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Resumo: Ao optar por redes locais (LAN - Local Area Networks) de microcomputadores, em lugar
de ampliar os investimentos nos sistemas de grande porte que já possuem instalados,
diversas empresas do setor bancário no Brasil estão adotando o conceito de downsizing,
expressão que identifica a política de redução do porte dos equipamentos de informática
utilizados para executar o processamento de informações corporativas. A adoção
deste tipo de política, longe de ser uma ocorrência episódica, tem características de
tendência geral para o setor nos próximos anos. Este trabalho faz uma investigação do
alcance dessa tendência no setor bancário brasileiro e uma análise dos fatores que têm
impulsionado a implementação de diferentes estratégias de downsizing de sistemas de
informação.
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Introdução

A chegada dos computadores pessoais ao mundo do processamento de informações corporativo
introduziu profundas mudanças no planejamento de sistemas de informação (SI). Nascido na segunda
metade dos anos 70 como uma ferramenta para incrementar a produtividade individual, os
microcomputadores (ou PCs) eram vistos por boa parte dos profissionais de informática ligados ao
grandes centros de processamento de dados (CPDs) como um eletrodoméstico útil para algumas
atividades caseiras ou, quando muito, uma interessante máquina para pequenos escritórios.

o rápido crescimento do número de microcomputadores instalados, mesmo nas empresas que já
possuíam um evoluído sistema computacional, induziu o desenvolvimento da conectividade entre eles,
numa tecnologia que se tomou conhecida por redes locais (LANs - Local Area Network). Estas redes
locais inicialmente tinham o objetivo apenas de proporcionar o compartilhamento de arquivos e
periféricos entre os poucos computadores de um mesmo departamento. A consolidação desta
tecnologia, no entanto, fez com que as redes locais avançassem para o compartilhamento de bancos de
dados corporativos, invadindo uma área antes exclusiva dos mainframes.

A popularização dos PCs e da possibilidade de conectá-los tem sido associada com o surgimento de
uma nova forma de estruturação da sociedade, na qual o fluxo de informações intenso será a base do
desenvolvimento econômico. Ironicamente, a idéia de um mundo onde os negócios sejam fortemente
impulsionados por uma infra-estrutura de computadores é anterior ao aparecimento dos PCS. As
diferenças entre as projeções dos futurólogos de trinta anos atrás e as imagens da tecnologia que
suportará o desenvolvimento no século XXI feitas nos anos 90, indicam a modificação no modelo de
computação ocorrida nos últimos anos. Se em décadas anteriores se acreditava que uns poucos e
extremamente poderosos computadores seriam responsáveis pela eficiência das comunicações entre as
empresas, atualmente é mais fácil imaginar um ambiente superpovoado de computadores de mesa e
portáteis a mediar uma muito ativa troca de informações entre os indivíduos como força
impulsionadora dos negócios.

Esta mudança no imaginário tecnológico ilustra a tendência à descentralização do processamento de
informações iniciada a partir do final dos anos 70 e que se aprofundou no decorrer dos anos 80. Este
movimento em direção ao planejamento de SI distribuído, embora tenha suas origens em anos
anteriores à introdução em larga escala dos PCs nas empresas, tomou-se ainda mais viável com o
desenvolvimento da tecnologia de redes locais. Além das mudanças observadas no nível da tecnologia,
o processamento distribuído tem sido motivado também pela necessidade de redução dos custos de
informática e pela crescente influência dos usuários no modo como se planeja a utilização da
tecnologia dentro das empresas.

A manifestação mais radical da força que conduz à descentralização de SI está representada pelo
fenômeno downsizing, nome pelo qual ficaram conhecidas as políticas de SI que se caracterizam pela
substituição de mainframes por redes locais. Surgidas experimentalmente no final dos anos 80, as
políticas de downsizing de SI ganharam espaço na mídia especializada e hoje são reivindicadas pelos
usuários e a alta administração das empresas. Ao mesmo tempo, preocupados com a redução de
empregos e de poder que o downsizing provoca nos departamentos de informática, tal tipo de política
é indesejada por grande parte dos profissionais de sistemas, na maioria das vezes, sob o argumento da
falta de confiabilidade e de segurança dos sistemas baseados em plataformas de PC, se comparados
aos tradicionais mainframes. Apesar das resistências, o downsizing, e sua versão mais branda, o
rightsizing, continuam adentrando com vigor no mundo da informática corporativa, transformando-se
na principal tendência para o planejamento de SI nos próximos anos.

No Brasil o downsizing também está atraindo a atenção de diversas empresas, particularmente no
setor bancário. O crescimento do número de redes de microcomputadores instaladas nos bancos,
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especialmente da chamada arquitetura cliente-servidor, é sintomático do downsizing de SI. Setor para
o qual os investimentos em tecnologia são de necessidade estratégica, os bancos estão entre as
empresas que mais investem em informática no país. Depois de passar por várias fases em seu
processo de automação, os bancos, na década de 90, concentram-se na racionalização da automação
de retaguarda, na qual as redes locais possuem papel fundamental.

Para se investigar a tendência à descentralização nos sistemas de informação e o alcance do
downsizing nos bancos brasileiros, este trabalho se propõe a desenvolver um estudo dividido em
quatro partes, cada uma delas apresentada num dos capítulos subseqüentes. No primeiro capítulo,
considerando que o planejamento de SI deve levar em conta fatores tecnológicos, econômicos e da
administração dos recursos humanos, será explicado porque os sistemas descentralizados tendem a se
consolidar como modelo para os próximos anos.

No segundo capítulo serão apresentados alguns dos argumentos que indicam o crescimento do
fenômeno downsizing e a sua caracterização como manifestação da tendência à descentralização de
SI. Também serão apresentadas as principais tecnologias que fomentam o downsizing, além de
abordar a transformação dos recursos humanos de informática, que deverá ocorrer motivada pelo
crescimento do uso de redes. A caracterização de algumas estratégias de downsizing e alguns dos
problemas envolvidos na adoção de tais estratégias também serão temas abordados neste capítulo.

o terceiro capítulo discorrerá sobre os bancos como um objeto de estudo em pesquisas de SI no
Brasil. Será apresentado um breve histórico da autorriação bancária no país e a maneira de como se
divide o processamento de informação dos bancos, bem como as perspectivas para o seu futuro, no
qual a automação leva cada vez mais o dinheiro a ser considerado apenas como uma informação
passível de ser armazenada e processada eletronicamente.

No quarto capítulo se apresentará a metodologia empregada na elaboração de uma pesquisa que
investigou o uso de redes locais em bancos brasileiros, com enfoque especial para o fenômeno
downsizing, e as justificativas que levaram à adoção desta metodologia. Neste capítulo se explicarão
os detalhes que forneceram a base para a montagem da pesquisa e o roteiro de elaboração do
questionário que foi utilizado. Ainda neste capítulo será apresentado um relato comentado sobre a
pesquisa, onde estará um resumo dos dados coletados nos questionários. Estão' neste capítulo os
gráficos e as tabelas necessárias à compreensão do trabalho, bem como as conclusões da pesquisa,
acompanhadas de considerações que respaldam as observações feitas.

No quinto e último capítulo, as conclusões finais de todo este trabalho serão apresentadas juntamente
com sugestões de continuação para pesquisas que pretendam aprofundar aquilo que foi aqui
apresentado. Finalizarão este capítulo as observações sobre os desafios que se apresentam para o
futuro das tecnologias de redes, e de como elas podem ser abordadas em estudos posteriores.
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1. Um modelo de SI para o futuro

1.1. Considerações sobre a literatura pesquisada

Este estudo sobre uso de redes locais de microcomputadores em instituições bancárias no Brasil
implicou uma ampla pesquisa em publicações de caráter bastante diverso. Não é objetivo deste
trabalho fazer uma análise detalhada dos vários tipos de publicações pesquisadas, mas faz-se
necessária uma distinção do material consultado, a fim de melhor esclarecer as origens das idéias que
aqui se explicitarão.

Wood [ref. 129], na tentativa de classificar, ainda que superficialmente, a literatura administrativa,
dividiu-a entre acadêmica e de consultoria. Na categoria acadêmica se encaixam os livros que
oferecem um estudo conceitual da administração, apresentando análises empíricas, sociológicas e
críticas das práticas administrativas. Aquela chamada por ele de "literatura de consultoria" pode ser
caracterizada principalmente pela sua ênfase em como melhorar o desempenho organizacional,
oferecendo análise e prescrições de temas geralmente abrangentes, focalizando métodos e casos onde
se descrevem estudos de empresas, nem sempre suficientemente aprofundados.

Guardadas as diferenças entre o trabalho de Wood e este aqui apresentado, pode-se aproveitar a sua
classificação para melhor se caracterizar o material bibliográfico em que se baseia esta dissertação.
Para se estudar o planejamento estratégico em sistemas de informação, objetivo principal deste
trabalho, foi necessária a busca de material bibliográfico que abordasse questões ligadas a impactos
organizacionais das tecnologias de informação, análises de casos e estudos empíricos e também sócio-
culturais ligados à utilização de informática dentro das empresas, podendo estes estudos apresentar ou
não receitas e métodos para melhoriada performance das organizações através da TI.

As publicações que foram consultadas, tendo sido produzidas com diversos interesses e dirigidas a
diferentes públicos, possuem uma abrangência ampla. Basicamente, no entanto, podemos subdividi-
las em dois grupos principais: as acadêmicas e as comerciais. A substituição da expressão "de
consultoria" por "comercial" é mais útil para este trabalho, pois além de explicitar melhor as
finalidades da grande maioria das publicações que se classificam no primeiro caso pelo critério de
Woodl, amplia o leque de publicações de informática nacionais e estrangeiras que se podem
classificar no segundo tipo, já que muitas delas não seriam bem qualificadas como sendo material de
consultoria por também se dirigirem ao público leigo.

Tal como na classificação de Wood, as publicações acadêmicas costumam apresentar análises
empíricas ou sociológicas, preocupando-se com as referências, fontes, citações e metodologias, sendo
também mais cuidadosas nas conclusões e resultados apresentados. Já os artigos e livros classificados
como comerciais, caracterizam-se pelas opiniões e impressões pessoais de profissionais da área, sejam
eles ligados a empresas de consultoria, fornecedores ou apenas usuárias de TI, não se preocupando
tanto com o embasamento científico de suas observações, mas apenas com a sua intuição e vivência
dos problemas do mundo da informática.

Independentemente do fato de um acadêmico escrever artigos em revistas de grande circulação entre
leigos, ou de alguma revista científica ser vendida em bancas de jornal, o que importa é que, nas
publicações acadêmicas predominam artigos resultantes de trabalhos de pesquisa revestidos do rigor
característico do mundo acadêmico, enquanto que nas publicações comerciais sobressaem-se artigos
de consultores e técnicos especialistas, ou embasadas em suas opiniões, freqüentemente vinculados a
empresas que atuam no setor de informática, e geralmente influenciados por elas. Não é de se
estranhar, portanto, que se encontrem em publicações comerciais referências a modelos de

I Uma frase de Wood sugere os objetivos comerciais das obras de consultoria: "a divisão entre livros
sociológicos e administrativos/de negócios parece estender-se bem além da diferença entre seus níveis de
venda".
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organização adotados em grande número de empresas de informática, também conhecidos como sendo
da "terceira onda administrativa", ou "do Vale do Silício" [ref. 84, ref. 110]

A principal justificativa para a aceitação, sem que se façam grandes restrições a quaisquer dos tipos
de literatura apresentada, está na própria velocidade das transformações que ocorrem na tecnologia.
Embora seja necessária uma análise epistemológica mais rigorosa sobre o tema da literatura
disponível para pesquisa em SI, é possível perceber uma certa tendência empirista naquela chamada
de comercial enquanto que a do tipo acadêmico tem caraterísticas mais ligadas às pesquisas em
ciências sociais. Huber [ref. 57], denotando a defasagem entre os estudos organizacionais
fundamentados em pesquisas na área de ciências sociais e o uso em larga escala da TI dentro das
organizações, afirma que "uma grande parte do que é conhecido sobre os fatores que afetam os
processos, estruturas e performance organizacionais, foi elaborada quando a natureza e a diversidade
das tecnologias de comunicação eram relativamente constantes'<. Desta forma, a tendência de se
privilegiar, num trabalho acadêmico, a literatura revestida de rigor científico em detrimento daquela
aqui chamada de comercial pode, no caso de um estudo sobre o impacto organizacional da TI,
estreitar a observação de importantes aspectos relativos ao objeto pesquisado.

A grande diversidade de publicações comerciais voltadas para o tema da informática, em princípio
consideradas como fonte de consulta, apresenta-se como uma dificuldade para se fazer um plano de
estudo que seja ao mesmo tempo abrangente e consistente. A opção feita para este trabalho foi a de
selecionar entre as publicações comerciais apenas alguns títulos mais significativos, tanto pelo seu
alcance e penetração entre profissionais da área, quanto pelo reconhecido mérito dos colunistas e
colaboradores que delas participam. Espera-se com isso evitar ou limitar a influência de um certo
determinismo tecnológico ufanistaê, comum em publicações do gênero, nas conclusões do trabalho
que aqui se propõe.

1.2. O futuro, a TI e as estruturas organizacionais

o enorme avanço das tecnologias microeletônicas e digitais, a que estão profundamente ligados os
computadores e as telecomunicações, tem provocado no último terço deste século uma forte
aceleração da importância da TI na sociedade. Como seria de se esperar, numa época de grandes
transformações o índice de especulação a respeito do futuro cresce e oferece um terreno fértil para
uma diversa gama de profissionais e pesquisadores. Nesta conjuntura, a antecipação às tendências que
ainda estão por vir se transforma num importante fator de sucesso. Daí a explicação para tantos livros
e artigos sobre o tema da TI e seus impactos.

Apesar de suas diferenças, muitas publicações, sejam elas acadêmicas ou comerciais, denotam a
preocupação com a descrição de tendências sobre como será a evolução da tecnologia e como a sua
utilização influenciará a forma de como o homem trabalha, pensa e se organiza. O futuro, portanto, é
tema constante de grande parte da literatura consultada.

É possível afirmar que a constante participação da TI, no que diz respeito às especulações sobre o
futuro, origina-se da forte invasão de aparatos tecnológicos na vida cotidiana das empresas e do
homem urbano nas últimas três décadas. A própria evolução meteórica vivida pelas indústrias de
informática e de comunicação são ilustrativas do impacto da TI na sociedade. Muitos autores, no
entanto, ressaltam que, mesmo considerando a rápida evolução da tecnologia e sem desprezar o seu
importante papel na sociedade, ela não pode ser tratada como o único fator a influenciar a forma das
organizações no futuro. Combinados com a tecnologia, também se devem considerar fatores
econômicos e aqueles relacionados com a administração dos recursos humanos para se fazer uma
projeção do futuro. Em uma boa parte da literatura, particularmente naquela classificada aqui como

2"A large part ofwhat is known about the factors affecting organizational processes, structures, and
performance was developed when the nature and mix of communication technologies were relatively
constant". HUBER [ref. 57].
3Coméntada em SOARES [ref. 117].
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sendo "comercial", dá-se grande ênfase ao potencial transformador da tecnologia para as organizações
do futuro, dedicando-se algum espaço para uma análise de fatores econômicos, geralmente pouco se
fala de outros fatores, notadamente os que levam em conta as transformações demográficas da força
de trabalho.

Narula [ref. 86], num estudo sobre a implementação de inovações nas tecnologias de comunicação em
países do terceiro mundo, afirma que os determinantes tecnológicos e econômicos são condições
necessárias mas não suficientes para o sucesso da implantação de novas tecnologias. É preciso
também levar em consideração a influência de determinantes culturais, entre eles a ética do trabalho.
Segundo ela, existe uma crença generalizada que associa automaticamente a adição de tecnologia à
produção de ganhos econômicos, o que pode não ser verdade, se forem ignoradas as implicações
culturais da tecnologia.

Autores como Drucker, Toffler, Peters e Naisbitr' apresentam diferentes metáforas sobre como serão
as organizações do futuro. Apesar de diferentes em diversos aspectos, as visões destes influentes
autores têm em comum três idéias básicas: as organizações do futuro serão voltadas-para-o-cliente,
terão menos níveis hierárquicos e serão compostas por pequenas equipes. Para explicar a motivação
principal que empurra o paradigma organizacional no sentido apontado por esess autores, DeLisi [ref.
32] apresenta um modelo no qual as mudanças de valores culturais na sociedade influenciam a cultura
das organizações que, por causa disso, têm a sua estrutura alterada. É uma visão que considera o fato
de estas estarem inseridas num contexto cultural mais amplo, em que valores societais e mudanças
culturais determinam as transformações. Neste modelo, DeLisi considera que a tecnologia pode ser
um facilitador, mas não um determinante para se chegar à visão do futuro mencionada.

A TI pode viabilizar a disponibilidade de informação por toda a empresa, mas não é ela que vai
definir esta disponibilidade. As pessoas que dirigem a empresa é que têm o poder para dizer qual
informação estará ou não disponível. E estes administradores, tanto quanto aqueles que estão nos
níveis inferiores da hierarquia, são pessoas sob a influência constante de valores culturais ditados por
regras que estão além dos limites da organização. Por outro lado, as empresas são entidades
fortemente dirigidas por fatores econômicos e o peso das transformações sentidas no sistema
econômico como um todo oferece, ao mesmo tempo, novas oportunidades e grandes desafios para
organizações, operando como agentes na definição das estruturas organizacionais do futuro.

Todavia, estas forças não atuam independentemente umas das outras. Rattner [ref. 97], expressando a
interligação entre os fatores econômicos, culturais e tecnológicos, afirma que Q ritmo e a intensidade
das mudanças tecnológicas multiplicam o potencial produtivo da sociedade, de forma a associar cada
vez mais estreitamente o sistema econômico aos avanços tecnológicos, provocando profundas
implicações culturais e sociais. É de se esperar, no entanto, que tais impactos culturais e sociais
influam de alguma forma no mercado de trabalho, alterando a demografia do emprego. É o que sugere
Rosenfeld [ref.l 06], quando apresenta, como uma das considerações chave para a projeção do futuro
as alterações no perfil da população, o que contribui para alterar radicalmente a composição da força
de trabalho disponível, criando novos desafios para o processo de administrar pessoas.

Estes novos desafios estão associados com os valores que emergem de uma sociedade de
complexidade crescente, onde democracia, qualidade de vida, tempo para o lazer, relevância social do
trabalho e proteção aos direitos individuais, entre outros, destacam-se como objetivos presentes na
perspectiva de qualquer trabalhador. Ora, as organizações são compostas na sua maioria por
profissionais que não podem ser dissociados completamente da vida que levam fora delas. Esses são
indivíduos que levam seus valores para dentro das organizações onde trabalham.

E é dentro das empresas, desenvolvendo suas habilidades profissionais específicas, que esses
indivíduos participam do processo produtivo e interagem com a tecnologia, utilizando ferramentas de
TI e se incorporando ao SI das organizações como técnicos ou usuários. Sendo assim, não é possível

"Citados em DeUSI [ref. 32].
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fazer uma separação dos vetores tecnológicos, econômicos e sócio-culturais que vão determinar a
estrutura das empresas do futuro. O crescimento econômico propicia o avanço tecnológico e
alterações sócio-culturais, que por sua vez influenciam os valores daqueles que compõem as
organizações e o modo como se comportam perante a tecnologia e a produção de riquezas.

O próprio fato de a tecnologia estar sempre presente nas discussões acerca do futuro das
organizações, seja como fator determinante ou como facilitador das transformações, implica
considerá-la como intimamente ligada às mudanças que se espera aconteçam nas estruturas
organizacionais. Assim, o estudo do planejamento de SI obrigatoriamente envolverá, além da
avaliação das tendências tecnológicas, a análise de fatores econômicos e os fatores que interferem na
utilização eficiente da tecnologia pelos usuários.

É dentro desta perspectiva que cresce para diversos autores a preocupação com o papel do usuário no
planejamento e desenvolvimento de sistemas de informação dentro da organizações. Nas palavras de
Rossetti & DeZoort [ref. 107], o planejamento de SI "é dependente dos recursos humanos para sua
eficiência'". Meirelles [ref. 75] constata que o envolvimento do usuário final na operação e
desenvolvimento de sistemas é a única maneira efetiva de a empresa progredir em termos de SI. Este
tipo de envolvimento dos usuários na definição e até mesmo na construção de suas próprias aplicações
tem, segundo Leão [ref. 67], profundas implicações para o CPD convencional. E, como estes autores
concordam, a crescente utilização dos microcomputadores dentro das empresas muito contribui para
estas transformações.

Assim se justifica a posição de Lyytinen & Klein [ref. 68] que, na busca de uma melhor compreensão
de como os sistemas de informação são utilizados e desenvolvidos, sugerem que o planejamento de SI
na maioria das vezes é feito com o objetivo de melhorar exclusivamente a performance organizacional,
enquanto deveria também se preocupar com a emancipação das pessoas com relação a
"constrangimentos fisicos e sociais indesejáveis, comunicação distorcida e poder mal aplicado'". Esta
distorção, segundo estes autores, deve-se a uma falta de reconhecimento de que o design de um
processo, tal como o de um SI, é um "ato social" e não apenas uma abordagem técnica e racional, que
muitas vezes pode levar a diversos tipos de problemas com os usuários de tecnologia.

