguntados sobre 
qual o grupo de pessoas se beneficiará mais, 77% dizem que serão os consumidores.  
 
Algumas empresas já esbarraram antes das outras em necessidades de tornar parte de seus 
processos em tempo real. Alguns exemplos norte-americanos são conhecidos. A GM está em fase 
de grande transformação, tentando migrar de um modelo de montagem de carros para o estoque 
a um de montagem de acordo com os pedidos. A iniciativa é baseada numa visão de longo prazo 
do que a empresa deseja se tornar.  
 
No Brasil, a Golden Cross já tem, por meio de solução PeopleSoft, atendimento em tempo real aos 
prestadores de serviços e clínicas conveniadas. De modo online, o parceiro manda a fatura, e, 
após a análise e reconhecimento do débito pelas pessoas responsáveis, o sistema faz uma 
transferência eletrônica de dinheiro a sua conta corrente, ao mesmo tempo em que envia a 
mensagem de transação efetuada. “O valor está na satisfação do prestador de serviços e dos 
clientes, além de termos eliminado as informações por papel e custos com o correio”, afirma o 
diretor de informática da empresa, Timótio Louback.  
 
Segundo o diretor de tecnologia da PeopleSoft, João Máximo, o fator essencial para uma empresa 
ser uma organização em tempo real não é diretamente relacionado à tecnologia. “Para uma 
empresa estar preparada para o tempo real, basta a atitude. Há empresas que sem tecnologia já 
respondem ao cliente com rapidez, por cultura”, ilustra o executivo.  
 
Para tratar de um conceito tão abrangente e relevante, é importante evitar as mistificações. Um 
perigo é imaginar que tudo será feito com respostas instantâneas. Empresas em tempo real não 



são empresas com pressa. A tecnologia deve tornar as informações ao alcance dos dedos, mas 
ainda será necessário tempo para um ou mais cérebros humanos digerir as informações e 
modificar as estratégias. O papel fundamental da tecnologia está em trazer aos executivos os 
dados essenciais para se entender o momento e permitir que o resultado da análise chegue com 
muito mais rapidez a seu destino final e, com isso, a corporação possa responder com mais 
agilidade ao mercado. Também nem tudo precisará ser realizado com grande velocidade, mas 
apenas aquilo que traz verdadeira vantagem estratégica e permite a tomada de decisões 
fundamentais.  
 
E as mudanças estão à porta. Nas palavras de Thomas Siebel, o chairman e CEO da Siebel 
Systems, essa será uma época para ser lembrada. “Historiadores futuros olharão para 2003 como 
um ponto maior de inflexão na evolução da TI – tão importante, talvez, como a comercialização 
da internet na metade dos anos 90. No ano passado, vimos o começo de uma mudança de 
paradigma rumo à computação por processos de negócios, uma nova visão de TI possível pelo 
surgimento dos Web services. Em 2003 e além, essa mudança se acelerará para se tornar a 
próxima onda em TI corporativa, resultando em ganhos dramáticos em produtividade e agilidade 
organizacional”, diz o CEO da Siebel. É viver para ver o novo Big Bang.  
 
Como começar o trabalho de levar sua empresa para o tempo real  
 
Pode parecer contraditório que, em tempos de custos contidos e guerra, a teoria corporativa da 
moda seja tão ambiciosa, como é o conceito de empresa em tempo real, que exige grande 
evolução de infra-estrutura. Mas o discurso em defesa do conceito de empresa em tempo real não 
ignora isso. Consultores e fornecedores falam em iniciativa para longo prazo, com ações curtas e 
em etapas. “Escolham processos para fazer pilotos. A adoção deve ser gradativa”, aconselha o 
diretor de tecnologia da PeopleSoft, João Máximo.  
 
Para o analista de pesquisas do Gartner, Waldir Arevolo, não se escolhe processos que podem ser 
colocados em tempo real, apenas se identifica aqueles que precisam ser mais ágeis. “O CIO deve 
se perguntar quanto perde se o processo ficar fora do ar e quanto pode ganhar se o entregar mais 
rápido”, afirma. “E, às vezes, o que tem de ser contabilizado não é o ROI (return on investiment), 
mas sim o VOI (value on investiment).”  
 
O começo do trabalho deve ser com a formação de um comitê com os mais altos executivos de 
negócios e participação do CIO. Por meio dele, deverão ser decididas as prioridades e observado o 
quanto cada área pode investir. “O CIO deve ser o facilitador. Ele é quem avalia os custos de se 
transformar os negócios, por conhecer processos, habilidades da empresa e conseguir avaliar as 
reduções de custos”, completa Arevolo.  
 
Os processos são chave para a transformação da empresa. Com as arquiteturas de TI tradicionais, 
aqueles processos típicos de manuais, com os quais as empresas estão acostumadas a responder, 
não atrapalhavam tanto, já que as plataformas não permitiam grande flexibilidade. Numa 
empresa em tempo real, são necessárias práticas de gerenciamento mais maleáveis para se 
aproveitar todo o potencial da tecnologia. Um grande desafio também será a criação de 
interfaces. Essa deve ser uma das funções primordiais dos CIOs, para que os dados consolidados 
cheguem aos estrategistas de negócios prontos para ser utilizados.  
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