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"Os web Services (serviços pela
internet) são como aventuras se-
xuais com extraterrestres. Há
quem diga que acontecem, mas
ninguém tem provas." O autor da
comparação é Robin Bloor, dire-
tor executivo da Bloor Research,
ao fazer previsões sobre o merca-
do de TI para o Silicon.com, site
sobre negócios e tecnologia.

Segundo Bloor, os problemas
de segurança prejudicam a po-
pularização dos serviços pela in-
ternet. "Tudo depende, claro, de
saber o que você entende por ser-
viços pela internet. Criar links en-
tre diversas aplicações dentro de
uma rede empresarial seria con-
siderado um serviço prestado pe-
la internet? Eu não creio. Mas
ainda vão surgir provas da exis-
tência dos web Services — antes
mesmo das provas de que existe
sexo com extraterrestres."

Serviços pela internet é uma
expressão inadequada e sujeita a
muita confusão. Uttam Narsu,
analista da Forrester Research,
diz que uma coisa é a empresa
usar a internet para extrair me-
lhor desempenho dos seus siste-
mas já existentes. Totalmente di-
ferente é o grande "salto de fé"
necessário para se implantar
operações comerciais interco-
nectadas, não só internamente
como também entre uma empre-
sa e outra, permitindo-lhes inte-
ragir, independentemente da
tecnologia utilizada. Segundo
Narsu, a promessa de integração
universal entre diferentes aplica-
ções e diferentes empresas "vai
além da realidade".

Problemas históricos e cultu-
rais fazem com que as empresas
relutem antes de comprar uma
tecnologia tão atraente. Afinal,
ela promete Liberar e também in-
tegrar as várias divisões, e ainda
gerar um retorno relativamente
rápido sobre o investimento.

Algumas empresas menores
ainda guardam más lembranças
do EDI (Electronic Data Inter-
change). Muitos fornecedores fo-
ram praticamente obrigados a
adotar o EDI, com altos custos fi-
nanceiros, para continuar fazen-
do negócios com supermercados
e grandes empresas.

Jyoti Banerjee, analista e dire-

tor executivo da consultoria My-
Business.Net, afirma que os servi-
ços pela internet dentro da ca-
deia de abastecimento podem
ser um grande trunfo para em-
presas menores. "É preciso que
todos dêem as mãos para fazer a
coisa funcionar, mas há benefí-
cios reais."

A conexão total entre os "ver-
dadeiros" serviços pela internet
permite a qualquer pessoa den-
tro da rede saber, por exemplo,
qual o estoque existente, e adap-
tar-se de acordo com a demanda
ou a estação do ano. Segundo Ba-
nerjee, essa colaboração aberta
vai melhorar as atividades dos
fornecedores menores.

A ressaca deixada pela bolha
das pontocom também esfria o
entusiasmo. Para algumas em-
presas, esses serviços são sinôni-
mo de internet, e muitas firmas
tradicionais se prejudicaram na
pressa de competir com as rivais
pontocom. Elas relutam em em-
barcar em qualquer novo gasto
relacionado à internet porque
ainda sofrem as conseqüências
de investimentos anteriores.

O conceito de serviços pela in-
ternet também está relacionado
ao "mercados eletrônicos" — fó-
runs abertos, tão populares des-
de meados até o final dos anos
90, e tão louvados como a nova
maneira de comprar suprimen-
tos pelo melhor preço. Muitas
empresas não querem revelar a
todo mundo sua contabilidade,
estrutura de preços, catálogos e
sistemas, e se expor online. Para
algumas delas, lançar serviços
pela web significa abrir arquivos
e gavetas para a concorrência.

Há outros fatores que retar-
dam a adoção dos web Services,
esses serviços. Entrei eles, a falta
de aplicações comerciais prontas
para o uso e a incerteza quanto
aos padrões, diz Banerjee. Ele crê
que o problema dos padrões será
resolvido até o final deste ano.

A Web Service Interoperability
(WS-I) é uma organização criada
para produzir protocolos para a
troca de mensagens entre vários
serviços. Está encarregada de
promover os serviços pela inter-
net e a compatibilidade entre di-
versas plataformas, sistemas
operacionais e linguagens de
programação.

"A WS-I resolverá os proble-
mas de padrões, permitindo que
os serviços pela internet estimu-
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lem toda a economia", diz Simon
Edwards, gerente da Microsoft
Business Solutions para o Reino
Unido. Edwards acredita que es-
ses serviços permitem às empre-
sas enxugar e agilizar sistemas e
processos, gerar ganhos em efi-
ciência e novas fontes de renda.

Narsu, da Forrester, prevê que
a adoção dos serviços pela inter-
net será lenta. As empresas mais
inovadoras começarão a utilizá-
los internamente a partir deste
ano. Externamente, a partir de
meados 2004 até 2006. Segundo
ele, a maioria das empresas só co-
meçará a adotar esses serviços in-
ternamente por volta de 2005.

Na avaliação de Banerjee, da
MyBusiness.net um dos benefí-
cios dos web Services é que eles
substituem uma mudança radi-
cal, tipo "big bang", por mudan-
ças bem direcionadas. "A propos-
ta comercial é fascinante: investir

quantias modestas, com prazos
de implantação curtos (em geral
de seis a doze meses) e gerar be-
nefícios comerciais tangíveis.
Não é uma questão de tecnolo-
gia, mas sim de negócios."

William Harmer, diretor para
a Europa, Oriente Médio e África
da Commerce One, fornecedora
de Tf, afirma que quem já come-
çou a adotar os serviços pela in-
ternet está colhendo os benefí-
cios. "O retorno do investimento
costuma ser bem rápido, questão
de poucos meses", diz. Harmer
está confiante de que a chegada
dos serviços pela internet, ofere-
cendo um ambiente totalmente-
do conectado, vai sanar muitas
falhas nos processos comerciais.

Muitas empresas, porém, pre-
ferem esperar até que se resolva a
questão dos padrões e que a se-
gurança seja 100% garantida. Só
então darão esse grande passo.