O estudo aqui apresentado se baseia na idéia de que a tecnologia não é o fator que determina (a
tecnologia não é vista sob o ponto de vista determinista), mas sim componente de um conjunto de
forças composto também pelos fatores econômicos e humanos, para a especulação sobre as tendências
que predominarão nas estruturas das organizações e de seus sistemas de informação no futuro.
Algumas das motivações subjacentes a este trabalho podem ser expressas através das palavras de
Huber: "a integração do trabalho de pesquisadores organizacionais, pesquisadores de comunicação, e
pesquisadores de SI é para ajudar pesquisadores em cada um desses campos se tomarem mais
conscientes da existência, conteúdo e relevância do trabalho feito por pesquisadores dos outros
campos, sem o qual a eficiência das pesquisas é menor, oportunidades para sinergia são perdidas e o
progresso no desenvolvimento da teoria é inibido?". Deve-se considerar também como um fator
administrativo e prático importante o fato, relativamente recente, de a TI estar se espalhando por
todos os setores das organizações, o que coloca os administradores numa situação nova e na. qual não
acumularam ainda suficiente experiência para antecipar e planejar os impactos que possam ocorrer.

5"( ... ) new systems are dependent on human resources for the efficiency." Rossetti & DeZoort [ref. 107].
6 "information systems which are designed to increase organazational effetiveness must also increase human
understanding and emancipate people from undesirable social and physical constraints, distorted
communication and rnisapplied power." Lyytinen & Klein [ref. 68].
7"( ... )integrating the work of organizational researchers, communication researchers, and information
systems researchers is to help researchers in each of these fields become more aware of the existence, content,
and relevance of the work done by researchers in other fields. Without such awareness, the efficiency of the
research establishment is less, oportunities of synergy are lost, and progress in theory development is
inhibited." HUBER [ref. 57].
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Baseado no que foi até aqui afirmado, considera-se que o planejamento de SI deve levar em conta as
forças que atuam para transformar a TI em fator de sucesso para as empresas. São elas: as alterações
que estão ocorrendo nas tecnologias baseadas na informática e nas telecomunicações; as forcas
econômicas que pressionam as empresas tanto interna quanto externamente; e os valores sócio-
culturais que influenciam tanto a vida do trabalhador quanto os métodos administrativos empregados
pelas organizações que pretendem obter sucesso no futuro.

1.3. Tecnologia

Desde que começaram a aparecer os primeiros computadores há cinqüenta anos atrás, muitos autores
têm se empenhado em prever o mundo novo que eles prometem. Passadas algumas décadas, diferenças
significativas são percebidas nas previsões que hoje se fazem para o futuro com a ajuda dos
computadores. Estas diferenças podem ser exemplificadas pela previsão feita há trinta anos pelo então
presidente da IBM, na época a única empresa capaz de determinar os rumos da informática, em que
anunciava que "passados os próximos vinte anos, somente dois computadores eletrônicos seriam
suficientes para resolver os problemas de cálculo de todo o mundo" [ref. 72]. Esta previsão tem
contraste significativo com as afirmações bem mais recentes do principal executivo da Microsoft,
maior empresa de software do mundo, na qual ele prevê para um futuro próximo a existência de um
computador em cada mesa de trabalho".

A despeito da fragilidade das previsões baseadas unicamente nas variáveis tecnológicas, a diferença
entre as duas afirmações ilustra uma mudança radical nas perspectivas e potenciais imaginados para o
uso do computador. Hoje a tecnologia dos computadores é associada à de comunicações, identificando
uma única tecnologia de informação, TI, graças à evolução da microeletrônica e das tecnologias
digitais em geral, que possibilitaram a transmissão de dados (comunicação) entre diferentes
computadores, de onde um usuário pode convertê-los em informação útil para si ou para o trabalho
que desenvolve numa empresa. A combinação destas tecnologias, dando origem às redes de
computadores, transformou as vagas promessas de sinergia em um imenso e real potencial,
configurando num elemento de valor estratégico para o planejamento de SI.

Originalmente vindas de campos diferentes, as tecnologias de computadores e comunicação tendem a
se associar cada vez mais, viabilizando de fato a já anunciada passagem de uma sociedade industrial
para a assim chamada sociedade de informação. Graças à base microeletrônica e digital comum a
ambas, a crescente melhoria da relação preço-desempenho das tecnologias de computadores e de
comunicações tem reforçado a idéia de que, nos próximos anos, viver-se-á uma era inédita de fluxo de
informações. As ferramentas de computação e de comunicação têm se aperfeiçoado à taxa anual de
25% por pelo menos duas décadas [ref. 33], tanto evoluindo em potência, quanto reduzindo o custo e
o porte dos equipamentos utilizados.

Nesta perspectiva, Dertouzos [ref. 33] afirma que os usuários e projetistas desta infraestrutura de
informação baseada em redes de computadores têm a grande responsabilidade de entender o valor e o
papel da informação para as organizações, de forma a usufruir dos beneficios do uso da tecnologia,
que provocará também um forte impacto na substância da comunicação nos negócios. A informação
tem valor econômico apenas se puder levar à aquisição de bens tangíveis. Como a informação tem
apenas valor indireto, pode-se admitir que ela seja uma fração do valor adicionado a um bem tangível.
Neste caso, as redes de computadores também serão instrumentos para adicionar valor.

Estas previsões, no entanto, só poderão se concretizar na presença de uma verdadeira infra-estrutura
de informações, coisa que ainda não existe em larga escala. Basicamente, a infra-estrutura de que se
dispõe hoje para um intercâmbio global não possui capacidade para transporte flexível de informações
em várias formas. Fazendo-se uma analogia com outras infra-estruturas, tais como rede elétrica, rede
telefônica e rede viária, verifica-se que elas são disponíveis, fáceis de usar e servem a uma infinidade
de atividades úteis, além de serem estruturadas a partir de padrões comuns.

g"onedesktop, one computer": declarações de Bill Gates que se tomaram espécie de lema da Microsoft.

II



Mas as redes mencionadas como exemplo de infra-estruturas bem estabelecidas já possuem algo em
tomo de um século de existência. As características disponibilidade, facilidade, utilidade e
padronização, associadas com tais redes, são exigências que não se forjaram da noite para o dia. As
possibilidades de integração via redes de computadores são bem mais recentes, e a análise da sua
evolução pode apontar as reais possibilidades de serem satisfeitas tais exigências.

1.3.1. Perspectiva histórica

Desde que foi criado, o computador viveu algumas mudanças em seu papel: inicialmente associado à
idéia de oráculo, passou a ser visto como uma ferramenta de produtividade pessoal, e espera-se que
nos próximos anos seja tido mais como um assistente para uma variada gama de atividades. Cada era
da computação reflete a velocidade e a variedade das informações que devem ser processadas, os
modos como os computadores se interconectam, o software que utilizam e como se dá a interação com
eles. Tesler [ref. 122], na comparação descrita na tabela 1.1, aponta quatro paradigmas da
computação que exprimem a evolução do computador e seus usos. O paradigma original dos
computadores foi inventado no final dos anos 40, quando a calculadora programável foi projetada
mais como uma ferramenta de engenharia, cuja principal utilidade era realizar complicados e
demorados cálculos necessários para fins militares e científicos. Nos anos 50 ele se tomou um produto
comercial e a partir dos anos 60 o computador foi adotado como a máquina de processamento de
dados das corporações.

Tabela 1.1 - Os quatro paradigmas da computação

lotes de cartão tíme-sharína micros redes

década 1960 1970 1980 1990
localizacão sala do computador sala de terminais mesa do usuário móvel

usuários peritos especialistas individuos grupos

status do usuário subserviência dependência independência liberdade

dados alfanuméricos texto, vetor fontes, gráficos script, voz

obietivo calcular acessar apres enlar comunicar

atividade usuário perfurar e tentar lembrar e digitar ver e apontar perguntar e responder

interconexão periféricos terminais desktop . palmtops

línsuaaens COBOL, FORTRAN PULBASIC PASCAL,C orientada a objeto

Nesta época, o poder do computador era caro, os dados tinham de ser arranjados segundo a
conveniência da máquina e o processamento era feito através de lotes de cartões, que apenas grandes
organizações podiam gerar. Para produzir uma folha de pagamentos, por exemplo, os cartões ou fitas
magnéticas, contendo programa e dados para execução da tarefa, eram enviados para o centro de
computação da empresa. Lá entravam numa fila juntamente com programas destinados a outros fins,
cada qual também acompanhado dos seus respectivos dados, seguindo alguma ordem de prioridade.
Algum tempo depois o resultado era entregue ao departamento interessado na forma de listas
impressas. Poderia acontecer de o computador parar, dependendo do erro ou discrepância nos dados
enviados, quando, então, o programa e os dados seriam enviados à sua origem para correção, num
processo que poderia demorar muitas horas ou mesmo dias.

No início dos anos 70, a evolução das tecnologias de informação deu um salto significativo com a
introdução do processamento compartilhado (time-sharing) por diferentes terminais ligados a um
computador central, substituindo o processamento de lotes de cartões perfurados. Segundo Tesler, foi
a primeira mudança no paradigma da computação. O processamento compartilhado se mostrou mais
eficiente e mais econômico que o uso dos cartões perfurados. Esta evolução melhorou a "interface de
usuário", pois os terminais permitiram que os dados fossem introduzidos e corrigidos mais
rapidamente do que era possível fazer em máquinas perfuradoras de cartões, além da possibilidade da
divisão dos custos de um computador entre diversos usuários. Os computadores começavam a se
tomar então mais disponíveis porque eles podiam ser acessados de um terminal e consultados em
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tempo real. A introdução de equipamentos para fazer a entrada de dados diretamente de terminais
permitiu que o centro de processamento ganhasse em agilidade e produtividade.

Mesmo mais ágil, o fato de todo o processamento ser feito no computador central sobrecarregava o
CPD, por causa da sempre crescente demanda por processamento de dados. Máquinas cada vez mais
poderosas eram oferecidas no mercado com o objetivo de saciar a necessidade das grandes
corporações por um processamento mais rápido. Novos ambientes de mainframe procuravam
melhorar a produtividade através do aperfeiçoamento das interfaces de usuário.

Ao mesmo tempo, os fabricantes começaram a desenvolver os chamados minicomputadores,
projetados para aliviar parte do processamento dos grandes mainframes, transferindo-a para
subcentros regionais e deixando para o computador central apenas os dados que tivessem relevância
para a administração central. Apesar do ceticismo de alguns sobre o potencial dos minicomputadores
para suportar as aplicações corporativas, este novo perfil de arquitetura de sistemas era mais eficiente
em termos de custos e a sua utilização cresceu entre as empresas.

Porém a tecnologia evoluía não só pelo lado dos equipamentos. O software tinha de seguir os avanços
possibilitados pelo hardware. Bancos de dados compartilhados permitiam múltiplas aplicações e
subsistemas. Ao mesmo tempo, para acompanhar esta evolução introduzida pelo compartilhamento de
dados, começavam a aparecer aplicações para tirar vantagem de técnicas de comunicação e ligar uma
aplicação rodando em um endereço com um banco de dados rodando em outro endereço. Estes
avanços provocaram melhorias na administração de sistemas, em conectividade e em técnicas de
segurança em mainframes.

A expansão do uso dos minicomputadores permrtiu que eles se tomassem relativamente baratos,
possibilitando a sua utilização em diferentes aplicações, particularmente naquelas ligadas aos
departamentos de engenharia. Freiberger & Swaine [ref. 46], num livro que conta a história do
nascimento da indústria dos microcomputadores, descrevem como um engenheiro da recém fundada
Intel Development Corporation, então uma empresa dedicada à produção de chips de memória,
inspirou-se num dos minicomputadores mais populares do final dos anos 60, o PDP-8 da DEC, para
desenvolver um circuito integrado que revolucionaria a já estabelecida indústria de informática: o
microprocessador.

A inovação trazida pelos microprocessadores era a incorporação de muitas das funções dos chips
lógicos e aritméticos, que muitos fabricantes de semicondutores já vinham produzindo há algum
tempo. Entretanto eram tantas funções diferentes e elas se complementavam tão estreitamente, que o
seu conjunto de instruções poderia ser descrito por meio de uma verdadeira linguagem de
programação. Assim, o microprocessador já era quase um computador completo, só que inteiramente
construído numa única pastilha de semicondutor.

No início dos anos 70, só existiam dois tipos de computadores: os gigantescos e caros mainframes e
os bem menores e baratos minicomputadores. O aparecimento dos microprocessadores possibilitaria a
fabricação de computadores ainda menores e mais baratos. Mas os fabricantes de computadores da
época não se mostraram interessados em desenvolver um computador inteiramente baseado nos tais
microprocessadores, preferindo utilizá-los apenas para controle de periféricos como impressoras e
drives de fitas magnéticas.

A principal razão para que estas empresas não se interessassem em produzir um equipamento com
características do que veio posteriormente a se chamar de microcomputador - ou computador pessoal -
era a visão de que o computador seria uma ferramenta para uso organizacional e não pessoal. Em
outras palavras, não se pensava que o computador pudesse ser uma ferramenta para os indivíduos,
mas sim um equipamento de interesse unicamente corporativo.

Foi por isso que na segunda metade dos anos 70, pequenas empresas sem vinculação com aquelas já
estabelecidas no mundo da computação vieram a criar uma nova indústria: a dos computadores
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pessoais. E o crescimento desta nova indústria foi absolutamente vertigmoso. O computador se
transformou num objeto acessível a pequenas organizações, escolas, lares, a qualquer um que pudesse
investir uns poucos milhares de dólares (em alguns casos, até menos de US$ 1.000) na sua aquisição.
Era o início de um novo paradigma na computação.

Com a entrada da IBM no negócio dos microcomputadores em 1981, os computadores pessoais
deixaram para trás definitivamente o estigma de serem apenas brinquedos para se ter em casa e na
escola, passando a ser admitidos também nas grandes corporações como ferramentas de trabalho.
Embora a tecnologia dos microcomputadores ainda não significasse uma ameaça à existência dos
equipamentos de maior porte, a proliferação dos micros nos diversos departamentos das empresas fez
com que os computadores deixassem de ser ferramentas exclusivas do pessoal técnico da área de
sistemas.

Os computadores pessoais - ou PCs (de Personal Computer), como foram apelidados - eram
inicialmente um luxo, mas ao se espalharem pelos escritórios da empresa, tal como ocorreu com as
máquinas de escrever um século antes, começaram a formar uma nova classe de usuários que, com a
ajuda de softwares do tipo planilha eletrônica e processador de textos, produziam seus próprios
trabalhos sem ter de esperar para serem atendidos pelo departamento de sistemas.

1.3.2. O fator software

Junto com os PCs, começou a se desenvolver uma pujante indústria de software independente da
indústria de hardware, que evoluiu muito rapidamente. O caminho desta evolução seguiu a regra
segundo a qual os programas se tomavam cada vez mais poderosos em termos de recursos, embora
cada vez mais fáceis de serem utilizados por usuários comuns, não especialistas em computação. A
associação de sofisticação de recursos com facilidade de uso alavancou a indústria dos
microcomputadores. Os microcomputadores possibilitaram o surgimento de uma nova indústria de
software, cujos produtos logo se tomaram uma boa razão para se comprar um hardware, mostrando
ao público em geral a utilidade dos computadores. A principal conseqüência deste crescimento da
importância do software foi o crescente deslocamento do valor adicionado do hardware para o
software [ref. 84].

Alguns dos programas que possibilitaram esta alavancagem foram os processadores de textos, as
planilhas eletrônicas e os gerenciadores de bancos de dados (primeira metade dos anos 80),
alcunhados de softwares aplicativos. Posteriormente (final dos 80) se juntariam a este grupo outros
softwares cuja força reside na utilização de recursos gráficos (editoração eletrônica, CAD, etc.). Estes
softwares possibilitaram com que os PCs se transformassem em ferramentas úteis em uma gama
muito grande de atividades, com particular destaque para o trabalho feito em escritórios. Contribuindo
para a melhoria da produtividade dos indivíduos, os PCs trouxeram ganhos para as organizações.

A tabela 1.2, extraída da evolução da informática apresentada por Meirelles [ref. 76], descreve uma
versão para a evolução do software para PC, em que fica explicitada a crescente preocupação com a
melhoria das interfaces de usuário. Esta evolução dos softwares de PC consolidou as interfaces
gráficas como um modo mais eficiente de transformar os computadores em equipamentos fáceis de
serem utilizados.

Baseados em pesquisas desenvolvidas no PARC (Palo Alto Research Center, da Xerox), que
indicavam ser possível aprender a utilizar o computador mais rapidamente através de interfaces
gráficas do que memorizando comandos, a Apple Computers lança o Macintosh em 1984, primeiro
computador comercial a fazer uso de tais recursos. No início dos anos 90 as interfaces gráficas se
consolidaram com o lançamento do ambiente operacional Windows, da Microsoft.
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TABELA 1.2

1978/79 aparecimento dos primeiros softwares aplicativos de uso genérico, notadamente o
Visicalc, a primeira planilha eletrônica de sucesso comercial

1980/81 crescente popularidade dos softwares aplicativos e início do contágio entre
usuários destas ferramentas nas empresas

1982/83 o surgimento do PC possibilita a ampliação da utilização de softwares aplicativos
cada vez mais amigáveis (user-friendly), tomando os detalhes internos do
gerenciamento de recursos de hardware mais transparentes para o usuário

1983/85 o surgimento do Macintosh revoluciona o conceito de interface de usuário, ao
mesmo tempo que surgem as iniciativas de integrar diferentes ambientes num
mesmo sistema

1986/88 aperfeiçoamento das interfaces de usuário, com o objetivo de torná-la o mais
amigável possível para usuários sem grande experiência com computadores. Início
da utilização dos recursos como comunicação e redes de micro.

1988/90 Surge o sistema operacional OS/2 para PCs. Baseado em interface gráfica, ele foi
desenvolvido em parceria pela Microsoft e IBM

1990/92 Surge e consolida como best-seller e padrão para a indústria de informática o
ambiente operacional gráfico MS-Windows, da Microsoft

1993/94 O Windows evolui para o Windows NT, um sistema operacional corporativo com
características de multiusuário

Criar uma interface entre usuário e computador que seja mais amigável, menos intimidante e menos
confusa oferece muitas vantagens. Diferentemente das interfaces baseadas em caracteres - tais como
letras, números e símbolos comuns à máquinas de escrever, que exigem a memórização de comandos
complicados - as interfaces de usuários gráficas (GUI - grafical user interface) oferecem pequenos
desenhos, chamados ícones, que se parecem com funções conhecidas pelos usuários.

Peddie [ref. 89], argumentando a favor das interfaces gráficas (GUI) afirma que elas levam ao
aumento da produtividade porque possibilitam utilizar mais o computador num tempo menor do que
por meio de interfaces de caracteres (CUI), assim como está mostrado no gráfico 1.1. Isto acontece
porque o usuário de GUI necessita ter menos conhecimento sobre computadores para poder operá-los.
Assim o computador se transforma numa ferramenta de utilidade universal para qualquer tipo de
especialista, de qualquer área. A principal barreira para a adoção em larga escala das interfaces
gráficas, a exigência de máquinas poderosas, foi definitivamente afastada com o declínio acentuado do
preço de máquinas como os 386 e os 486, favorecendo assim o desenvolvimento de softwares para o
PC baseados no uso de "janelas", "ícones" e "mouse".

GRÁFICO 1.1
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o crescimento da produtividade individual proporcionada pelo uso de computadores, segundo Peddie,
é repassada à empresa, tal como indica o gráfico 1.2. O impacto é sensível tanto a nível de
departamento ou de equipes de trabalho, quanto a nível da organização como um todo. Mas estes
ganhos para a organização não acontecem de imediato. Os custos iniciais com hardware, software e
treinamento são necessários para possibilitar um retomo mais favorável sobre o investimento .

GRÁFICO 1.2
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Através do gráfico l.3, Meirelles [ref. 75] sugere uma defasagem entre o poder da tecnologia
disponível e a sua utilização efetiva pela empresa. Isto significa que o problema enfrentado pelas
empresas para obterem um melhor retomo de seus investimentos em tecnologia não está na ausência
de recursos tecnológicos disponíveis, mas sim na otimização de sua utilidade.

GRÁFICO 1.3

tecnologia
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Os gráficos 1.1 e 1.3 e a descrição das fases de evolução do software na tabela 1.2, em que se percebe
uma nítida evolução da preocupação com as interfaces amigáveis, mostram a necessidade de uma
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reação aos gastos em tecnologia que não revertem em produtividade através da melhoria das interfaces
de comunicação homem-máquina. Dito em outras palavras, para se obter uma melhoria de
produtividade através da TI, é preciso focar o planejamento de SI não na tecnologia em si, mas no
usuário desta tecnologia dentro da empresa, e o uso de interfaces gráficas parece ser uma aposta neste
sentido.

1.3.3. O quarto paradigma

o novo paradigma da computação apontado por Tesler (tabela 1.1) é definido como sendo o das redes
(networks). Muitos outros autores, pesquisadores ou profissionais envolvidos com a TI. concordam
com esta visão. É importante notar que os velhos paradigmas não' necessariamente' morrem de
imediato com a introdução dos novos. Ao mesmo tempo que novas aplicações são desenvolvidas para
aproveitar a vantagem do uso de PCs, o time-sharing ainda é bastante encontrado naquelas indústrias
que processam muitas transações, como, por exemplo, os bancos. O alto investimento feito na
tecnologia em uso e as resistências culturais à mudança podem ser apresentadas como fatores que
explicam esta convivência entre o velho e o novo paradigma. Entretanto, se as mudanças tecnológicas
anteriores se deram em ambientes econômicos e sócio-culturais mais ou menos estáveis, agora elas
não estão ocorrendo apenas ao nível da computação, Como já foi mencionado e será melhor
desenvolvido adiante, as mudanças nos ambientes econômico e sócio-cultural também estão
influenciando as organizações e o modo como se planeja SI.

Os computadores armazenam e processam informações, e as redes de comunicação levam-nas de um
computador para o outro, Os computadores e as redes constituem, portanto, a infra-estrutura básica
de produção e transporte da sociedade e das organizações da era da informação, Mas para que as
redes de computadores se convertam em infra-estrutura capaz de conduzir a sociedade à tão
anunciada era da informação, elas devem estar disponíveis e serem fáceis de serem utilizadas, devendo
também haver um volume de coisas úteis para se fazer com elas, o que só será possível com um certo
grau de padronização para que diversos fornecedores possam explorar as suas vantagens em ambiente
concorrencial.

Um fator importante nas considerações sobre a disponibilidade é o custo tanto dos computadores
quanto das comunicações, tema que será analisado mais adiante no item relativo às considerações
econômicas. A facilidade de uso de tal infra-estrutura está intimamente relacionada com a interface de
usuário, aspecto já comentado anteriormente. Sobre a utilidade, apesar de esta ser uma característica
também relacionada com a interface (mais simples a interface, mais amplas as possibilidade de uso
por diferentes profissionais, portanto mais útil a infra-estrutura), basta mencionar que toda empresa
hoje tem que considerar o valor estratégico de controlar o fluxo de informações de seu interesse,

A padronização de um sistema de redes de informação é condição necessária para que haja a
interconexão entre sistemas de computador produzidos por diferentes fabricantes, de forma a permitir
que diferentes empresas focalizadas em variados tipos de atividades convergentes possam desenvolver
seus produtos e serviços sabendo que sofrerão restrições de ordem tecnológica para a sua viabilização
comercial. Portanto, para que este mundo de redes de informação se tome possível, é necessário que
haja a interconexão entre os diversos sistemas de computação existentes e que são produzidos por
diferentes fabricantes.

Hoje já é possível comprar hardware e software no mercado, sabendo-se que os produtos que estão
sendo adquiridos funcionarão juntos, independentemente de quem os tenha fabricado. Este tipo de
interconectividade é fundamentalmente resultado daquilo que se conhece por arquitetura baseada em
sistemas abertos, um mundo de especificações e normas que possibilitam que os produtos trabalhem
juntos, porque seguem padrões reconhecidos por toda a indústria, E não é apenas de comitês
formalmente estabelecidos que saem os padrões para a interconexão de produtos: hoje a dinâmica do
mercado de informática é tal, que também acontece de um determinado fabricante estabelecer padrões
para seus concorrentes, forçando ainda mais o desenvolvimento da interconectividade entre sistemas
diferentes.
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o que se observa é que há uma crescente demanda nas empresas usuárias de informática para a
interconectiviade e a integração de sistemas. Guengerich [ref. 49] afirma que esta situação é fruto da
crescente conscientização de que a informação é um patrimônio estratégico, do reconhecimento das
vantagens do processamento distribuído e da evolução do microprocessador, responsável pelo grande
avanço da tecnologia de redes, e do aumento do número de soluções disponíveis para os sistemas
baseados em tecnologia de informação.

Muitas empresas, instituições e governos deram muitos passos para que se pudesse chegar a um
sistema de conectividade aberta. Em 1977, a International Standards Organization, ISO, estabeleceu
um comitê com o objetivo de definir os padrões para a conexão de computadores heterogêneos [ref.
31]. Apenas dez anos depois, algumas empresas começaram a lançar produtos que obedeciam a
especificações da ISO para a OSI (Open Systems Interconnection). Neste meio tempo, diversas
empresas aprenderam a conviver com as outras, mesmo sem seguir exatamente o modelo ISO-OSI. E
as empresas que evoluíram para a conectividade aberta o faziam aprendendo a criar produtos para os
sistemas fabricados pelos concorrentes. Estas empresas basicamente trabalhavam com produtos que
interconectavam PCs, fazendo o marketing agressivo caracteristico da competitiva indústria da
microinformática. O resultado é que hoje se encontram redes com servidores, estações de trabalho,
microprocessadores, monitores, disk-drivers, impressoras, várias camadas de software, etc., cada qual
destes produtos produzido por um fabricante diferente, mas todos operando juntos.

Segundo Morris & Ferguson [ref. 84], isto ocorreu por causa de uma "competição arquitetural'", isto
é, uma forma de manter sistemas abertos com arquiteturas proprietárias. Neste caso, as empresas que
visualizaram esta estratégia entenderam a arquitetura como uma forma de obter sucesso na
competição contra seus concorrentes. Desta forma, a competição arquitetural está estimulando o
desenvolvimento de um novo modelo de organização, denominado por eles, não casualmente, de
Modelo do Vale do Silício. Mais sobre este modelo será dito adiante.

A proliferação de PCs pelos diversos departamentos das empresas durante os anos 80 incentivou as
iniciativas de conectá-los, para que se obtivesse um melhor aproveitamento de periféricos disponíveis,
geralmente impressoras, e facilitar a troca de arquivos entre computadores de um mesmo
departamento. Para satisfazer estas necessidades básicas de conectar PCs, se apresentaram muitas
empresas fornecedoras de hardware e software para micros. Quanto mais se estabelecia este mercado
de conectividade entre PCs, mais os usuários se tornavam exigentes e mais os produtos evoluíam. A
melhoria da qualidade dos produtos incentivava mais ainda o seu consumo, aumentando também o
poder de mercado de alguns dos fornecedores. Em menos de dez anos, este mercado evoluiu tanto em
termos de qualidade e variedade de produtos, quanto em termos de potencialidade de recursos, a ponto
de transformar a perspectiva de planejamento de sistemas de informação (SI). Hoje se acredita que a
maioria dos computadores devam estar conectados em rede dentro de poucos anos. A conectividade
que se iniciou dentro de departamentos com o objetivo limitado de compartilhar impressoras e
arquivos, ganhou contornos bem maiores graças à rápida evolução do mercado de redes locais.

Dos arquivos individuais enviados para uma impressora localizada a algumas dezenas de metros de
distância, as redes locais passaram a integrar bancos de dados de interesse de toda a organização,
permitindo o acesso mais rápido às informações necessárias para o gerenciamento de atividades de
departamentos diversos. Hoje não é mais possível um planejamento de SI que não considere as redes
locais para complementar ou, em muitos casos, até mesmo substituir o processamento de informações
corporativas que ainda estão baseados no uso de computadores de grande porte. A velocidade de
evolução das redes locais alterou as espectativas que, até no iníco da década de 80, se tinham a
respeito do futuro da computação corporativa e afetou o domínio absoluto dos mainframes.

Mas não se pode ignorar que a evolução para a interconectividade aberta dentro das empresas seguiu
um caminho diferente daquele trilhado no processo de informatização que ocorreu nas três primeiras

9 "architectural competition". Morris & Ferguson [ref. 84].
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décadas do advento do computador. Mesmo nas grandes empresas, onde a informatização já estava
em estágio avançado no final dos anos 70, com grandes computadores sendo responsáveis pelo
processamento das informações corporativas, houve uma grande invasão de microcomputadores, os
PCs, a partir desta época. Esta proliferação de computadores pelos diversos departamentos das
empresas foi inicialmente atribuída à crescente necessidade de os usuários produzirem pequenos
trabalhos de processamento de interesse local e que, de outra forma, não seria possível de serem
realizados, dada a dificuldade que o Centro de Processamento de Dados, CPD, órgão responsável
pelo processamento de dados da empresa, tinha de atender à demanda por este tipo de trabalho

o crescimento do número de micro sistemas (computadores, impressoras, softwares de PC, etc.) nos
diversos departamentos levou à necessidade de conectá-los, para que se obtivesse um melhor
aproveitamento dos recursos disponíveis. Mas o grande número de fornecedores que caracteriza a
indústria da micro informática desde os seus primeiros tempos, possibilitou a existência da integração
entre diferentes produtos comercializados por diferentes fabricantes. Nos sistemas de grande porte,
este problema é quase inexistente, já que na maioria dos casos, uns poucos fabricantes têm
exclusividade no fornecimento tanto de hardware quanto de software, colocando a questão da
"padronização" e da conectividade entre sistemas diversos como problema de segunda ordem.

As observações feitas acima indicam que a interconectividadeentre computadores, portanto a
viabilização de uma infra-estrutura para as redes de computadores tão desejada para que se consagre
a esperada revolução da informação, está mais próxima de ocorrer segundo as bases impostas pela
indústria dos microcomputadores (um computador por usuário, interfaces gráficas, aplicativos
poderosos vendidos como produtos seriados e sistemas abertos) e não segundo as características
tradicionalmente encontradas em mainframes (poucos e grandes computadores, interfaces de
caractere, aplicativos desenvolvidos sob encomenda e sistemas proprietários). Uma comparação entre
os sistemas computacionais diferentes está indicada na tabela 1.2, que mostra como cada um pode ser
caracterizado segundo os requisitos para que se consolide uma infra-estrutura de redes.

Tabela 1.2

requisitos de infra-estrutura microcomputadores (PCs) mainframes

disponibilidade um computador por usuário poucos grandes computadores

facilidade interfaces amigáveis interface para especialistas
utilidade softwares em série softwares por encomenda

padronização sistemas abertos sistemas proprietários

Mesmo que os computadores de grande porte adquiram algumas das características comuns aos PCs
como, por exemplo, algum tipo de interface gráfica, eles estariam apenas se adaptando a uma
realidade criada e desenvolvida no âmbito dos microcomputadores. Assim pode-se dizer que os PCs,
ao nível da tecnologia, estão na dianteira ao fornecer um modelo para a implantação de uma sociedade
de informações baseada em redes de computadores.

Apesar da análise da tecnologia não ser suficiente para uma conclusão final sobre a melhor adequação
do modelo distribuído de SI às organizações do futuro, daquilo que foi aqui exposto depreende-se que
os sistemas centralizados estão em desvantagem na definição de um paradigma tecnológico para a
estruturação de SI no futuro. Até mesmo porque, enquanto a indústria da microinformática está em
franca ascensão, as empresas que fabricam mainframes têm sofrido prejuízos constantes. Este pode
ser um sinal de que as empresas consumidoras de informática já estão definindo o que desejam de seus
fornecedores, mais do que simplesmente consumindo o que lhes oferecem.

Esta situação inverte até mesmo os investimentos em P&D no mundo da TI, onde as pesquisas
voltadas para os PCs tendem a crescer e aquelas dedicadas aos computadores de grande porte
começam a diminuir. Isto quer dizer que rapidamente a indústria da computação está sendo
transformada na indústria dos PCs, que nasceu há menos de 20 anos, à margem do establishment de
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uma indústria que na época já estava madura e tinha força e recursos para dar os passos necessários
em direção à revolução da informação que estamos começando a viver, mas não o fez.

1.4. Considerações de ordem econômica

Antes de iniciar a análise de fatores econômicos envolvidos na comparação entre sistemas
centralizados e sistemas distribuídos, é preciso distingui-los entre fatores macro e microeconômicos.
Os primeiros dizem respeito às transformações no ambiente econômico no qual a empresa está
inserida, enquanto os outros se referem à economia interna da empresa.

1.4.1. Fatores microeconômicos

Como se verá mais adiante, a descentralização não pode ser associada diretamente a uma redução de
custos, mas a entrada dos PCs nas empresas incentivou a comparação entre o que se gasta com
informática num sistema de grande porte e nos sistemas de micro informática. A diferença brutal de
preços entre os sistemas baseados em mainframes e naqueles baseados em PCs é geralmente expressa
em custo por MIPS (milhões de instruções por segundo), que é a forma mais comum para se medir o
custo de utilização de equipamentos de informática com larga vantagem para estes últimos, como
ilustra a tabela l.3.

Tabela 1.3

micro (US$) mainframe (US$)
I MIPS 500 - l.000 100.000

1 Mb memória 100 6000
1 Mb disco 5 -7 10

banco de dados relacional 2500 300.000
Fonte. Performance Computmg 1990

A principal justificativa para a larga adoção do custo por MIPS como uma medida para comparação
de preço/performance entre sistemas está na sua simplicidade. Entretanto, esta análise
demasiadamente simplificada pode levar a enganos, como explica Hudson [ref. 58]. Um dos motivos
que pode levar a tais enganos está associado à frouxa definição do que seja uma instrução. De fato,
uma instrução pode caracterizar uma variada gama de operações de diferentes graus de complexidade,
o que faz com que uma mesma operação possa ser efetuada num determinado computador com muitas
instruções a mais do que em outro. A introdução de computadores que utilizam processadores
baseados na tecnologia RISC (Reduced Instruction Set Computer) só fez tomar mais evidente a
leviandade da relação custo por MIPS· na comparação entre diferentes tipos de equipamentos. O
computador baseado na tecnologia RISC utiliza um processador construído com um pequeno número
de instruções internas, sendo portanto mais rápido e gerando mais instruções por segundo. No entanto,
dependendo da aplicação, serão exigidos mais MIPS deste computador para executar a mesma
operação que seria necessária em um outro de conjunto complexo de instruções.

Hudson apresenta ainda outros argumentos contra a adoção do custo por MIPS para fazer uma
avaliação preço/performance de hardware. Ele afirma que esta é uma medida de capacidade e não
expressa a verdadeira utilização do equipamento. Considerando que um mainframe geralmente utiliza
60% dos MIPS disponíveis durante uma semana normal de trabalho e um PC raramente utilizaria 5%
da sua capacidade durante o mesmo período, isto faria com que este dado tivesse de ser levado em
conta na comparação entre diferentes tipos de equipamento. Outro ponto levantado por Hudson é
relativo à vida útil da tecnologia, que é extremamente curta quando se fala de PCs e mais longa
quando se consideram os grandes computadores.

Mas se a utilização de medidas de preço/performance, tal como o MIPS, pode não expressar a
verdade na comparação de custos entre equipamentos de características diferentes, o mesmo não se
pode dizer de outras considerações de custo comparado entre mainframes e PCs. Outro fator a ser
considerado é o degrau de investimento para a ampliação do sistema. Numa arquitetura baseada em
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PCs, este degrau de investimento representa um custo proporcional à quantidade de micros que forem
sendo acrescentados, o que pode ser feito gradativamente e a um preço sensivelmente mais baixo do
que em computadores de grande porte. Assim, enquanto para acrescentar um novo micro a uma rede
será necessário um investimento de US$ 1 mil a US$ 5 mil, nos mainframes o degrau de investimento
marginal mínimo fica entre US$ 500 mil a US$ 1 milhão, impondo que se trabalhe sempre com
grande capacidade ociosa.

Malone & Rockart [ref. 71]descrevem as redes de computadores como sendo o núcleo das novas
tecnologias que contribuirão para reduzir dramaticamente os custos das atividades de coordenação
dentro de uma organização. E o trabalho de muitos profissionais numa organização já é hoje
basicamente composto de atividades de coordenação. Em qualquer lugar onde diversas pessoas
trabalhem juntas, elas devem de alguma forma se comunicar, tomar decisões, alocar recursos e obter
produtos e serviços no lugar e momento certos. Visto desta forma, gerentes, vendedores, funcionários
de escritórios, corretores, contadores, entre outros, exercem funções de coordenação dentro de uma
organização. Assim, com a introdução de tecnologias que facilitem a coordenação internamente à
organização ocorrerá uma grande redução de custos de operação graças à crescente troca eletrônica de
informações, com a conseqüente redução de papel circulando pela empresa, e também pela provável
eliminação de camadas de média gerência.

Defendendo a idéia de que é preciso que as organizações busquem a sua simplificação para que sejam
bem sucedidas, Keen [ref. 64] apresenta a TI como ferramenta para reduzir a complexidade
organizacional. Esta simplificação implica redução da burocracia e dos níveis hierárquicos,
possibilitando menos erros, menos papel e com um caminho administrativo mais curto, o que
certamente levará à redução de custos para a organização. Keen destaca que a telecomunicação está
na base desta simplificação, pressupondo a existência de redes de computadores para que ela possa
ocorrer.

Deve-se notar que os autores citados anteriormente não mencionam explicitamente o uso de redes de
microcomputadores, referindo-se a redes de computadores num sentido genérico. Mas nas entrelinhas
percebe-se que não se pode estar falando de grandes computadores, pois a agilidade na troca de
informações e a muitas vezes referida "facilidade de acesso" à informação contrasta com o que se
pode obter no mundo dos grandes computadores. Além disso, referem-se claramente à comunicação
entre pessoas dentro da organização e não entre mainframes, o que sugere um maior controle do
usuário sobre a máquina.

Mas não é a pura e simples adoção de tecnologias que transformará o modo como as empresas
funcionam. Autores como Hammer [ref. 51] e Davenport & Short [ref. 28] constatam que existe por
parte da alta administração de muitas grandes empresas uma não disfarçada insatisfação com o
retomo obtido com os investimentos em tecnologia para incrementar os sistemas de informação.
Embora com enfoques diferentes, estes autores argumentam que isto se deve ao fato da tecnologia
estar sendo empregada apenas para se fazer mais rápido o que já se fazia antes, e não repensar um
novo modo de aperfeiçoar os processos envolvidos na condução do negócio através da TI. Nas
palavras de Cherns [ref. 23], "é mais fácil imaginar como o microprocessador nos permitirá fazer o
que já fazemos mais rapidamente, mais barato e com mais precisão" do que "imaginar diferentes
modos de fazer o que fazemos agora", e mais dificil ainda imaginar modos totalmente diferentes de
fazer as coisas!". Assim, a principal preocupação reside no "reinventar" o modo como as organizações
operam com a ajuda da TI, o que pode resultar em grande economia de custos para as empresas.

Uma outra vantagem da arquitetura baseada em redes de microcomputadores sobre os mainframes
instalados em CPDs tem relação com as características da indústria de microcomputadores e da
indústria de computadores de grande porte. A indústria de micros é composta por um número muito

1O"(is)easier to imagine how the microprocessor will enable usto do what we already do more quickly, more
cheaply and more accurately; it is less easy to imagine different ways of doing what we do now, and less easy
still to imagine our doing totally diferent things." CHERNS [ref. 23].
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grande de empresas, que vendem no mundo todo milhões de equipamentos por ano, sem contar o
número ainda maior de empresas dedicadas à fabricação de uma infinidade de equipamentos
periféricos e softwares que funcionam juntos em diversos modelos de PCs disponíveis, o que é
indicação de um mercado extremamente dinâmico.

Os grandes computadores são fabricados por um número incomparavelmente menor de empresas que
produzem seus equipamentos e periféricos quase que exclusivamente, e em quantidades infinitamente
menores do que os micros. Assim, quem opta por uma arquitetura de mainframe está na prática
dependente de um único fabricante para o desenvolvimento de seus sistemas, softwares, periféricos e
ampliações de capacidade. Os microcomputadores, desde seu aparecimento, seguiram uma linha de
desenvolvimento denominada como arquitetura aberta, e caracteriza-se pela liberalidade com que
fabricantes concorrentes têm acesso às tecnologias uns dos outros.

Os fabricantes de mainframes, por outro lado, fazem máquinas de arquitetura proprietária, cUJO
conteúdo é patenteado e uma empresa não tem acesso às tecnologias empregadas por seus
concorrentes. A arquitetura aberta permitiu a proliferação de concorrentes, todos conhecendo os
equipamentos dos outros e buscando fazer melhor, levando à definição de padrões comuns para toda a
indústria. Muitos fabricantes e padrões comuns fazem com que as empresas consumidoras de
produtos de informática tenham à sua disposição um leque muito maior de opções de produtos e
preços, podendo ter muito mais autonomia na definição de seus sistemas. Na prática, o ambiente de
concorrência restrita dos grandes computadores impõe às empresas consumidoras de produtos de
informática a submissão às condições de preço colocadas pelas empresas fabricantes.

Esta constatação leva a considerar que o planejamento de sistemas baseado em redes de
microcomputadores exige investimentos menores em termos de recursos tecnológicos. O mesmo não
pode ser dito do investimento em recursos humanos. Uma empresa que opta por implantar o seu
sistema de informação baseado em redes de microcomputadores deve levar em consideração que
provavelmente estará confiando uma maior autonomia a seus funcionários, o que poderá ser
desastroso, caso estes não estejam preparados para assumi-la. Com isso, o investimento em recursos
humanos passa a ser vital para o melhor andamento dos negócios, representando aumento nas
despesas da empresa.

Se se considerar a transição de um tipo de arquitetura de sistemas, como o que está centrado no uso de
grandes computadores, para outro completamente diferente, como é a arquitetura de redes de PCs, o
fator custo poderá ser ainda maior. É preciso levar em conta que não se pode simplesmente substituir
um sistema que está funcionando por outro que ainda necessita passar por muitas adaptações até
chegar ao ponto ideal de utilização. Assim, pode ser necessária a convivência dos dois sistemas por
algum tempo, o que significa duplicação de tarefas e custos maiores. Além disso, o retreinamento de
pessoal especializado demora e, mesmo se se pensar na contratação de especialistas com habilidades
mais adequadas ao novo sistema, a sua adaptação à realidade da empresa consome um tempo precioso
e custoso.

De tudo o que foi dito, não fica claro se a adoção de uma arquitetura baseada em redes proporcionará
redução imediata de custos ou alguma economia interna na operação dos negócios. Diversos fatores
atuam em diferentes sentidos, fazendo com que, no mínimo, seja discutível a afirmação, muitas vezes
encontrada na bibliografia ufanista a favor das redes, de que é muito mais barato manter sistemas
deste tipo do que os tradicionais mainframes. Mas as empresas são entes econômicos inseridos num
ambiente econômico em transformação, e o barato de hoje pode se transformar em perda de mercado e
de lucros amanhã. Assim, deve-se olhar também para as transformações que estão ocorrendo na
economia como um todo para se definir qual tipo de sistema é mais vantajoso.

1.4.2. Fatores macroeconômicos

Num ambiente de mudanças constantes, compartilhar informações interna e externamente à
organização tem se tomado cada vez mais uma necessidade econômica. Na seção anterior foram
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abordados alguns aspectos relativos à análise comparativa entre os dois tipos de sistema, que estão
sendo discutidos aqui, da ótica meramente voltada para a administração de custos internamente à
empresa. Nesta seção, procurar-se-á entender melhor como cada um dos tipos de sistema pode
influenciar no desempenho da empresa, com relação a seus concorrentes e a novas oportunidades de
negócio.

A partir da análise de importantes livros sobre teoria da administração publicados no final dos anos
80, Wood ressalta que flexibilidade e tecnologia estão entre as palavras mais constantes no mundo dos
negócios atualmente. São também encontradas nestes livros as definições dos atributos das
organizações que serão bem sucedidas num futuro que está cada vez mais próximo. Entre eles se
destacam: estar sempre junto do cliente e buscar melhorias de produtividade através das pessoas que
fazem parte da organização. Esta por sua vez, deverá ser mais descentralizada e composta por
unidades mais autônomas, baseadas em equipes altamente treinadas e flexíveis como principal meio de
adicionar valor.

Além de facilitar a integração internamente à empresa, as redes a integram externamente com seus
clientes e fornecedores. A necessidade de integração com os clientes está refletida no conceito de
empresa "voltada-para-o-cliente", que apresenta as empresas como responsáveis pela satisfação de
seus clientes, sem a qual elas poderiam perder espaço para os concorrentes. Da mesma forma, a
integração com os fornecedores tem o objetivo de transformar a dependência de uma empresa em
relação a seu fornecedor numa vantagem, colocando este como um parceiro daquela.

Apesar desta integração cliente-empresa-fornecedor ser teoricamente possível a partir de sistemas de
grande porte, é mais provável que ela se dê via sistemas baseados em microcomputadores, dada a
maior facilidade de se compatibilizarem diferentes sistemas ao nível de PCs do que ao nível de
mainframes. Para que ocorra, portanto, o cenário imaginado por Waterman, onde as fronteiras entre
administradores, entre administradores e trabalhadores e entre fornecedores e organizações sejam
dissolvidas, os sistemas de informação deverão ser fundamentalmente baseados em computadores
mais flexíveis e com maior poder de conectividade do o são hoje os mainframes.

A busca de melhorias na produtividade não é nenhuma novidade para as empresas que se
acostumaram ao mundo da competitividade. O que há de novo na atual busca de melhores índices de
produtividade é a forma como ela deverá, segundo os autores analisados por Wood, ser conquistada
no futuro. Se até então a produtividade era conseguida à custa de investimentos em novas tecnologias
e em novos processos (tecnologias duras e tecnologias brandas, segundo Herrera), agora a
produtividade será obtida graças ao foco nos indivíduos que trabalham nas organizações. Isto
significa que não é mais suficiente a mera inversão de recursos nos aparatos tecnológicos para se
conseguir estar na frente dos concorrentes. Embora não se descarte a continuidade dos investimentos
em tecnologias, estas deverão ser consideradas como ferramentas para que os indivíduos, estes sim,
possibilitem alavancar a produtividade.

E para que isso aconteça, ou seja, para uma melhor exploração dos recursos humanos (não no sentido
marxista da expressão) é preciso dotar os indivíduos de ferramentas que permitam elevar a sua
capacidade produtiva. Muitas vezes já foi dito que o computador pessoal é um recurso potencializador
da produtividade individual. Assim, pode-se pensar que uma empresa que queira melhorar a sua
posição competitiva deverá fundamentar o planejamento de seus sistemas de informação no uso de
redes de computadores que estarão na mão de seus funcionários. Com isto afasta-se a idéia de que a
produtividade só pode ser conseguida à custa de ferramentas tecnológicas para a empresa, como é o
caso do mainframe.

A natureza das organizações está mudando o tempo todo e, na opinião de Drucker [ref. 37], as
organizações no futuro serão provavelmente baseadas em informação, atuando numa economia global.
Esta onipresença da mudança associada à idéia de sociedade global de informações coloca desafios
que impõem transformações consideradas por muitos autores como sendo revolucionárias na estrutura
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das grandes empresas. Isto levará a um modelo de organização pós-empreendedora 11, na qual as
características de empreendedores, tradicionalmente associadas a pequenos negócios, serão absorvidas
pelas grandes empresas. Isto possibilitará que a associação da criatividade e capacidade de iniciativa
dos empreendedores seja associada com a disciplina corporativa, a cooperação e o trabalho em
equipe, típicos das grandes empresas.

Estas transformações sugerem a constituição de empresas baseadas em unidades interdependentes mas
autônomas, interligadas por valores e objetivos comuns. Sculley [ref. 110] apresenta um modelo para
o crescimento de grandes empresas em que estas incentivam o aparecimento de "empresas coligadas",
criadas a partir de departamentos da "empresa mãe", que podem crescer mais livremente, sem se
tomarem grandes e inchadas, como é comum nos grandes conglomerados. Com isso, o objetivo é
ganhar agilidade e flexibilidade. Aproveitando as facilidades das empresas menores para incentivar a
criatividade e a inovação, a empresa mãe também pode simplificar a estrutura e o método. O sistema
de informação neste caso seria um importante instrumento para coordenar e unificar a empresa, pois
do contrário ela deixaria de ser uma única empresa.

Mas este é um tipo de unidade no qual a empresa mantém a flexibilidade para se adaptar à
diversidade e às constantes mudanças do ambiente. O tempo entre as alterações feitas nos produtos e
serviços que uma empresa oferece e a implementação de aplicações necessárias para que as mudanças
se concretizem tende a ser cada vez menor e é também fator competitivo. As redes integram
naturalmente as diversas áreas da organização, reduzindo o tempo gasto internamente entre a
identificação da necessidade de um produto e o seu efetivo lançamento no mercado, possibilitando
atingir níveis mais adequados de inovação de produtos e serviços através do incentivo à criatividade
dentro da organização.

Também pela ótica macroeconômica, a estrutura de redes de microcomputadores se apresenta com
potencial mais adequado à perspectiva que muitos teóricos e profissionais de TI visualizam para o
futuro. As redes estão associadas às idéias de produtividade através das pessoas e de unidades
autônomas, que possibilitarão adicionar mais flexibilidade, criatividade e inovação às empresas,
oferecendo maiores oportunidades para que elas se interliguem com seus clientes e fornecedores.

1.5. A administração de RH e a TI

Uma pesquisa conduzida por DeLisi [ref. 32] sobre as implicações sociais das redes de computadores,
levou a algumas conclusões: i) a TI e as redes de computadores derivam mais de forças sociais do que
da própria evolução da tecnologia; ii) redes de computadores podem ser um poderoso agente para
mudanças sociais; iii) as redes precisam se adaptar à cultura da organização em que estão sendo
utilizadas.

Destas conclusões se podem traduzir algumas idéias importantes sobre a relação entre as redes de
computadores e as complexas relações sociais que existem nas organizações. Nesta seção serão
analisadas em primeiro lugar as forças sociais que favorecem o desenvolvimento de sistemas de
informação baseados em redes de computadores. Também serão consideradas as mudanças sociais
que podem advir do uso de redes. Por fim será abordado o modo como as redes tendem a se adaptar às
organizações.

1.5.1. O modelo do Vale do Silício

O crescimento industrial e a conseqüente prosperidade econômica vivida pelos países desenvolvidos -
especialmente os EUA nos anos 60, 70 e início dos 80 - fez com que as corporações se tomassem
maiores e mais complexas. Melhorias nos transportes e comunicações permitiram que as empresas
transnacionais (ou multinacionais) se desenvolvessem e expandissem seus mercados, fazendo com que
o controle da riqueza mundial ficasse mais concentrada. Com a ajuda de uma "infra-estrutura de

li "pos-entrepreneurial": Kanter, citado em Wood [ref. 129].

24



comunicações, processamento de informação e centro decisório altamente centralizado" [ref. 100], os
conglomerados puderam aumentar as suas taxas de lucro, favorecendo uma maior disponibilidade de
recursos para investimento em tecnologias que pudessem facilitar o gerenciamento de
empreendimentos corporativos de porte cada vez maior. Neste período se pode assistir ao grande
crescimento das empresas de computadores, motivado pela demanda das corporações por automação.

Ao mesmo tempo, os maiores investimentos sociais nos países mais industrializados, motivados tanto
pela necessidade de mão de obra especializada quanto para confrontar o perigo comunista [ref. 55],
operou profundas mudanças no perfil da força de trabalho destes países, fazendo com que os
trabalhadores se tomassem mais exigentes sobre questões ligadas à qualidade de vida e expectativas
com relação à realização profissional [ref. 106].

Este caldo de cultura se tomou particularmente explosivo no final dos anos 60, quando eclodiram em
vários países, tanto nos desenvolvidos quanto nos outros!", muitas confrontações populares, a maioria
incentivada por jovens universitários insatisfeitos com o establishment. Foram particularmente
importantes os movimentos contra a guerra do Vietnã que ocorreram nos EUA e que aglutinaram
jovens norte-americanos, levando-os a muitos confrontos com a polícia. Mas não eram apenas nos
confrontos estudantis que se manifestava a insatisfação com o status-quo: o movimento hippie e a
contracultura também eram motivados pelo descontentamento que boa parte da juventude sentia no
anseio de satisfazer as suas expectativas com relação ao futuro.

Como relatam Freiberger & Swaine [ref. 46], estes sentimentos tiveram grande influência no
nascimento da indústria dos microcomputadores que, como já foi dito, hoje exerce papel decisivo no
mundo da computação, determinando cada vez mais a maneira como se usam os computadores nas
organizações. Universidades da Califórnia que eram responsáveis pela formação de uma importante
parcela dos profissionais que iriam trabalhar em projetos de alta tecnologia - em muitos casos com
finalidades militares - e que dependiam grandemente dos recursos de computação, também foram
palco para grandes reuniões estudantis que louvavam a paz e o amor.

Ignorando tais questões, os maiores fabricantes de computadores, à frente a IBM, tratavam de
produzir máquinas que satisfizessem o modelo predominantemente centralizador de seus clientes.
Descontentes com os usos que observavam das maravilhosas máquinas das quais conheciam as
entranhas, alguns jovens contestadores começaram a pregar a necessidade da democratização do uso
do computador. Da ação destes contestadores nasceram vários "clubes de computadores", dentre os
quais o Homebrew Computer Club, irreverente e informal associação de fanáticos hobbistas que,
baseando-se na ostensiva troca de informações acerca da tecnologia disponível na época, produziram
o fenômeno do computador pessoal. É importante mencionar que uma boa parcela dos primeiros
empresários (e empreendedores) da indústria dos computadores pessoais foi membro ou participou de
alguma forma do Homebrew.

Ao observar o sucesso econômico da indústria criada pelos pouco convencionais empresários dos
microcomputadores, a IBM reconsiderou as suas posições iniciais e avaliou que fazer computadores
para as pessoas, e não exclusivamente para as empresas como estava acostumada, poderia ser um
bom negócio. A despeito de alguns erros de avaliação'? da IBM, a sua entrada no mercado de PCs
causou grande impacto na neonata indústria dos microcomputadores. Em primeiro lugar, porque a
IBM era (e ainda é) a maior empresa de computadores do planeta e, graças à sua força de marketing,
reposicionou completamente a indústria, fazendo com que o seu PC se tomasse um padrão. Em

12A explicação para as revoltas, que acontecerem também nos países subdesenvolvidos, pode ser atribuída a
diversos fatores, entre os quais a uma certa universalização dos valores da democracia e da liberdade de
expressão.
13FERGUSON& MORRIS [ref. 84]comentam que a IBM ao adotar uma tecnologia baseada em arquitetura
aberta está pagando até hoje pelo erro que cometeu ao entregar partes vitais da sua arquitetura como são o
microprocessador e o sistema operacional a outras empresas, respectivamente Intel e Microsoft, quando
poderia ela mesma tê-los desenvolvido.
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segundo lugar, porque a IBM, para entrar no mercado de "computadores para as pessoas", adotou
uma estratégia para criação do seu produto de maneira bastante diferente do que estava acostumada: o
PC da IBM, ao contrário de todos os seus grandes computadores, tinha arquitetura aberta, ou seja,
todos podiam conhecer como ele era por dentro. De fato, numa reunião do Homebrew, um IBM-PC
foi aberto e os participantes se surpreenderam por conhecer todos os chips que eram utilizados no
computador, uma coisa inédita em se tratando de IBM. Mais do que isso, para levar adiante o projeto
de seu Pc. a IBM contou com a importante parceria de uma empresa então pequena, mas já
estabelecida naquele mercado, a Microsoft. Então, ao mesmo tempo que a IBM, um verdadeiro
paradigma da indústria de computadores, modificava o mercado em que entrava, modificava a si
mesma para lançar um produto bastante diferente do que estava acostumada a produzir.

A partir daí o PC e a sua indústria decolaram. Dada a facilidade de se replicar o IBM-PC, diversas
outras empresas começaram a fabricar clones e acabaram por roubar importante fatia de mercado do
fabricante original, graças principalmente a uma postura bastante agressiva de preços. Mas o mais
importante aqui é entender os motivos de tanto sucesso do PC. Afinal, por que o PC, seja ele
fabricado por quem quer que seja, vendeu tanto?

A primeira empresa a obter grande sucesso de vendas com PCs foi a Apple Computer. Nascida no
Vale do Silício, a Apple foi criada em 1976 com um capital de US$ 10 mil e já em 1982 tinha um
faturamento anual na casa do bilhão de dólares, num dos crescimentos mais espantosos de toda a
história do capitalismo. Antes do PC da IBM, o computador da Apple já tinha se tomado sinônimo de
computador pessoal. O marketing da Apple estava concentrado na divulgação das utilidades dos PCs
para as pessoas comuns e ressaltava que o seu computador era um produto fácil de se usar e útil para
qualquer um, quase um eletrodoméstico. Os principais mercados que a Apple tentava conquistar com
esta postura eram o doméstico e o de escolas. Com o surgimento das planilhas eletrônicas, e de uma
segunda geração de processadores de texto, os pequenos computadores começaram a invadir também
os escritórios das empresas menores que não tinham nenhum outro computador. Com a chegada do
IBM-PC, também as empresa que já possuíam algum tipo de processamento de dados acreditaram que
seria possível utilizar aqueles pequenos e baratos computadores.

Paralelamente às mudanças que estavam ocorrendo na indústria dos computadores, dentro das
organizações crescia a insatisfação com o trabalho desenvolvido pelos CPDs junto a executivos,
pessoal de gerência e assessores técnicos, que começavam a enxergar nos computadores um tipo de
ferramenta que trazia para o seu controle a possibilidade de utilizar o processamento de dados como
um instrumento de apresentação de informações, gerência e tomada de decisão com uma agilidade
com a qual o CPD não poderia atender. Estes técnicos e executivos, como usuários de computadores
se convenciam de que, pelo menos onde não fossem necessários o processamento de grandes volumes
de dados e nem de aplicações extremamente complexas, os PCs poderiam ser de grande valia.

Quanto mais o poder dos PCs aumentava, fosse através da maior capacidade de hardware ou de
melhorias no software, mais a sua utilidade crescia dentro das empresas. Ao mesmo tempo a evolução
de formas distribuídas de computação ganhava espaço no planejamento de informática. DeLisi [ref.
32] afirma que estas formas de processamento distribuído nada mais eram do que o resultado de um
planejamento de informática centrado no usuário. Se a tecnologia evolui oferecendo mais poder
disponível num equipamento que pode ser utilizado diretamente pelo usuário comum, este vai querer
cada vez mais direcionar o uso da tecnologia para o atendimento das suas necessidades,
independentemente de interferências de especialistas em computação.

O crescimento do nível de exigência do usuário não se dá apenas no plano da tecnologia. Aqueles que
são considerados como usuários dentro das empresas são também cidadãos fora dela e sofrem
influências de mudanças culturais na sociedade. Para Rosenfeld [ref. 106], a vantagem competitiva
que uma empresa pode conseguir no futuro dependerá tanto do sucesso da administração de recursos
humanos quanto da inovação em produtos e serviços. Pesquisas nos EUA e em diferentes países da
Europa [ref. 107] indicam que um certo declínio na ética do trabalho, particularmente entre os jovens,
pode ser associado aos níveis de complexidade e riqueza da sociedade. Isto faz com que as

26



organizações se deparem com pelo menos dois dilemas: a competição com outras atividades e a
expectativa com relação ao trabalho por parte dos seus funcionários.

Em sociedades relativamente ricas, os indivíduos têm um largo espectro de atividades que competem
pelo seu tempo. Eles não mais têm de enfrentar muitas horas de trabalho duro e sujo para sobreviver.
Apesar de estes trabalhos ainda existirem, eles tendem a ser minoritários em sociedades mais ricas.
Outras atividades além do trabalho passam, então, a atrair o interesse dos indivíduos. Além disso, o
grau de satisfação que as pessoas encontram nas diversas atividades é diferente e, como já não
precisam trabalhar para viver, eles podem encontrar mais prazer em outras atividades. Além disso,
como parte do processo educacional, os indivíduos desenvolvem expectativas de um relativamente alto
grau de controle sobre suas vidas. Entretanto, a maioria das organizações não está estruturada para
permitir a eles a liberdade ou alternativas que satisfaçam seus anseios particulares. Desta forma, a
desilusão com o trabalho devido ao conteúdo das atividades profissionais, os estilos de supervisão e
sistemas de controle, as regras formais e estruturas, etc., podem explicar o declínio pela ética do
trabalho.

Estes dilemas colocam em cheque as práticas organizacionais, alterando a cultura das empresas e
provocando modificações nas suas estruturas e estratégias para lidar com recursos humanos, de
acordo com o contexto de mudanças que se espera para o futuro. O que parece estar no centro da
questão da valorização do trabalho é a valorização do indivíduo dentro da organização. Sculley, ex-
CEO da Apple, expressando algumas das idéias que permeiam as empresas do Vale do Silício,
argumenta que a força das organizações do próximo século não virá do seu tamanho nem da -sua
estrutura mas da sua capacidade de liberar e coordenar a criatividade de vários indivíduos.
Lembrando que pela primeira vez a geração dos anos 60 e da guerra do Vietnã estão na liderança de
empresas importantes 14, Sculley aponta a flexibilidade, a organização em rede, a qualidade e
valorização do indivíduo como características de empresas do Vale do Silício. Para que este modelo
de organização possa se desenvolver, as empresas devem estimular a união e colaboração,
favorecendo a fluidez das comunicações e a espontaneidade das ações. Sculley acredita que, na era da
informação que está se aproximando, a experiência educacional deverá ser diversificada e continuada,
condição indispensável para o sucesso tanto dos indivíduos dentro das organizações quanto das
próprias organizações.

Segundo Morris & Ferguson, já é possível a identificação de um modelo organizacional predominante
no Vale do Silício. Estudando este modelo, estes autores descrevem algumas características que o
identificam, como o fato de a arquitetura organizacional e a tomada de decisões espelharem a sua
própria arquitetura técnica, a meritocracia, as fronteiras externas e internas pouco definidas, o foco
dirigido para aquilo que empresa faz de melhor, comprando de outras empresas o restante do que
necessitam e a perspectiva de evolução que considera a criação de novas empresas constantemente.
Este modelo permite a redução da complexidade organizacional, a clara separação entre as funções
especializadas que devem ser descentralizadas e aquelas que, por serem comuns à toda a organização,
devem ser centralizadas, facilitando ainda o gerenciamento de imprevisibilidades e mudanças
constantes.

Sobretudo, este modelo permite que as empresas assumam novas formas de valorizar a criatividade de
seus profissionais, com maior autonomia nos postos de trabalho e com controle apenas sobre os
resultados, concedendo mais autonomia nas definições de prioridades, decisões e ações. Este modelo
de organização é fundamentado numa idéia de gerenciamento descentralizado e já está sendo adotado
por muitas outras empresas, embora seja mais comum naquelas que estão ligadas à indústria de
microinformática.

O suporte estratégico deste modelo é o uso intensivo de redes de computadores. As redes são mais do
que uma estrutura em que se baseia a organização, elas representam o processo onde se estabelecem

14E agora até mesmo na Casa Branca, com Bill Clinton.
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grupos modulares com o objetivo de executar tarefas, utilizando o máximo da criatividade individual
de seus componentes para transformar as constantes mudanças em oportunidades de negócio.

1.5.2. Agente de mudanças (empresas se adaptam às redes)

A simples adoção de um sistema baseado em redes de computadores pode não ser responsável pela
alteração de toda a estrutura organizacional de uma empresa, mas parece razoável admitir que
mudanças tecnológicas deste tipo tendem a imprimir novos padrões de 'comportamento às empresas,
chegando mesmo a modificar o papel e a forma de atuar dos administradores.

Davenport & Short [ref. 28] afirmam que não só a TI, mas também o que ele chama de "business
process redesign (BPR)" - a análise e design dos fluxos de trabalho e processos que ocorrem interna e
externamente às organizações - transformarão as organizações dos anos 90 tanto quanto o fez o
taylorismo. A definição de business process apresentada por estes autores pode ser entendida como
uma organização lógica de pessoas, materiais, energia, equipamentos e procedimentos em atividades
de trabalho projetadas para produzir um serviço (ou um produto). Visto desta forma, o BPR é uma
abordagem para a coordenação das atividades da empresa com a ajuda da TI.

Acontece que a maioria dos processos de coordenação hoje adotados para gerir as atividades de uma
empresa foram desenvolvidos antes da existência das ferramentas da computação pessoal e
comunicação atualmente disponíveis. A disponibilidade de tecnologias como as redes de computadores
acabam por colocar a questão da reformulação (redesign) dos processos de coordenação e, por
conseqüência, no modo de gerenciar os negócios e os sistemas de informação.

Defendendo a visão segundo a qual as organizações devem ser reestruturadas para o formato de uma
rede, Charam [ref. 21] afirma que esta forma de estrutura será fundamental para se conseguir a
vantagem competitiva dos anos 90. A rede favorece a integração horizontal das decisões, tornando a
empresa mais rápida, mais flexível e mais eficiente. As redes são o veículo para redirecionar o fluxo
de informações e decisões dentro das organizações. Nas palavras de Charam, "a rede identifica uma
pequena empresa dentro da grande empresa'T'.

Segundo Wilmot [ref. 128], numa estrutura hierárquica tradicional, um gerente gasta 20% do seu
tempo em atividades que realmente adicionam valor, enquanto que os 80% restantes são gastos em
atividades meramente burocráticas, que adicionam pouco ou nenhum valor. A maior parte destas
atividades ditas burocráticas são para simplesmente fazer intercâmbio de informações, tanto junto aos
subordinados quanto aos superiores, o que ilustra a idéia do gerenciamento estar associado com o
monopólio da informação. Com a acelerada evolução das telecomunicações, as redes associadas a
bancos de dados podem integrar a organização de tal forma a permitir a inversão da regra 80120 de
Wilmot.

o próprio conceito de computação pessoal sofre alterações com a consolidação das redes, liberando
toda a potencialidade dos computadores com a tendência dos PCs à conectividade. Se na década de 80
o PC era tido como sendo um equipamento de mesa e para uso individual, na década de 90 ele se
transforma em uma estação de troca de informações e cresce a idéia de computação de grupos de
trabalho - groupware - nos quais o PC pode estar numa mesa ou mesmo ser tão portátil quanto um
bloco de notas, e saindo de fábrica já preparado para comunicação. Cresce também o número de
edifícios que já nascem preparados para uso de redes, com toda a cabeação previamente embutida,
juntamente com as instalações elétrica, hidráulica e telefônica. Sem falar nos recentes
desenvolvimentos de redes sem fios.

o uso de redes nas empresas promete também uma maior democratização de bancos de dados, graças
ao seu compartilhamento simultâneo, por exemplo, com controle instantâneo de estoques e pedidos,
favorecendo a existência de uma contabilidade total on-line. Este tipo de informação compartilhada

15"anetwork identifies the 'small company inside the large company"'. CHARAM [ref. 21].
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possibilita a existência de um estoque atualizado constantemente, chegando até mesmo à eliminação
de estoques nas filiais, já que numa mesma operação pode-se despachar um pedido de mercadoria
desde o armazém central e dar baixa no estoque. Embora teoricamente este tipo de operação possa ser
feito a partir de grandes computadores, na prática ele é muito mais barato se for feito com PCs.

Outra vantagem estaria na possibilidade de aumento de sinergia que pode ser obtida de pessoas
trabalhando juntas, independentemente da localização geográfica. Embora mais óbvio mas menos
importante que o compartilhamento de bancos de dados, o compartilhamento de periféricos permite a
otimização de recursos disponíveis, sendo outra fonte de economia possível com o uso de redes. O
correio eletrônico e o agendamento automático de compromissos podem reduzir a circulação de papéis
dentro da organização, o que além da redução de custos, oferece a oportunidade para a reformulação
de vários procedimentos, criando novos serviços e eliminando outros.

Embora esteja geralmente associada com a redução de custos, o uso de redes pode ter efeito contrário
ao disponibilizar muitos recursos a muitos usuários ao mesmo tempo. Para evitar isso, é preciso
estabelecer um criterioso controle da rede que, além de regular os custos, oferece segurança no acesso
a dados confidenciais, garantindo a sua integridade. Uma rede bem estruturada pode incluir ainda o
suporte a usuários feito a distância, através da própria rede.

No nível da fábrica, as redes de computadores se comportam como sistemas de controle de produção
alimentados pelas máquinas que fazem a manufatura, podendo emitir relatórios e fluxos de dados on-
line que viram balancetes de desempenho imediatamente ao fim do expediente. No final do dia, ou
turno, a produção total será contabilizada, e o fluxo de materiais, calculado. Outras aplicações
possíveis são o acompanhamento on-line de cronogramas de projeto e a geração de estatísticas de
variações encontradas em peças produzidas, atestando visualmente (via interfaces gráficas) o grau de
qualidade da linha de produção, auxiliando no planejamento interno e aumentando a qualidade dos
produtos.

Nos próximos anos, o sucesso de uma empresa está diretamente ligado à sua capacidade de
disseminar e obter informações, assim as redes serão importantes instrumentos para permitir com que
as informações estejam sempre à mão!". Se há motivos tecnológicos e econômicos para a adoção
desta nova tecnologia de SI por empresas de outros setores e se estes motivos podem ser encarados
como dados da realidade, a rotina de trabalho destas empresas será afetada por esta onda de inovações
e certamente sofrerá também transformações importantes.

As empresas produtoras de TI que estão associadas ao modelo descrito anteriormente não estão
apenas fornecendo tecnologia, mas uma nova forma de se organizar para a obtenção de sucesso nos
negócios. Visto por este ângulo, as redes de computadores já estão contribuindo para acelerar as
mudanças. A materialização da possibilidade de comunicação via computadores e a própria facilidade
de se produzir um número de tarefas cada vez maior com o auxílio do computador permite a
visualização de uma empresa geograficamente dispersa mas eletronicamente conectada com o objetivo
de realizar tarefas comuns. A facilidade para a rápida troca de informações sem a necessidade de
investir no deslocamento de pessoas é apenas um dos muitos impactos que as redes podem provocar
no modo como as empresas se organizam.

Como já foi dito, acredita-se que as empresas precisarão se redesenhar no sentido de empurrar
decisões para os níveis inferiores da organização, a fim de obterem resultados positivos num ambiente
de grande transformação. Sendo assim, aquelas empresas que primeiro conseguirem trabalhar
baseadas em rede estarão em vantagem competitiva, obrigando suas concorrentes a também adotarem
o mesmo tipo de arquitetura.

16"informationat your fingertips": outro lema da Microsoft inspirado em declarações de seu líder e principal
executivo.
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Os procedimentos administrativos menos hierárquicos e mais cooperativos ,q~e se podem viabilizar
através do uso de redes de computadores exigirão das pessoas que participam do processo de
produção de riquezas na sociedade, na sua maioria trabalhadores vinculados a alguma organização, o
conhecimento sobre como utilizar dispositivos que permitam a obtenção de informações, ou seja, que
saibam manipular computadores.

Na sociedade de informação que começa a nascer, as mudanças nos ambientes econorruco e
tecnológico levaram muitos teóricos de administração a incentivar a postura pró-ativa das empresas
como forma de se antecipar a possíveis descontinuidades no futuro, defendendo um comportamento
mais vigoroso que habilite as empresas a enfrentar um ambiente de mudanças constantes. Elemento
importante nesta nova postura é o estilo empreendedor de administração, que ganha espaço mesmo
dentro de grandes empresas. O empregado-empreendedor e a autonomia no trabalho são, entre outras,
características que muitos teóricos de administração acreditam serem muito importantes para o
sucesso das empresas nos próximos anos. Isto poderá transformar a natureza dos arranjos de
trabalho, tomando-a mais fluida e exigindo um profissional mais bem preparado e capacitado a tomar
decisões do que normalmente se encontra hoje, quando a regra é obedecer ao superior hierárquico de
forma incondicional.

Não são poucos os teóricos que analisam as influências das tecnologias de informação, nas
organizações do futuro. A despeito de muitas diferenças entre os argumentos de cada um deles, pode-
se dizer que, de uma maneira geral, acredita-se que muitos computadores dispersos pela empresa vão
ter força para mudar as estruturas organizacionais, alterando as relações de poder existentes
atualmente.

Applegate, Cash & Mills [ref. 02] acreditam que, no futuro, as empresas terão os beneficios da
pequena escala e da grande escala simultaneamente e mesmo as grandes organizações terão de ser
capazes de adotar estruturas mais flexíveis e dinâmicas. As distinções entre controle centralizado e
descentralizado se confundirão e o foco se concentrará mais sobre projetos e processos do que sobre
tarefas e procedimentos. Para que isso aconteça, os computadores apoiarão a criatividade em todos os
níveis organizacionais e os sistemas de informação e comunicação serão capazes de conter a história,
a experiência e competência da corporação. É indispensável, no entanto, que os trabalhadores sejam
mais bem treinados, mais autônomos e o ambiente de trabalho seja excitante e incentive o engajamento
em atividades de trabalho que não sejam ligadas a tarefas estreitamente definidas.

Também os executivos deverão sofrer mudanças em seus papéis. Como quer Meiklejohn [ref. 74], eles
terão de combinar os seus talentos tradicionais com o conhecimento das ferramentas necessárias à
reestruturação de seu negócio, tal como a TI. Talvez estes executivos do futuro sejam mais bem
definidos como hibridos, por estarem afinados dada as suas afinidades com a TI e não deixarem de
exercitar simultaneamente a sua visão para os negócios. O crescente número de chefes de equipes de
sistema sem o background tradicional da área parece demonstrar esta tendência. E como afirma
Donovan [ref. 35], a melhor maneira de gerenciar computadores é gerenciar as redes a que estes se
conectam, e e as redes de computadores serão um espelho da própria rede em que se transformarão as
organizações.

Um detalhe pouco abordado acerca da transformação das organizações hierárquicas em redes
organizacionais é a questão do desemprego. É possível que as organizações estruturadas em redes
empreguem um número bem menor de pessoas, e não se está falando apenas de gerentes de escalão
intermediário. Se parece possível que esta média gerência perca boa parte de suas funções nas novas
formas de organização, um grande número de assessores, secretárias e assistentes que orbitam hoje
em tomo deles, serão completamente inúteis. As organizações serão mais enxutas mas, dependendo da
velocidade com que ocorram as mudanças, os índices de desemprego, que já são elevados, tomar-se-
ão possivelmente explosivos.
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1.5.3. A adaptação do modelo (resistência à mudança)

Como já disse uma vez Isaac Asimov, é mais fácil prever o automóvel do que os engarrafamentos de
tráfego [ref. 17]. Assim muitas das previsões feitas por diversos autores e transcritas aqui carecem de
um entendimento mais acurado. Se por um lado elas têm sua lógica dentro da evolução da tecnologia
e das necessidades dos negócios, por outro lado levam pouco em conta que toda mudança implica
desvantagens para aqueles que defendem o status-quo. Em outras palavras, as previsões para o futuro
não costumam levar em conta que existe um processo político, explícito ou não, em cada grupo de
pessoas que são unidas por algum tipo de interesse. E as empresas não são exceção.

Morgan [ref. 83] reconhece que a política organizacional fica mais evidente quando as pessoas que
pensam diferente querem agir de modo também diferente, fazendo com que negociação e compromisso
se tornem mais importantes do que racionalidade técnica. Como o conhecimento e a informação têm
importância crucial como fontes de poder, muitas batalhas têm sido travadas por causa do controle e
do uso dos sistemas de computação centralizados, porque o controle destes sistemas freqüentemente
está associado ao controle dos fluxos de informação e o design de SI. As novas tecnologias de
processamento criam a possibilidade de múltiplos pontos de acesso a bancos de dados comuns e a
possibilidade de SI local ao invés de centralizado. Em princípio a tecnologia pode ser usada para
aumentar o poder a nível local ou periférico da organização, oferecendo dados mais compreensivos
imediatos e relevantes ao seu trabalho, facilitando o auto controle em detrimento do controle
centralizado. Na prática, no entanto, a tecnologia é freqüentemente utilizada para aumentar o poder
central. Os projetistas e usuários de sistemas têm aguda consciência do poder da informação, e sabem
que é possível descentralizar certas atividades com objetivo de centralizar a controle sobre a sua
performance. Assim, executivos em partes remotas do mundo ou mesmo operários no chão da fábrica
podem estar trabalhando sob o olho vigilante do computador, que relata quase todos os movimentos
ao coração do sistema de informação.

As organizações geralmente se tornam dependentes de alguma forma de tecnologia que converte as
entradas organizacionais em saídas. O fato de a tecnologia ter um forte impacto nas relações de poder
pode explicar porque as tentativas de introduzir mudanças na tecnologia freqüentemente criam
conflitos entre administradores e empregados e entre diferentes grupos na organização. A descrição
que Morgan faz da organização como metáfora política contribui para desmistificar a racionalidade
organizacional absoluta. .

"Nada é mais difícil de realizar, mais perigoso do que conduzir ou mais incerto quanto ao seu êxito do
que iniciar a introdução de uma nova ordem de coisas, pois a inovação tem como inimigos todos
aqueles que prosperaram sob as condições antigas, e como defensores tíbios todos aqueles que podem
se dar bem nas novas condições"!", já lembrava Maquiavel no século XVI. Talvez por este motivo
Benjamin & Blunt [ref. 09] tenham reconhecido que, das previsões que fizeram para a década de 80,
aquelas relativas a tecnologia se mostraram conservadoras enquanto que as que diziam respeito a
mudanças organizacionais se mostraram muito otimistas. A explicação para esta constatação pode ser
considerada tanto pela velocidade com que a tecnologia tem evoluído quanto pela resistência à
mudança encontrada nas organizações. Como reconhece Ansoff [ref. 01], a resistência não é uma
aberração, mas um problema que merece atenção comparável àquela dispensada à formulação de
estratégias que levam às mudanças.

Um importante foco de resistência a mudanças em direção ao uso prioritário de redes de
computadores em detrimento dos computadores de grande porte vem dos profissionais da área de
sistemas. Embora este tema vá ser retomado no próximo capítulo, é importante destacar que uma das
principais justificativas encontradas para explicar o crescimento da tendência à descentralização de SI
nas empresas reside nos conflitos entre o CPD e as unidades de negócio, que geralmente alegam o
distanciamento entre a equipe centralizada de sistemas e os interesses dos usuários. A centralização e
o controle exercidos pelos técnicos da área de sistemas impõem obstáculos para a alta gerência da

!71n Ansoff [ref. 01].
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empresa na definição dos rumos dos negocios, graças ao poder que o CPD adquiriu dentro das
organizações. As arquiteturas baseadas em redes locais podem ser um instrumento para devolver o
controle dos sistemas à gerência de negócios, contribuindo para reduzir os conflitos causados pela
informática dentro das organizações.

Outro fator a ditar o ritmo da descentralização dos sistemas, e portanto a forma como se adota o
processamento baseado em redes, é o nível da força de trabalho. Em primeiro lugar há que se
considerar que o uso de computadores, apesar da crescente popularidade dos PCs, ainda não se tomou
uma realidade universal para a maioria das pessoas em muitas organizações. O caráter mítico que esta
máquina ainda exerce sobre muitos se transforma num obstáculo à disseminação das facilidades que o
computador pode proporcionar. O constante barateamento do hardware e a padronização das
interfaces gráficas têm contribuído para reduzir bastante este problema. Mas, se se considerar que a
descentralização de fato envolve não só a disponibilidade de computadores para os usuários mas
também a sua capacitação para o desenvolvimento de aplicações e autonomia na definição de
sistemas, e que a tecnologia de informática tem mudado muito rapidamente, serão necessários tanto
investimentos na formação dos trabalhadores, quanto um tempo maior para que a cultura de
informática seja disseminada pela empresa. Além disso, a situação é mais critica quando se fala no
uso de bancos de dados compartilhados, em que teoricamente o acesso a informações vitais para a
organização está disponível aos usuários, aumentando a necessidade de mecanismos de segurança que
garantam a integridade dos dados. Mesmo assim, quando se pensa no futuro, podem-se encontrar
elementos para o crescimento do uso de redes locais. Os microcomputadores permitem maior
flexibilidade no arranjo das estruturas da empresa e combinam com a filosofia de autonomia do
empregado-usuário bem preparado.

Considerando que a cultura é parte integrante das relações humanas e que as organizações são
produto destas relações, é lícito imaginar que fatores culturais também estão envolvidos quando se
considera a possibilidade de alterar a realidade das organizações. Morgan, com sua metáfora da
organização como cultura, afirma que mudanças organizacionais efetivas sempre implicam mudanças
culturais. Portanto as mudanças tecnológicas mais uma vez não podem ser consideradas absolutas na
influência sobre o destino das organizações. Apesar de muitos autores se satisfazerem com a descrição
do processo de mudança como um problema de mudar a tecnologia, as estruturas e motivações dos
empregados, a mudança organizacional efetiva também depende da mudança de imagem e valores que
guiam a ação.

o conflito mais comumente observado quando se pensa nas mudanças organizacionais que um modelo
de SI pode impor à organização está associado com a cultura desta organização. Um modelo
descentralizado de SI só vai vingar numa organização que traga na sua cultura uma perspectiva
também descentralizada. O modelo de organização do Vale do Silício anteriormente apresentado tem
características descentralizadas, e a forma como se estruturam os seus sistemas de informação são
apenas decorrentes da sua cultura. A própria resistência à mudança pode ser encarada como uma
postura cultural. Em empresas que possuem uma cultura com maior predisposição para mudanças
tecnológicas, há mais facilidade para adotar soluções inovadoras. Assim, a cultura da organização
também é um fator determinante na adoção de sistemas baseados em redes de computadores.

1.6. Centralização X Descentralização

Em primeiro lugar, ao se discutir a questão da centralização versus a descentralização dos sistemas de
informação é preciso admitir, como já o fazem diversos autores, que não é mais possível conviver com
um tipo de organização. de SI extremamente burocratizada, distante das pressões dos negócios e
funcionando sem se preocupar em dar respostas às necessidades dos usuários, como já foi comum nos
primórdios da computação corporativa, quando a centralização se justificava pela economia de escala
e maior profissionalismo.

A questão de distribuir o processamento nunca foi, como se verá, consensual. Para ficar mais clara a
problemática de se distribuir o processamento, é preciso fazer-se uma distinção entre as unidades de
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SI e as funções de SI, bem como entender as implicações de TI para as funções de SI [ref. 76]. As
funções são as atividades que suportam e fornecem as aplicações de TI, não importando onde elas são
realizadas. Basicamente, as funções de SI podem ser divididas em: i)planejamento de aplicações e
infra-estrutura técnica; ii)desenvolvimento de aplicações; iii)operação ou uso das aplicações
desenvolvidas; e iv)serviços técnicos e suporte para as aplicações, para infra-estrutura técnica e para
usuários.

Por outro lado, a unidade de SI é a unidade organizacional que desempenha as funções de SI. Numa
estrutura centralizada, a unidade de SI realiza todas as funções de SI centralizadamente. Quanto mais
descentralizada a estrutura de SI, mais as funções de SI são espalhadas pela organização, deixando de .
ser funções exclusivas da unidade de SI. Descentralizar, assim, significa ter uma política
descentralizada para recursos materiais, humanos e atividades de SI.

De acordo com Simson [ref. 112], a onda de descentralização que muitas empresas experimentaram
tende a passar e dar lugar a uma nova centralização da organização de SI, agora sem os antigos vícios
de épocas anteriores. Motivadas pelas fortes pressões dos usuários, várias empresas que acreditaram
na descentralização de SI para aproximar a sua estrutura de sistemas as necessidades dos negócios
agora retomam a um novo modelo que Simson chama de "centralmente descentralizada'l'" devido a
três fatores:
i) os altos custos de múltiplos recursos de processamento, em particular os custos de licenciamento de
software em diferentes locais da empresa;
ii) as alterações demográficas da profissão de sistemas de informação, onde a demanda segue
crescendo ao mesmo tempo que a oferta diminui;
iii) a ênfase num modelo de SI que integre as funções de negócios e consiga sustentar novas
oportunidades, coisa que seria possível com uma equipe de SI com uma boa visão das necessidades da
empresa.

Redditt & Lodahl [ref. 98], acreditam que, colocando técnicos nas unidades de negócio, pode existir
livre intercâmbio entre a equipe de negócios, que vê as oportunidades competitivas, e os técnicos, que
sabem como construir sistemas para aproveitar estas oportunidades. Esta forma de dispersão de SI
tem sido a saída encontrada por muitas empresas para incrementar a competitividade, pois o
barateamento da tecnologia, juntamente com crença na incapacidade dos sistemas centralizados de
responder às unidades de negócios, por serem lentos e caros demais, fazem com que a valores
tradicionais de eficiência dos sistemas sejam menos importantes do que a sua capacidade de responder
às necessidades dos negócios. Apesar disso, ninguém pode garantir a efetividade destes sistemas
distribuídos e, mesmo tendo vivido uma transição dolorosa, as empresas que a viveram não querem
voltar à antiga forma centralizada.

Embora o modelo descentralizado de SI tenha sido reconhecido por Redditt & Lodahl como sendo o
mais popular, alguns riscos podem ocorrer, tais como a perda de controle sobre dados e arquiteturas,
a dificuldade de se estruturar uma carreira para os profissionais' de TI localizados nas unidades de
negócio e a dificuldade de identificar os custos totais de sistemas para a organização. Outras
conclusões a que estes autores chegaram são que o modelo de SI descentralizado tem mais chance de
dar certo em organizações que já possuem estruturas descentralizadas e que, com um bom
planejamento, é possível implementar a descentralização evitando drásticas mudanças culturais. As
funções de SI que são boas candidatas à descentralização são os sistemas diretamente ligados aos
negócios, o desenvolvimento e as aplicações de usuário final. Na opinião destes autores, não são boas
escolhas os bancos de dados, as arquiteturas de rede, os sistemas padrão e a segurança e auditoria de
sistemas.

Para Meirelles [ref. 75], a questão central é quando e como descentralizar. Entre os extremos da
centralização absoluta e da descentralização total, a solução costuma se encontrar numa posição

. intermediária, em que a predominância de um ou outro modelo é função de no mínimo três variáveis:

18"centraly decentralized", Simson [ref. 112].
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i) parâmetros estruturais: nível hierárquico, unidade organizacional considerada;
ii) parâmetros ambientais: tipo de mercado, tecnologia utilizada;
iii)características sócio-culturais: tradição e cultura organizacional, características dos trabalhadores.

A solução aqui é vista como uma combinação balanceada, pois além de considerar os custos de
flexibilidade, financeiros e de tempo, leva-se em conta a necessidade de descentralização. Uma
solução que parece adequada é também a distribuição de profissionais de TI juntamente com os
recursos e equipamentos. Assim, Meirelles apresenta uma clara distinção entre os modelos
centralizado, descentralizado e a via intermediária a que ele chama de distribuído. Apesar das
desvantagens apontadas, algumas empresas consideram que redes de pequenos sistemas apresentam
vantagens compensatórias.

Donovan [ref. 35], por sua vez, acredita que a descentralização do sistema de informação é inevitável
e, além de reduzir custos e melhorar a competitividade da empresa, pode renovar a criatividade
organizacional. Este autor acredita que nos anos 90, o CIO (Chief lnformation Officer - executivo
chefe de informática) deverá se converter num administrador de redes (network manager),
profissional que, num mundo de acelerada descentralização, acredita que a melhor maneira de
gerenciar os recursos computacionais é abrir a mão de controlá-los, optando por gerenciar as redes
que os conectam. Este profissional deverá ser um entusiasta da computação descentralizada,
renunciando à autoridade sobre a compra de hardware e desenvolvimento de software, aumentando o
controle sobre políticas e sistemas de comunicação.

Segundo Donovan, o CIO toma decisões sobre centralizar/descentralizar em três níveis: equipamento
(o grau de distribuição de hardware pela empresa); desenvolvimento (criação de aplicações e
atualização de software); e decisão (autoridade sobre SI - quem decide pela compra de hardware ou
desenvolvimento de aplicações). Para explicar como se dá o processo de evolução rumo à
descentralização, o autor supracitado desenvolveu um esquema que está representado no gráfico 1.4.
Neste esquema, cada um dos eixos representa um dos três níveis de decisão definidos anteriormente.
Quanto mais distante da origem dos eixos, mais descentralizada é a forma como a decisão é tomada
naquele nível.

O ponto no gráfico onde os três eixos se encontram é considerado como sendo um modelo
organizacional e tecnológico tão ultrapassado que não é levado em conta. No ponto A(Grande
Irmão), as aplicações são simples, os usuários têm competência muito limitada e necessitam de
supervisão' total do departamento de sistemas. O ponto B(Helping Hand) é típico de aplicações
complexas utilizadas por executivos que, devido à sua baixa competência para o desenvolvimento de
aplicações, confiam-nas ao departamento de sistemas. O ponto C(Cão de Guarda) ilustra políticas
nas quais os usuários têm competência técnica para o desenvolvimento mas conhecimento insuficiente
de mercado para especificar as aplicações de que necessitam; é uma política típica de instalações
militares e é também o modelo mais instável. No ponto D(Rede) está o futuro da computação. Neste
ponto completa-se a transição do CIO para o administrador de redes, cuja função é basicamente a
implementação dos três níveis de conectividade - fisica, de sistemas e de aplicações.

Nenhuma organização poder ser encaixada completamente em apenas um dos pontos, e o ritmo e
método de descentralização são dados pelas demandas competitivas da indústria, pela estrutura
organízacional da empresa e pela competência tecnológica dos trabalhadores. Mas Donovan acredita
que, embora a velocidades diferentes, todas as organizações caminham em direção ao ponto D.
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Gráfico 1.4 - Os quatro estágios da computação descentralizada
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DeLisi [ref. 32], partindo da observação que os usuários de computador estão ganhando cada vez
mais competência - graças ao desenvolvimento de centros de informação (ver capítulo 2), a formação
de comitês de usuários, o número cada vez maior de executivos usuários que se transformam em CIO
e o crescimento geral da autonomia dos usuários, sugere que os recursos computacionais de uma
organização estão se revelando um "universo computacional" com o usuário no centro, ao invés da
organização. Esta situação estaria levando às redes de computadores como sendo uma força com
grande potencial para afetar positivamente as organizações do futuro. Esta computação centrada no
usuário poderia ser também chamada de computação distribuída.

Autores como Chems [ref. 23] e Applegate, Cash & Mills [ref. 02], afirmam que a TI baseada no uso
intensivo de microprocessadores remove os antigos limites da discussão de descentralizar versus
centralizar, permitindo que esta questão fique a critério dos administradores, que poderão escolher a
melhor forma de estruturar os sistemas de informação da sua organização. Morris & Ferguson [ref.
84], ao descreverem o modelo do Vale do Silício, têm adotado a posição de que as funções
especializadas devem ser descentralizadas, e que aquelas. que são comuns à organização inteira devem
ser centralizadas.

Embora estas posições divergentes estejam em geral baseadas em pesquisas realizadas junto a
diversas empresas, muitos autores já reconhecem que existe um forte movimento em direção ao
modelo descentralizado de SI, embora não haja consenso na avaliação desta tendência. Impulsionada
pela grande melhoria observada nas tecnologias de rede local em anos recentes, esta tendência já é
identificada por downsizing, e tem trazido combustível à discussão sobre os modelos de SI discutidos
neste capítulo. No capítulo seguinte se procurará fazer uma análise deste fenômeno à luz dos
argumentos apresentados até aqui.
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2. Downsizing

Independemente da discussão a respeito das vantagens e desvantagens dos modelos centralizado e
descentralizado de SI, o que pode se constatar, através de consultas às publicações comerciais da
área, sejam elas voltadas para o mundo dos técnicos de grandes computadores ou não, é que está
havendo um forte movimento em direção à descentralização. Este movimento é hoje conhecido por
downsizing.

Palavra associada aos tempos recessivos, particularmente aos anos vividos a partir da segunda metade
da década de 80 nos EUA19, downsizing indica uma redução de tamanho. Quando se fala de uma
organização ou estrutura organizacional, downsizing geralmente significa achatamento dos níveis
hierárquicos ou mesmo corte expressivo de pessoal. Quando se fala em SI, downsizing é sinônimo da
política de redução do porte dos equipamentos de informática utilizados para executar o
processamento de informações corporativas. Seguindo o mesmo roteiro desenvolvido no capítulo
anterior, ou seja, procurando analisar os aspectos tecnológicos, econômicos e de recursos humanos
envolvidos no planejamento de SI, neste capítulo se apresentarão algumas das razões que podem
explicar o crescimento do downsizing, e também de como esta expressão tem simbolizado o
confrontamento entre os que acreditam num modelo descentralizado de informática e os defensores de
um planejamento de sistemas que privilegia os computadores de grande porte.

2.1. Downsizing em SI

Nos últimos anos os CPDs têm sido agitados com planos que envolvem sistemas abertos e
downsizing. Como foi visto no capítulo anterior, na mesma proporção que aumenta a utilização das
redes de microcomputadores, tem crescido a expectativa da concretização de um mundo onde o
intercâmbio de informação possa contribuir mais para o aumento da riqueza global do que hoje é
possível fazer com o transporte de materiais. O fato de a rede ser uma interconexão entre dois ou mais
computadores, e estes serem vistos como sendo as principais ferramentas para adicionar valor ao
mundo da informação, determinou a sedimentação desta crença.

Quando as LANs começaram a aparecer, a maioria das instalações era simplesmente para
compartilhar impressoras e sofware entre vários usuários. Isto as transformou em ilhas de
conectividade sem maiores poderes para transformar o modo como a maioria dos administradores de
SI enxerga a estrutura de fluxo de informações dentro das organizações.

Da mesma forma, a ligação de micros a mainframes; que começou a ocorrer em meados da década
passada com o objetivo de levar, de alguma forma, o processamento de dados até o usuário final,
inicialmente não parecia ter poder para estremecer o mundo da informática corporativa, tal como
sempre a viram os técnicos de sistemas. Afinal, aqueles que são tradicionalmente os responsáveis
pelo desenvolvimento e supervisão da utilização de informática nas empresas não poderiam imaginar
que os mainframes, com diferentes manipuladores de arquivos, diferentes softwares de comunicação e
diferentes' sistemas operacionais, cada qual podendo ter múltiplos bancos de dados, fossem se tomar
acessíveis aos comuns mortais da empresa, os usuários.

Mas os altos custos de processamento, a demora no desenvolvimento de sistemas, e a necessidade de
adequação à novas tendências tecnológicas foram gradativamente minando as bases dos que se
julgavam guardiães do processamento de informações corporativo. Hoje se vê a cada dia aumentar a
migração de sistemas para plataformas baseadas em computadores de mesa, com o conseqüente corte
de investimentos no CPD, justificados pela necessidade cada vez maior de agilidade nos negócios e
pela insatisfação dos usuários com os sistemas de mainframe.

Entre os defensores radicais do downsizing, que acreditam na morte inevitável do mainframe, e
aqueles que vêem os grandes computadores como insubstituíveis, existe bastante espaço ainda para a

19sobreeste tema, ver Tomasko [ref. 123].
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convivência das duas formas de arquitetura de sistemas por um bom tempo. É neste espaço que
aparece o rightsizing (e também o smartsizingi, expressão cunhada para desempenhar o papel de
meio termo, onde se buscaria aproveitar o melhor dos dois mundos criando soluções adequadas (right)
ou mais espertas (smart) de grande ou pequeno porte, segundo as aplicações consideradas. Na prática,
adotar uma política de rightsizing implica apenas manter o mainframe na rede local, sendo
denominado por downsizing a solução que o descarta.

Por outro lado, a expressão rightsizing também está sendo adotada entre muitas empresas que já se
utilizam de sistemas de grande porte, pois a busca de uma solução intermediária alivia
temporariamente o problema de ter de se desfazer de toda uma estrutura, incluídos aí recursos
humanos e equipamentos, na qual já foi investida uma considerável soma de recursos.

É por isso que hoje se podem encontrar diferentes soluções de downsizing (ou rightsizing) em diversas
empresas preocupadas em melhorar a performance dos seus sistemas de informação. E estas soluções
podem variar desde a estratégia mais radical, que propõe a substituição do mainframe por um sistema
baseado em redes de microcomputadores, até aquela que prevê que apenas as novas implementações
utilizem redes locais de micros, preservando as aplicações existentes nos grandes computadores da
empresa.

2.1.1. Em direção à descentralização

o movimento em direção a uma maior descentralização do processamento dentro das empresas
começou antes do advento dos microcomputadores. No início dos anos 70, os dados a serem
processados em mainframes entravam no CPD da empresa em lotes (batch) de cartões perfurados. A
introdução de equipamentos que permitiam com que a entrada de dados fosse feita diretamente de
terminais permitiu com que o CPD ganhasse em agilidade e produtividade pois, os terminais
permitiam com que os dados entrassem e fossem corrigidos muito mais rapidamente do que era
possível com os cartões perfurados.

A valorização da informação como recurso indispensável para a condução eficiente dos negocios
acelerou a sempre crescente demanda por processamento de dados, exigindo assim mais agilidade do
CPD. Isto forçou desenvolvimentos em termos de hardware e software com o objetivo de acelerar a
velocidade de processamento. O aparecimento dos minicomputadores e dos sitemas gerenciadores de
bancos de dados são resultados destas evoluções.

A combinação destas evoluções permitiu o desenvolvimento de modelos de arquitetura distribuída de
sistemas. Sistemas departamentais se tomaram então sinônimos de aumento de eficiência, melhoria de
produtividade, facilidade de uso e redução de custos. E a eficiência global do sistema aumenta em
função da capacidade de os servidores distribuídos 'lidarem de forma otimizada com aplicações
específicas.

Os minicomputadores não foram de início largamente utilizados nos sistemas departamentais. Eles
eram, na verdade, mais comumente utilizados no processamento de aplicações verticais, tais como
aquelas dos departamentos de engenharia. A consolidação dos sistemas departamentais só se efetivou
quando os minicomputadores ganharam em performance, permitindo a sua caracterização como
pequenos mainframes: ambientes operacionais multitarefa, sólidas capacidades de comunicação e
administração e segurança adequados.

Com a evolução dos sistemas departamentais, defensores da descentralização do processamento
chegaram a acreditar no fim dos mainframes mas, nas grandes empresas, o que se via era o
aparecimento de grandes máquinas ainda mais poderosas. A verdade era que, mesmo com o
aparecimento dos sistemas departamentais, as empresas não se desfaziam de seus mainframes e
permitiam apenas limitadas quantidades de dados para o processamento nos minicomputadores.
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Além disso, as aplicações desenvolvidas no nível departamental eram geralmente subsistemas de
aplicações que já existiam nos mainframes. Um exemplo de sistema departamental comum era o que
controlava as informações relativas a recursos humanos da filial de uma grande empresa. Este sistema
departamental estava conectado aos sistemas de folha de pagamento e pessoal do computador central,
mas possuía uma quantidade significativa de informações sobre os funcionários da filial que não
estavam incluídos no sistema que estava no mainframe. Este cenário já indicava um certo
desenvolvimento de modelos de arquitetura distribuída de sistemas.

Junto com os sistemas departamentais se desenvolveram as redes que ofereciam aos computadores
departamentais um meio de conectar diversos terminais com o minicomputador, tanto quanto para
conectar diferentes minicomputadores, o que oferecia velocidades mais altas de comunicações entre
aplicações. Conectar minicomputadores também possibilitava que se equilibrasse a utilização do
potencial de processamento de cada um deles, melhorando a performance geral do sistema. Além
disso, as conexões entre minicomputadores permitia que se desenhassem sistemas de forma a
compartilhar recursos, tais como impressoras e discos. Da mesma forma os mainframes também
evoluíam no sentido de conectar processadores e compartilhar periféricos.

Os microcomputadores só fizeram acelerar a tendência em favor do uso de sistemas distribuídos.
Apesar de existirem em número muito maior do que os mainframes, os minis ainda assim
continuavam restritos a salas especiais como os seus irmãos maiores e estavam ainda na perspectiva
de serem sistemas computacionais corporativos e para especialistas e não sistemas pessoais para
usuários comuns, como vieram a ser os PCs. O simples fato de existirem em grande número dentro
das empresas já indicava um deslocamento de parte do processamento na direção dos usuários, que,
em alguns casos, só foram ver um computador pela primeira vez quando se depararam com um micro.

Além da descentralização da computação, o aumento do número de micros provoca também um maior
conflito dos técnicos de sistemas com os usuários. Um dos exemplos de conflito é observado na
autonomia cada vez maior dos usuários na definição de compra de seus próprios sistemas
computacionais. Em levantamento feito junto a 500 profissionais de fora da área de informática-'', um
instituto de pesquisas mostra que os compradores de PCs dentro das empresas driblam o CPD na hora
de definir o hardware que desejam adquirir. Respondendo à pergunta sobre qual foi a fonte de compra
do último sistema PC, 13% responderam que fizeram as compras via departamento de informática,
42% fizeram-nas via departamento de compras da empresa e 26% procuraram diretamente os
revendedores.

Considerando que a falta de experiência para fazer negociações com fornecedores de informática
representa ainda uma grande dificuldade para muitos departamentos da empresa, e que a arquitetura é
a contribuição mais importante da informática na era dos sistemas abertos, pois existem diversos
fornecedores que oferecem produtos que têm de ser compatíveis entre si, é importante que a área de
sistemas consiga orientar a empresa no sentido de se construir uma arquitetura cooperativa. Em caso
contrário, cada departamento tomará iniciativas isoladas, criando o caos informacional e levando a
gastos extras por parte da empresa. É preciso levar em conta que, num sistema completamente
descentralizado, pode ocorrer a redundância, o que além de consumir recursos, dificulta a
sincronização, a coerência, a integridade e a segurança dos dados.

Também é geralmente aceito que os sistemas de informação baseados em servidores distribuídos
possuem melhor relação custo/beneficio do que os sistemas centralizados baseados em mainframes e
que os custos de comunicação de dados são expressivamente menores nos sistemas distribuídos do que
em sistemas de grande porte, já que a maioria das aplicações está muito mais próxima do usuário
fmal. Na prática, é através de algum tipo de downsizing corporativo, associando consolidação
centralizada com modelos de computação distribuída, que as empresas estão procurando otimizar
custos e aumentar a velocidade do processamento dos centros de dados. No entanto, processos bem
sucedidos de downsizing requerem investimentos consideráveis, em geral subavaliados, em

20BusinessResearch Group, publicado no ComputerWorld Brasil de 12/7/93.
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reengenharia de sistemas, em reengenharia organizacional, e em treinamento tanto de pessoal técnico
quanto de usuários finais.

Talvez o aspecto mais importante resida exatamente no fato de a reengenharia de sistemas ter de ser
acompanhada de uma reengenharia organizacional. As vantagens do downsizing serão muito
limitadas, se se implantarem antigas práticas em novos sistemas. Simplesmente trocar um mainframe
por um supermicro, migrando as aplicações para o novo sistema operacional pode levar ao desastre.
Pior ainda se se tentar levar para o nova ambiente de hardware as práticas de administração de
mainframe. A transformação cultural que o downsizing exige é mais crítica do que aquelas ligadas ao
software e hardware. Antes de se pensar em downsizing de SI, é preciso primeiro considerar a cultura
da organização, para não se incorrer em erros primários, como descreve Fosdick [ref. 44].

A tarefa dos administradores de SI de hoje é construir uma arquitetura e um sistema estratégico de
redes que assegure a competitividade dos negócios a que eles servem. Para isso, além de ajudar a
definir as características da organização global, identificar claramente o papel que a TI desempenha
dentro da organização e pesar muito bem as implicações das telecomunicações no ambiente
computacional da corporação, eles devem procurar entender como as redes e as telecomunicações
estão viabilizando tecnologias para a globalização dos negócios. Algumas dessas tecnologias são a
estruturação de grandes vias de comunicação e a compactação e transmissão a altas taxas de
velocidade de informações em forma de som e imagem, potencializando utilizações do computador
que já existem hoje, como o correio eletrônico e de voz e as vídeo-conferências, e abrindo espaço para
novas formas de adicionar valor e ganhar em produtividade via comunicação eletrônica. Este tipo de
telecomunicação associada com computação distribuída pode reduzir distâncias e barreiras de
comunicação. Acredita-se que nesta estrutura de SI, os mainframes não desaparecerão, mas se
converterão em grandes armazenadores de dados que serão manipulados via computadores de menor
porte [ref. 66] (PCs e derivados).

2.1.2. PCs

o crescimento do uso dos microcomputadores, ou computadores pessoais, no ambiente das empresas
pode ser atribuído a diversos fatores. Guimarães [ref. 50] oferece uma lista de fatores para explicar
este fenômeno "crescente e irreversível": queda dramática no preço do hardware; uma crescente
proporção do orçamento dos CPDs sendo alocados para a manutenção dos sistemas existentes,
deixando poucos recursos para o desenvolvimento de novos sistemas; e um considerável backlog
(acumulação de aplicações solicitadas por usuários para o departamento de sistemas e ainda não
atendidas). Além dessas, outras causas que devem ser mencionadas são a pouca flexibilidade do
pessoal de sistemas no atendimento de solicitações de usuários, custos adicionais não previstos nos
desenvolvimentos de aplicações, deficiências de comunicação entre usuários e pessoal técnico de
sistemas aliados a uma crescente disponibilidade de softwares para microcomputadores que permitem
com que pessoas com pouco ou nenhum conhecimento de computação interajam com computadores.

Em outras palavras, dentro da perspectiva do usuário, a combinação de fatores negativos do CPD
tradicional com as vantagens da utilização de pes, que incluem oportunidades de aquisição de novas
habilidades, aceleraram a entrada dessas máquinas nas mais diversas empresas.

Esta invasão de PCs começou no final dos anos 70 mas ganhou um grande impulso nos primeiros
anos da década de 80, com aparecimento do primeiro microcomputador da IBM. Desde o início, a
microinformática tem sido -anunciada como uma ferramenta poderosa para o aumento da
produtividade dos administradores e para a redução dos backlogs, situação que trouxe entusiamo para
os usuários, e apreensão para os profissionais de sistemas.

Para gerir a proliferação de PCs, os CPDs de diversas empresas adotaram uma das três abordagens: a
monopolista, a do laissez-faire e a do centro de informações. Na monopolista, o departamento de
sistemas controla todas as atividades de processamento, incluindo aí a decisão de compra de
equipamentos e softwares e desenvolvimento de aplicações. A abordagem do laissez-faire considera
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que não é possível planejar centralizadamente a utilização de PCs dentro da empresa e os próprios
usuários decidem sobre a aquisição de hardware e software, além de desenvolver suas próprias
aplicações sem qualquer intervenção da área de sistemas. Enquanto a primeira abordagem inibe a
criatividade e freqüentemente produz ressentimentos entre os usuários, a segunda permite uma
proliferação de hardware e software sem qualquer padronização, provocando problemas de suporte e
integração.

o centro de informações (CI) é tido por diversos autores como a estratégia mais bem sucedida de
gerenciamento da utilização de microcomputadores dentro das organizações. Guimarães define o CI
como sendo um grupo "distinto do pessoal de sistemas", que oferece treinamento, consultoria e
suporte de hardware e software para os usuários, ajudando-os no desenvolvimento de suas próprias
aplicações para que eles mesmos possam resolver seus problemas específicos. A importância da
abordagem de CI está refletida na sua crescente adoção por um grande número de empresas [ref. 50,
ref. 75].

E esta crescente entrada dos PCs nas empresas não parece dar sinais de arrefecimento. Pelo contrário:
estudos indicam que a onda é crescente, o que favorece ainda mais o ambiente de descentralização
para os próximos anos. Se em 1984, a base instalada era de 33 milhões de PCs, apenas no ano de
1993, acredita-se que serão entregues algo em tomo de 50 milhões destes equiparnentos-'. O gráfico
2.1 ilustra a curva de crescimento que se espera até meados da década de 90.

GRÁFICO 2.1
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fonte: International Data Corporation (93)

A tabela 2.1 apresenta alguns dos muitos fatores favoráveis e desfavoráveis ao crescimento do
parque de PCs, no curto e no longo prazo. Se se considerar que a computação pessoal pode ganhar
novas formas, os computadores de mão - que na tabela 2. 1 estão representados como fator negativo
ao crescimento do parque de PCs - também podem ser vistos como mais um elemento de incentivo à
descentralização. Visto desta forma, a computação pessoal não é apenas aquela baseada nos
computadores de mesa, e sim uma forma de levar ao indivíduo que desempenha algum papel na
organização algum poder de processamento para que ele desenvolva com mais qualidade e rapidez as
suas tarefas.

21Fonte:Computer Industry AImanac, publicado no ComputerWorId Brasil em 16/8/93 voI I no. 38
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TABELA 2.1

motivos para crescimento do parque de PCs motivos para restrição ao crescimento do
parque de PCs

curto • quedas de preços por causa da • dificuldades econômicas no mundo
prazo concorrência • saturação.dos mercados desenvolvidos

• popularidade dos notebooks • desenvolvimento lento dos mercados do
• Windows terceiro mundo
• expansão do mercado na América Latina • cortes de pessoal nas empresas

e Pacífico • incapacidade de penetração em pequenas
• expansão do mercado doméstico empresas, escolas e lares
• proliferação das redes

longo • processadores de alta performance • outros tipos de computadores hand-held
prazo • PCs portáteis • disponibilidade de informação digital em

• redes sem fio outros tipos de equipamento, como a TV
• upgrade do parque instalado • maior saturação em mercados já
• downsizing estabelecidos
• multimídia • taxas de crescimento econômico baixas

fonte: International Data Corporation (93)

2.2. Tecnologias associadas a PC

Algumas tecnologias do mundo PC têm papel preponderante no crescimento do fenômeno downsizing.
O crescimento do uso de PCs nas empresas favoreceu o desenvolvimento de tecnologias que
transformaram a computação pessoal, tomando-a mais poderosa e potencialmente tomando possível a
criação de condições para a substituição da arquitetura centralizada baseada em mainframes pela
arquitetura descentralizada e baseada em PCs.

2.2.1. LAN

Uma rede local pode ser definida como sendo uma rede de comunicação que permite a interconexão de
vários dispositivos computacionais dentro de uma área geográfica limitada, normalmente inferior a
alguns quilômetros e mais freqüentemente em distâncias bem menores. Dentro desta definição
encontram-se alguns dos elementos caracterizadores das redes locais, que as tomam distintas de
outros tipos de sistemas interligados. Em primeiro lugar, as redes locais interligam dispositivos
computacionais que podem ser considerados estações inteligentes completas, e não apenas terminais
burros, que também podem ser ligados a um computador central, mas não se configuram como uma
rede local. Em segundo lugar, a abrangência geográfica limitada difere as redes locais de similares de
comunicação de dados como as redes de longo. alcance (WAN - wide area network) ou as redes de
teleprocessamento, que interligam equipamentos a dezenas, centenas ou mesmo milhares de
quilômetros. Geralmente são consideradas redes locais aqueles sistemas computacionais que conectam
estações de processamento confinadas num mesmo edificio ou num conjunto de edificios próximos.

Sem dúvida, o grande motivado r para o desenvolvimento das redes locais foi o crescimento da
microinformática. Apesar de as redes já existirem desde o início da implementação dos
minicomputadores, foram os PCs difundidos pelas empresas que provocaram o crescimento da
necessidade de redes locais. A explicação para este fato pode ser encontrada na necessidade crescente
de compartilhamento de softwares e periféricos, pois se o preço dos PCs sofreu queda vertiginosa,
possibilitando a sua difusão pela empresa, o mesmo não ocorreu com os softwares, cada vez mais
sofisticados e caros e' com os periféricos - particularmente as impressoras - que dependiam de
equipamentos mecânicos de alta precisão.

O rápido crescimento da Novell Corp., que hoje é a segunda empresa de software do mundo, atrás
apenas da Microsoft, denota o quanto cresceu o mercado de redes locais. Dona de mais de 60% do
mercado mundial de redes atualmente, a Novell em apenas dez anos passou de uma inexpressiva
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fabricante de microcomputadores para a principal empresa de conectividade, tendo contribuído
significativamente para o avanço do uso de redes locais nas empresas.

Inicialmente pensadas para a potencialização da automação de escritório; as LANs ganharam impulso
adicional com a sofisticação das bases de dados para microcomputadores. É a partir da perspectiva de
se utilizarem os PCs para armazenamento de quantidades cada vez maiores de dados que aumentam
as expectativas de consolidação de arquiteturas de SI, completamente baseadas em redes de
microcomputadores em detrimento dos sistemas de mainframe, o que leva ao fenômeno downsizing.
Além disso, as LANs têm dado aos trabalhadores um gosto de poder, que vem com o acesso à
informação, antes restrita e controlada através dos técnicos e procedimentos típicos dos CPDs.

Defler [ref. 31] identifica quatro categorias diferentes de usuários de produtos de conectividade,
baseadas na complexidade dos sistemas requeridos. No nível mais baixo estão aqueles usuários que
estão interessados em desfrutar das LANs para simples transferência de arquivos e compartilhamentos
de periféricos, típicos de automação de escritório. Num degrau acima estão os usuários que pretendem
interligar até 20 PCs numa única rede local. Estes usuários geralmente estão em conflito com os
técnicos da área de sistemas e, embora não exista ainda a necessidade de uma pessoa dedicada
exclusivamente ao gerenciamento desta rede, geralmente se designa um responsável para a sua
manutenção e supervisão. No nível superior, estão os usuários que interligam de 20 a 200 estações,
em geral com diversos servidores. Neste estágio, o gerenciamento da rede é critico e são necessários
procedimentos rigorosos, tanto para a instalação quanto para a manutenção do sistema, exigindo a
intervenção de equipe especializada para a administração e expansão da rede. No nível superior estão
.os usuários preocupados com a integração de redes de vários fabricantes, com o objetivo de se
obterem sistemas corporativos baseados em redes de computadores.

Apesar do sucesso das LANs, esta tecnologia ainda está em evolução e alguns problemas são
comumente associados à sua utilização. Uma pesquisa do Forrester Researcb-? identificou os
principais fatores que geram frustração com o gerenciamento de uma LAN. São eles: falta de
gerenciamento centralizado, excesso de produtos desarticulados, ausência de um mapa ou inventário
atualizado, diagnóstico dificil de problemas, dificuldades com a interligação de LANs isoladas e
problemas com produtos da rede. Estes fatores indicam claramente que a tecnologia de LAN ainda
não consegue oferecer aos usuários a qualidade desejada, embora se tenha de reconhecer que nos
últimos anos, a busca da consolidação nos mercados corporativos tem proporcionado significativos
avanços na qualidade dos produtos.

2.2.2. Arquitetura cliente-servidor

Dentro do universo de redes locais, um modelo conhecido como arquitetura cliente-servidor é
responsável pela materialização da expectativa de se terem sistemas baseados em PC como a base dos
sistemas corporativos, sendo por isso mesmo uma das principais forças que induzem ao downsizing.
Ao contrário do terminal burro, que predomina em arquiteturas de grande porte, a arquitetura cliente-
servidor é um arranjo usado em redes locais que faz uso do poder computacional tanto do servidor
quanto do cliente. O servidor é o computador no qual ficam centralizadas algumas funções de
gerenciamento dentro da rede, e o cliente é uma estação de trabalho individual à disposição do
usuário. Isto é feito pela divisão do processamento de uma aplicação entre dois componentes distintos:
um "front-end" no cliente e um "back-end" no servidor.

O componente cliente é um PC completo que oferece ao usuário todas as condições para rodar uma
aplicação. O componente servidor, que pode ser outro PC, um minicomputador ou um mainframe,
amplifica o poder do cliente através das vantagens tradicionalmente oferecidas por minicomputadores
e mainframes num ambiente de time-sharing: administração de dados, compartilhamento de
informações entre clientes, sofisticada administração de redes, tolerância a falhas e recursos de
segurança. Assim, a aplicação que roda neste ambiente é dividida num componente cliente e num

22 Publicado em ComputerWorldIBrasil de 24/6/93.
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componente servidor. A parte cliente da aplicação junta dados do usuário, prepara-os e endereça uma
consulta ao servidor. O servidor, que está pronto para receber consultas de seus clientes, recebe uma
consulta de um cliente específico, processa-a e retoma a informação solicitada para o cliente. O
cliente então apresenta os dados ao usuário através de sua própria interface.

FIGURA 2.1
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extraído de: Microsoft Press

A vantagem da arquitetura cliente-servidor sobre as antigas arquiteturas é que tanto a máquina cliente
quanto a máquina servidor trabalham juntas para realizar o processamento da aplicação que está
sendo usada. Isto não apenas aumenta o poder de processamento disponível, mas também usa este
poder mais eficientemente. A porção cliente da aplicação é tipicamente otimizada para aumentar a
interação do usuário, ao mesmo tempo que a porção servidor oferece a funcionalidade multiusuária
centralizada. Assim, como indica a figura 2. 1, o modelo cliente-servidor procura aproveitar as
vantagens do PC e dos ambientes multiusuários encontrados nos mainframes e minicomputadores.

Outra vantagem da arquitetura cliente-servidor ao constituir-se de um processo cliente e um processo
servidor, distintos entre si mas interagindo cooperativamente, é que as porções clientes e servidor
operam em computadores diferentes. Isto permite com que qualquer plataforma (cliente ou servidor)
possa ser atualizada sem alterar a outra parte.

Um fato importante é que esse modelo de sistema pode tanto ser concebido a partir de um ambiente
computacional onde todas as máquinas sejam PCs, ou mesmo onde haja mainframes ou
minicomputadores, estes funcionando como servidores para clientes Pc. Assim, a arquitetura cliente-
servidor é uma alternativa de processamento distribuído tanto para quem procura uma solução sem
mainframes, quanto para quem acredita que os mainframes são indispensáveis. É por isso que
algumas empresas, mesmo adotando o modelo cliente-servidor, acreditam que não estão entrando "na
onda" do downsizingê porque utilizam um mainframe como servidor.

A arquitetura cliente-servidor valoriza o processamento junto ao cliente, no mínimo, para oferecer
uma interface gráfica mais amigável, pois estas interfaces exigem certa capacidade de processamento,

23 "Nadir Figueiredo na contramão do downsizing", publicado em ComputerWorld/ Brasil de 5/7/93.
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não sendo viável a sua utilização, caso houvesse apenas do processamento centralizado de um
computador de grande porte. De qualquer forma, existe uma abordagem centralizada do modelo
cliente-servidor, um movimento que parte principalmente dos grandes fornecedores de ambientes de
mainframes, preocupados em consolidar os grandes computadores como sendo indispensáveis para o
cliente-servidor, argumentando que esta arquitetura resolveria os problemas de se ter uma
descentralização sem controle, aumentando a necessidade de se ter uma informática centralizada.

Outro aspecto que deve ser considerado é que, da mesma forma que um servidor atende a vários
clientes, um cliente pode requisitar serviços de múltiplos servidores. Isto possibilita uma certa
especialização dos servidores dentro da rede. A divisão mais comum é entre servidores de arquivo e
servidores de bancos de dados, podendo também existir outros tipos de servidores especializados,
como, por exemplo, servidores de impressão para gerenciar grandes volumes de solicitação de
impressos por parte dos clientes.

O servidor de bancos de dados é um tipo de servidor de rede dedicado a armazenar bancos de dados
compartilhados e a realizar outras operações de processamento enviadas por usuários conectados a
partir dos nós-cliente, operando transações, indexando informações e garantindo segurança na
manipulação do banco de dados. Um servidor de arquivos é um nó de uma rede local, normalmente
uma CPU com um disco rígido, que armazena programas e dados compartilhados pelos usuários da
rede. Enquanto os servidores de arquivo têm sistema operacional que permite compartilhamento a
nível de arquivo e/ou possibilidades de impressão, os servidores de bancos de dados processam
informações de modo mais completo, exigindo operações programadas para que se possa ter acesso a
eles. Um produto que ganhou espaço com o crescimento da arquitetura cliente-servidor e com perfil de
servidor de banco de dados foi o SQL.

2.2.3. SQL e sistemas de gerenciamento de bancos de dados (SGBD)

A administração efetiva de dados dentro de uma organização deve combinar a habilidade
organizacional humana com a capacidade dos computadores para processar, armazenar e recuperar
dados. Por ser uma área crítica dentro das empresas, a administração dos bancos de dados é sempre
tratada com muito rigor pela área de sistemas, sendo constantemente apresentada por aqueles que não
acreditam em sistemas descentralizados como argumento para a impossibilidade de se garantir a
segurança de dados num sistema baseado em microcomputadores. O banco de dados é o sistema que
oferece as maiores oportunidades para a integração total da empresa e ao mesmo tempo é a parte mais
vulnerável quando se fala em arquitetura distribuída. Assim, a administração de dados oferece
grandes possibilidades e grandes riscos para a empresa.

A administração de dados é o seu controle ordenado e dirigido numa organização desde a sua
aquisição e entrada no sistema, passando pelo processamento e culminando na sua saída e/ou
armazenamento. A administração de dados feita por computador é realizada tanto por hardware
quanto por software. O hardware - que inclui memória, dispositivos de armazenamento e de entrada e
saída, além do processador - administra os dados reunindo-os, movendo-os para locais diferentes e
seguindo instruções para processá-los. O sistema operacional (o software que controla a maioria
destas atividades) administra o hardware e, a partir daí, os dados, assegurando que partes do sistema
trabalhem em harmonia e que os dados sejam armazenados segura e corretamente.

Numa arquitetura cliente-servidor, as aplicações trabalham com o sistema operacional aceitando
entradas, processando-as de acordo com os comandos do usuário e enviando os resultados para um
dispositivo de saída ou (com a ajuda do sistema operacional) armazenando-os em disco. A
administração de dados é também de responsabilidade do usuário, cujas tarefas incluem nomear
discos, obter e organizar dados, arquivá-los, se necessário, manter cópias de segurança e
periodicamente limpar o disco rígido daquilo que não for necessário.

Abreviação de DataBase Management System, o DBMS (em português: sistema gerenciador de
bancos de dados, ou SGDB), é uma "camada" de software entre o banco de dados fisico e o usuário.

44



Sendo uma forma de se organizarem bancos de dados descentralizados, o DBMS administra todas as
ações do usuário, tais como consultas e atualizações. Assim o usuário não necessita se preocupar com
os detalhes físicos de alocação e formatação de arquivos, esquemas de indexação e assim por diante.
Além disso, um DBMS deve permitir atender às exigências de segurança e integridade de dados
oferecidos por um controle centralizado.

o SQL é um DBMS para redes locais de PCs, que oferece capacidades para processamento de dados
comparadas aos DBMS para mainframes. A arquitetura cliente-servidor permite que múltiplos
usuários possam acessar - através de planilhas, bancos de dados para PCs, softwares de
contabilidade, aplicações customizadadas - o mesmo banco de dados SQL ao mesmo tempo. Esta
flexibilidade faz com que os desenvolvedores se concentrem mais no front-end que estará acessível ao
usuário do que programando back-ends cada vez mais complexos.

Abreviação de Structured Query Language (linguagem estruturada de consulta), o SQL é uma
sub linguagem usada em consulta, atualização e administração de bancos de dados relacionais.
Derivada de um projeto de pesquisa da IBM, que criou o SEQUEL (Structured English Query
Language) nos anos 70, SQL é um padrão aceito em produtos de bancos de dados. O SQL é uma
linguagem padronizada pelo ANSI (American NationalStandards Institute) para bancos de dados
relacionais, e é o meio pelo qual uma aplicação rodando no computador do cliente se comunica com
um servidor de banco de dados SQL. Apesar de não ser uma linguagem de programação no mesmo
sentido de C ou Pascal, a SQL pode ser usada na formulação de consultas interativas ou embutidas.
em uma aplicação para manuseio de dados. O padrão SQL também contém componentes para a
definição, alteração, controle e segurança de dados. O SQL foi projetado para uso tanto de técnicos
quanto eleusuários não técnicos.

Na arquitetura cliente-servidor, uma parcela significativa (ou toda) da lógica da aplicação e também a
interface gráfica residem no cliente, enquanto o servidor geralmente oferece suporte SQL, além de
recursos de proteção e segurança às bases de dados. A consulta acontece com a ação sendo iniciada
por um usuário na estação cliente e atendida pelo servidor. A figura 2.2 ilustra o processo de consulta
a bancos de dados baseados no padrão SQL.

FIGURA 2.2
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Uma boa parte das redes locais é construída em tomo de um servidor de arquivos que envia um
arquivo completo através dos canais de comunicação da rede para a estação de trabalho de onde a
consulta foi feita. Esta abordagem aumenta o tráfego na rede, sobrecarregando-a e tomando mais
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lentas todas as operações feitas a partir da rede. Um servidor de bancos de dados como um SQL, por
sua vez, extrai do banco de dados apenas a informação desejada, reduzindo o tráfego da rede e
garantindo a sua performance,

A arquitetura cliente-servidor possibilita um alto nível de integridade de dados e uma melhor
performance, pois muitos usuários, cada qual utilizando um software diferente (desde que compatíveis
com o padrão SQL), compartilhem o mesmo banco simultaneamente. Como as aplicações podem
acessar dados armazenados diretamente no servidor SQL, elas não precisam se preocupar em
convertê-los de um formato para outro pois toda aplicação que é compatível com SQL pode trocá-los
dados com outra aplicação também compatível.

Múltiplos servidores SQL na mesma rede podem oferecer aos clientes da rede acesso a diferentes
bancos de dados, o que, além de ganhos de produtividade, oferece certo nível de tolerância a falhas:
como clientes e servidores são separados, o sistema inteiro não entra em pane, se houver, por
exemplo, algum problema numa planilha de um cliente, o que permite que os outros clientes
continuem trabalhando sem serem afetados.

2.2.4. Sucesso comercial das interfaces gráficas

No capítulo anterior já se discutiu sobre os aspectos conceituais das interfaces de usuário gráficas
(ou GUI, de Grafical User Interface) e como estas interfaces contribuem para facilitar o uso do
computador para um usuário não técnico em informática. Atualmente quase não há mais discussão a
respeito das vantagens das interfaces gráficas, em boa medida por causa do grande sucesso comercial
de produtos como o MS-Windows, da Microsoft.

Desde a primeira metade da década de 80, a interface gráfica sempre foi um atraente recurso dos
computadores Macintosh, fabricados pela Apple. Restritas ao Macintosh, padrão de computador que
nunca chegou a ameaçar a hegemonia dos computadores padrão IBM-PC, as interfaces gráficas
ficaram distantes da maioria dos usuários de computador até o fim da década, quando foi lançado o
MS-Windows. Projetado especialmente para dar uma "máscara gráfica" ao sisudo visual de caracteres
que identificava as máquinas IBM-PC até então, o Windows possibilitou que muitos novos usuários
tivessem uma iniciação mais fácil e amigável ao mundo dos computadores. Mas isso só foi !possível
com o barateamento de máquinas mais poderosas, como é o caso dos computadores baseados no
processador 80386. Antes do 386, as tentativas de se produzir uma interface gráfica amigável
esbarravam na lentidão observada pará o processamento deste complexo tipo de software.

Com o aparecimento do 386 em 86, do 486 em 89 e do Pentium em 93, e com o barateamento
constante de cada um destes chips que são a principal peça dos computadores em que estão instalados,
o uso de interfaces gráficas se tornou mais comum. Contribuiu também para isso o barateamento de
periféricos como o disco rígido e monitores de vídeo, já que os programas "for Windows" :ocupam
muito mais espaço de armazenamento em disco do que seus ancestrais baseados em interfaces de
caractere, e exigem melhor qualidade no que diz respeito à resolução dos monitores.

Por causa deste sucesso do Windows, foram adotados novos patamares de exigência dos usuários em
termos do que se espera de um computador, a ponto de um PC-XT, que era considerado como uma
máquina mínima para um usuário iniciante no fim dos anos 80, ter se tornado obsoleto, deixando que
386s e até 486s fossem as máquinas mínimas do começo dos anos 90. Se se considerar o tempo de
reinado dos XT, este degrau evolutivo foi efetivamente provocado pelo Windows. O gráfico 2.2
mostra a evolução de preços que os PCs capazes de rodar windows tiveram em 92/93. A queda de
preços só faz acelerar o crescimento de vendas destas máquinas.

Mas esta popularidade das interfaces gráficas "a la Windows" desenvolveu nos usuários uma certa
antipatia por aquele tipo de interface de caractere, que era a forma comum de apresentação de telas de
computador poucos anos antes. Isto se torna particularmente problemático se se considerar que as
interfaces gráficas que os usuários têm disponíveis em seus PCs desaparecem quando eles acessam, a
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partir do mesmo PC, aplicativos processados por mainframes. Quando isto acontece, o usuário é
obrigado a abandonar o conforto das interfaces gráficas, o mouse não tem atuação e é preciso se
recorrer às linhas de comando para ordenar qualquer coisa ao computador.

Esta situação é indesejável para o usuário que, uma vez habituado às facilidades de uma interface
amigável, não quer regredir e voltar à situação onde ele tenha de decorar linhas de comando e digitá-
las sem qualquer erro de datilografia. É por causa de exigências dos usuários que se tem procurado
cada vez mais introduzir interfaces gráficas - de preferência, compatíveis com Windows - em
mainframes e minicomputadores. Assim, o usuário não precisa mais se preocupar em aprender nada
de novo para operar aplicativos em máquinas maiores, gerando economias em novos treinamentos e
possibilitanto o aumento de produtividade.

A dificuldade neste caso passa a ser a produção destas novas interfaces em ambientes de mainframe,
em que os programadores de grandes computadores não têm muita experiência. A saída pode ser
encontrada nas soluções prontas oferecidas no mercado por fornecedores, entre eles, alguns dos
tradicionais fabricantes de grandes computadores. Embora neste caso a solução seja basicamente um
problema de software, alguns fabricantes de hardware trabalham para colocar no mercado terminais
que, mesmo apresentando interface gráfica semelhante àquelas encontradas em PCs, continuam sendo
terminais de mainframe. É possível até encontrar alguns desses terminais gráficos comandados por
processadores tão potentes quanto um 486, mas eles não rodam nenhum aplicativo localmente.

Embora possa parecer um contrassenso subutilizar os recursos de um processador do porte de um
486, para apenas comandar um terminal e não produzir processamento local, a vantagem de
equipamentos, como o que foi descrito, é a possibilidade que o administrador de sistemas tem de
manter sob controle mais rígido a operação de informática da empresa, garantindo maior segurança e
até obtendo ganhos de produtividade dos usuários. A desvantagem mais evidente é o preço destes
terminais que será sempre superior ao de um terminal comum. A outra desvantagem é a frustração do
usuário com um equipamento que não lhe permite muitas oportunidades.

GRÁFICO 2.2
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24pesquisa realizada por Rui Campos, diretor da Automática, e publicada no Caderno de Informática do
jornal O Estado de São Paulo em 25/10/93.
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Situação semelhante se encontra no uso de estações diskless em redes de Pc. Uma estação diskless é
um microcomputador sem qualquer unidade de disco, seja rígido ou flexível. Nessas estações, o
usuário tem a perfeita sensação de estar operando um PC normal mas não tem a possibilidade de
gravar arquivos em discos próprios e nem de ler arquivos de seus discos pessoais no PC colocado em
sua mesa de trabalho. Desvantagem para o usuário, mas vantagem para o administrador de
informática que também aqui pode exercer melhor o controle do sistema, garantindo maior segurança
e integridade dos dados, impedindo também a proliferação de vírus de computador. A vantagem
adicional para o administrador é que o sistema fica mais barato, pois a ausência de unidades de disco
gera uma economia adicional.

Outra dificuldade encontrada pelos administradores de sistema é a maior facilidade em controlar nós
baseados em caracteres, onde o usuário não tem muitas opções para alterar a configuração da
máquina. Pela sua simplicidade de operação, o Windows permite que o usuário escolha fontes, cores,
grupos de programas, ordenamento das janelas, etc. Além disso, cada usuário pode ter um monitor
diferente, sendo que o Windows de cada usuário reflete esta diferença. Estas situações dificultam a
vida dos administradores de rede mas não parecem significar uma redução na utilização de sistemas
com recursos gráficos, prova da força do usuário no planejamento de informática dos anos 90.

Apesar da consolidação das interfaces gráficas que utilizam o mouse, um novo tipo de interface,
também gráfica, está começando a aparecer e promete potencializar ainda mais a utilização do
computador como ferramenta de produtividade e integração: o pen-computing, Projetado para ser
utilizado com uma caneta especial, ao invés do cursor-apontador do mouse, os computadores
baseados nesta tecnologia são também conhecidos por hand-held por poderem ser utilizados pelos
usuários como se fossem blocos de notas com canetas. Associados com a possibilidades de se
conectarem aos sistemas da empresa via redes remotas e sem fio, estes computadores podem se
transformar no PC de um futuro bem próximo [ref. 127].

Outro tipo de interface que pode desbancar as interfaces gráficas, como sendo as mais amigáveis e
simples de serem utilizadas pelos usuários, são as chamadas interfaces de reconhecimento de voz.
Algumas empresas têm divulgado suas pesquisas no sentido de produzir um equipamento que seja um
assistente com capacidade de reconhecer comandos de voz e também responda ao seu' usuário de viva
voz. Acredita-se que computadores com este tipo de interface estarão disponíveis comercialmente ao
final da primeira década do século XXI.

Um componente importante para o sucesso destas interfaces de voz são as pesquisas de inteligência
artificial (IA). Muitos mitos se têm criado em torno da IA, especialmente sobre as pesquisas que
pretendem fazer com que o computador desenvolva uma inteligência semelhante à do homem. Na
prática, estas pesquisas aparentam ser uma verdadeira busca à pedra filosofai, tal como alguns
estudiosos têm afírmado-". Da mesma forma que os antigos alquimistas, que não chegaram a tal
substância que transformaria tudo em ouro mas acabaram por criar a Química, os pesquisadores deste
ramo da ciência da computação podem não conseguir fazer uma máquina pensar mas seus trabalhos
já deram origem a diversos produtos de grande interesse, como algumas linguagens de programação e
os sistemas especialistas, por exemplo. Espera-se que a IA possa contribuir muito para a evolução das
interfaces de usuário, tornando-as capazes de facilitar a operação de equipamentos com recursos
poderosos mas que de outra forma seriam extremamente dificeis de serem operados.

2.2.5. Workstations RISC

Na disputa pelo mercado corporativo de informática, muitos fabricantes têm apostado numa solução
que pode ser considerada intermediária entre os PCs comuns e os computadores maiores: as
workstations. Inicialmente desenvolvidas para serem utilizadas exclusivamente em aplicações
científicas, este tipo de equipamento vem sendo cada vez mais usado para o processamento de

25Analogiafeita por Hubert Dreyfuss (p.209), em entrevista publicada in Pessis-Pasternak [ref. 90].

48



informações dentro das empresas. Por causa de suas características que privilegiam o usuário, as
workstations se beneficiaram da onda do downsizing.

Com aparência semelhante à dos PCs tradicionais, as workstations também não precisam de grandes
instalações especiais - como é o caso dos mainframes - para poder mostrar o seu alto desempenho em
termos de performance. As workstations diferem dos computadores de grande porte por poderem ser
tanto operadas de modo interligado, como as redes locais, quanto isoladamente, como um PC stand-
alone. Outra vantagem destas estações de trabalho sobre a computação tradicional de mainframe é a
arquitetura aberta em que se baseia o sistema operacional destas máquinas: todas as versões são
derivadas do Unix.

Originalmente desenvolvido nos laboratórios Bell da AT&T em 1969 para uso em minicomputadores,
o Unix é um sistema operacional multitarefa e multiusuário. Multitarefa é um recurso oferecido pelo
sistema operacional na qual o computador pode realizar mais de uma tarefa de cada vez. Isso significa
que, enquanto o computador está realizando complicados e demorados cálculos, o usuário pode estar
ao mesmo tempo realizando outras operações, como por exemplo a preparação de alguns gráficos. Ser
multiusuário significa que muitos usuários podem acessar simultaneamente uma mesma máquina,
simulando um mainframe ou uma rede.

O processador que equipa estas máquinas é baseado na tecnologia RISC (Reduced Instruction Set
Computing) que, ao contrário dos processadores de tecnologia CISC (Complex Instruction Set
Computing) os quais equipam a maioria dos PCs, trabalham com um número reduzido de instruções,
o que os transforma em equipamentos muito rápidos. Além da tecnologia dos processadores, estas
estações RISC diferem dos PCs tradicionais por já serem vendidas na sua configuração básica com
acessórios como placa gráfica e interface de rede já embutidos, quase sempre produzidas pelo mesmo
fabricante, o que possibilitando maior confiabilidade técnica ao equipamento.

Apesar de os preços das workstations serem substancialmente mais altos do que os de PCs comuns,
eles vêm caindo, o que, associado com o lançamento para esses equipamentos de softwares
tradicionais de PC - como as planilhas, softwares de editoração e processadores de texto - pode
explicar o crescimento nas vendas das estações em mercados antes cativos dos PCs26. Por outro lado,
os PCs, graças a uma substancial melhoria de performance, particulamente com a chegada do
processador Pentium, começam a ameaçar áreas antes exclusivas das workstations, como é o caso de
alguns tipos de trabalhos gráficos.

O que se percebe com os constantes avanços de sistemas computacionais (hardware e software) é
uma forte tendência à conectividade múltipla, ou interconectividade entre sistemas diferentes. Se há
bem pouco tempo existiam no mundo PC um padrão dominante (IBM), um padrão secundário
(Macintosh) e as workstations Unix, que eram incompatíveis entre si, além dos diferentes e isolados
mundos de mainframe, hoje os fabricantes dos equipamentos baseados em diferentes plataformas
estão trabalhando para se chegar a um nível de conectividade nunca antes visto, com possibilidade de
qualquer equipamento manter níveis de compatibilidade com qualquer outro, independente do
fabricante, do porte ou do tipo de aplicação principal utilizado. Sintoma de uma competição muito
dinâmica, esta disputa por mercado ainda terá muitos outros capítulos e é indicativa da predominância
de sistemas cada vez mais baseados na troca do que na exclusividade, rumo a um verdadeiro ambiente
computacional multiplataforma, que trará grandes vantagens para as empresas consumidoras de
produtos de informática.

2.2.7. Sistemas ponto-a-ponto

Uma rede baseada na arquitetura ponto-a-ponto (também chamada de rede peer-to-peer ou rede
homogênea) é um sistema em que cada estação ou nó é igual às outras, ou seja, qualquer estação pode
intercambiar dados com qualquer outra. Num sistema cliente-servidor, os clientes podem se

26 Artigo sobre workstations, publicado em Informática Exame de maio/93.
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comunicar com um ou mais servidores mas não podem se comunicar entre si, enquanto que os
servidores podem se comunicar com todos os clientes. Existe nesta estrutura uma hierarquia onde o
servidor está num nível superior ao do cliente. A arquitetura representa um sistema onde há interação
entre os dispositivos que operam num mesmo nível de comunicação dentro da rede. Em uma rede
ponto-a-ponto todos podem se comunicar entre si como se todos os nós tivessem caracteristicas de
servidor. Assim, se um computador acessa o disco rígido de um outro computador da rede com o
objetivo de compartilhar um determinado software, ele está sendo cliente de um servidor que lhe
oferece o software. Ao mesmo tempo, o primeiro computador que está funcionando como cliente pode
estar sendo acessado por outro, que passa a ser seu cliente e ele, seu servidor, para, por exemplo
compartilhar um periférico.

Apesar das dificuldades que este tipo de rede apresenta para ser administrada, ela oferece também
grandes possibilidades em termos de compartilhamento de recursos. É por isso que seu uso vem
crescendo, embora apenas para ambientes restritos. Em geral, as redes com arquitetura ponto-a-ponto
são utilizadas para interligar pequenos grupos - em torno de dez usuários - que se configuram como
um grupo de trabalho, um workgroup. Nestes grupos existe a possibilidade de se conhecer cada uma
das pessoas que podem acessar os outros nós da rede e podem -se programar níveis de acesso para
cada caso, a troca de informações é intensa e pode contribuir para o aumento da produtividade.

Uma situação que vem se tornando cada vez mais comum é a utilização combinada de arquiteturas
nos quais se permite que um grupo de trabalho interligado ponto-a-ponto possa se comunicar com
outros grupos ou áreas do sistema da empresa através de servidores que enxergam todos os nós deste
grupo como clientes. Este servidor funciona como uma ponte para que a comunicação seja feita para
fora do grupo de trabalho, facilitando a administração da rede e melhorando a segurança do sistema
como um todo.

Outras expressões que são comumente utilizadas quando se fala em redes de computadores são
gateways e bridges. As bridges representam conexões entre redes semelhantes, com o mesmo tipo de
protocolo de comunicação. O gateway identifica dispositivos para conexão de redes que utilizam
diferentes protocolos de comunicação - geralmente interligações entre PCs e mainframes - de forma a
permitir a passagem da informação de uma rede para outra. Um gateway além de transferir a
informação, a converte para uma forma compatível com o protocolo utilizado pela segunda rede a fim
de permitir que ela possa ser passada adiante.

2.3. Economia em tempos de crise

Em épocas de crise, a ordem é cortar gastos. Sem entrar na análise dos motivos que levaram a
economia mundial à crise, é fato sabido que no final dos anos 80 se assistiu a uma redução no
crescimento de boa parte das economias ocidentais, com os EUA à frente. Diante dessa situação a que
costumamos chamar de recessão, as empresas vêem reduzidos os seus lucros e, numa atitude de
defesa, procuram tomar medidas para reduzir os gastos, adotando posturas denominadas
eufemisticamente de racionalização.

Neste panorama de racionalização o downsizing também surge como uma alternativa para redução de
custos. Os atrasos para atendimento de solicitações dos usuários e a posição do pessoal de SI de
guardiães dos dados dentro da empresa, o que muitas vezes significa um obstáculo à agilidade dos
negócios, levaram a uma crescente insatisfação com a área de sistemas, o que fez com que muitas
empresas se questionassem acerca dos altos custos de manutenção dos sistemas de grande porte e
colocassem o downsizing de SI na ordem do dia.

A comparação dos custos de aquisição, manutenção e atualização dos equipamentos de informática de
menor porte com os sistemas de grande porte induziu muitas empresas a repensar a forma como

_ estruturam os seus sistemas de informação, particularmente numa época em que se procura a todo
custo uma redução de gastos. A melhoria da qualidade técnica e da performance dos sistemas
baseados em pequenos computadores e a evolução de tecnologias associadas aos PCs (apresentadas
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anteriormente) nos últimos anos, perrrutiram com que algumas empresas tentassem alternativas
baseadas nestas tecnologias para desenvolver a sua estrutura de sistemas.

É difícil dizer em termos de economia qual foi a extensão do sucesso das empresas que adotaram esta
filosofia de substituição dos antigos CPDs por uma estrutura descentralizada, mas é fato cada vez
mais empresas colocam na ordem do dia a discussão sobre o downsizing. Mesmo aqueles que não têm
muita convicção acerca das vantagens do downsizing radical - ou seja, a substituição total do
mainframe por aplicações baseadas em redes de microcomputadores - procuram de alguma forma, na
maioria dos casos pressionados pela redução de custos, ampliar a participação das redes dentro dos
sistemas da empresa. Estas alternativas, com O único objetivo de se diferenciar da idéia de
downsizing, procuram se identificar com denominações como rightsizing, ou qualquer-outra-coisa-
sizing. O que importa é que há uma clara expansão dos sistemas baseados em redes, particularmente
do modelo de arquitetura cliente-servidor, que parece não ter mais volta, como já foi visto no primeiro
capítulo.

A questão da economia dos sistemas distribuídos quando comparados com os sistemas centralizados
geralmente está apoiada no argumento da melhor relação preço/performance dos sistemas de PC do
que os sistemas de grande porte. A medida comumente utilizada para se fazer esta comparação é a
relação de MIPS por US$. Como já foi visto no primeiro capítulo, esta relação apresenta algumas
superficialidades quando usada para comparação de sistemas diferentes. Apesar disso, os
fornecedores de sistemas baseados em PCs abusam deste argumento preço/performance medido em
MIPS e, aparentemente têm obtido sucesso com ele, dado que o mesmo discurso é também ouvido por
executivos das empresas que consomem tais sistemas.

Os custos iniciais do downsizing podem ser mais altos, principalmente em treinamento e consultoria,
mas a longo prazo é mais barato manter os sistemas baseados em micro do que os mainframes.
Apesar de ser mais barata, a rede exige hardware e software extra, que pode em alguns casos
cancelar algumas das esperadas economias. Outro dado que deve ser levado em conta é que os
fornecedores de sistemas de grande porte fornecem também, com preço incluso no contrato, softwares
e treinamento, além de suporte às empresas. Os fornecedores de sistemas baseados em PCs cobram
em separado por cada produto ou serviço oferecido, cobrando pelo hardware, pelo software, pelo
treinamento, pela instalação e pela manutenção separadamente. Quando se comparam os dois tipos de
sistema, geralmente são considerados o custo de hardware e, quando muito, de software dos PCs e o
custo total dos mainframes.

De qualquer forma a opção econômica pelos PCs encontra argumentos suficientes para justificar o
seu crescimento em detrimento dos sistemas de grande porte. Uma delas é o degrau de investimento
para ampliação da capacidade do sistema. O alto valor dos investimentos em mainframes, cada vez
que se quer fazer uma ampliação, implica que estas não ocorram muito freqüentemente, o que por sua
vez leva o sistema a trabalhar com grande capacidade ociosa. Não é muito fácil justificar excessos de
capacidade numa época em que a regra é o ajuste de gastos. Em contraste, com os PCs é muito mais
barato, por exemplo, fazer o ajuste entre megabytes disponíveis e megabytes necessários para a que o
sistema opere adequadamente.

O fato de já existirem muitos PCs instalados e até mesmo muitas redes locais isoladas funcionando em
vários departamentos da empresa também é um fator que pesa a favor da economia. É possível
economizar aproveitando-se daquilo que já se tenha instalado como cabos, monitores, teclados, PCs
isolados, impressoras e outros periféricos. Pode-se considerar a possibilidade de transformar todo este
hardware que está isolado em parte integrante de um mesmo sistema interligado, como uma forma de
aumentar a capacidade de processamento corporativo. É claro que se o parque de PCs que existe
instalado for antiquado, estes argumentos não serão válidos, pois ele deverá ser atualizado, no mínimo
para ter capacidade de suportar interfaces gráficas, ponto importante para se obter sucesso numa
política de downsizing.
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Os sistemas abertos são outro argumento a favor da economia no downsizing. Apesar dos bons
serviços prestados pelos fornecedores de sistemas de grande porte, nenhuma empresa quer mais ser
tributária de um único fornecedor; ainda mais num panorama onde os negócios são cada vez mais
dependentes da informática. Até por motivos estratégicos. A liberdade e a competição no mundo dos
sistemas abertos possibilita o acesso facilitado a um leque de soluções a preço competitivo.

E a situação de descrédito do CPD por causa da demora para atender às solicitações dos usuários,
associada com a pretensão de reduzir drasticamente os custos de informática faz com que esteja
ocorrendo um grande movimento de desativação de mainframes. Em alguns casos, os itens
draconianos dos contratos impostos pelos fornecedores de grandes sistemas criam situações quase
irônicas: uma empresa tem de acelerar oseu processo de downstzing por causa dos prazos contratuais
com o seu fornecedor de mainframe. Em caso de ultrapassar a data limite para entrega do
equipamento, o contrato será automaticamente renovado, inviabilizando a redução de custos que se
pretende fazer com o enxugamento da área de sistemas.

2.3.1. Outsourcing

Uma alternativa que também está sendo muito considerada para lidar com a redução de custos do
CPD é o outsourcing. Seguindo a moda da terceirização, o outsourcing é a sua versão para a área de
sistemas. A dificuldade em medir o retorno dos investimentos feitos na área de informática levou
muitos executivos a considerar a necessidade de se comprar de um terceiro os serviços que a empresa
necessita em SI. Embora possa se argumentar que o outsourcing seja uma tendência contrária ao
downsizing, pois ele na verdade preserva o CPD - ainda que fora da empresa - é mais fácil acreditar
que, a longo prazo, ele acabará por encorajar os departamentos usuários a desenvolver suas próprias
aplicações por motivo de economia de serviços de terceiros.

GRÁFICO 2.3

Principais áreas terceirizadas por empresas norte-americanas
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O gráfico 2.3 mostra quais são os tipos de serviços de informática em que mais se procura fazer
outsourcing, nas empresas norte-americanas. Observa-se a grande incidência de terceirização
exatamente nas áreas mais afetadas com o downsizing: o treinamento e o desenvolvimento. Numa
estratégia de mudança de plataformas, pode-se assim preparar a empresa para a nova estrutura de
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27publicado em Informática Exame, p.65 nO.90set/93.
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sistemas, retreinando o pessoal e controlando melhor os gastos no desenvolvimento de novas
aplicações nos antigos sistemas.

Apesar de representar uma receita de terceirização dos serviços de informática com o objetivo de
reduzir custos de desenvolvimento e manutenção de sistemas para viabilizar o processo de
downstzing, muitos acreditam que o outsourcing é uma solução imediatista, podendo mesmo ser
perigosa, pois envolve as pessoas e a cultura da empresa. Outros acreditam que, pelo fato de se
realizarem os processos de informatização com parceiros externos, se consegue administrar serviços e
não pessoas, sempre muito vulneráveis a mudanças internas na empresa, obtendo assim melhor
otimização no gerenciamento.

Na prática, o outsourcing agiliza processos de downsizing, oferecendo uma redução imediata nos
custos de informática de 25% a 30%28, encolhendo-se os CPDs em até 2/3 do que eram. Outro fato a
ser destacado é que muitas das solicitações de proposta de outsourcing vêm dos gerentes de CPD que,
ao proporem a diminuição dos custos de sua área, conseguem garantir empregos de seus funcionários
e até mesmo os seus próprios, ameaçados que estavam com políticas radicais de downsizing. Isto
porque é muito comum que as empresas fornecedoras de serviços de outsourcing absorvam tanto o
equipamento quanto boa parte do pessoal de SI das empresas que querem terceirizar a informática.

Além dos resultados imediatos para redução de custos, entre as vantagens da adoção do outsourcing
deve ser mencionado o fato de se poder contribuir para a atualização da mão-de-obra na área, fator
critico quando se pensa em mudar a filosofia de SI adotada pela empresa. Outra vantagem é que a
empresa não fica presa a fornecedores, podendo trocar quando quiser, liberando-se da incômoda
situação de dependência a que os grandes sistemas de arquitetura fechada acabaram por condenar
muitas empresas.

Por outro lado existem fatores que jogam contra a adoção do outsourcing. Por gerar uma certa perda
de controle sobre os seus sistemas, ele cria dependência da empresa em relação ao fornecedor de
serviços, o que faz com que áreas estratégicas não devam ser consideradas para tal política. Pelo
mesmo motivo, as cláusulas de contrato devem ser flexíveis e muito bem estudadas, para que a
empresa não se veja numa situação de estar amarrada à fornecedora, impedindo que ocorram
mudanças na sua estrutura. Um outro fator a ser considerado é que sempre pode ocorrer um impacto
negativo sobre o pessoal interno com a introdução de parceiros externos.

2.4. Fator humano

Freqüentemente se atribui ao relacionamento pouco satisfatório entre CPD e usuanos uma das
motivações mais fortes para o avanço do downsizing. A crescente competitividade do mercado fez
com que aumentasse a necessidade de o usuário obter informação para tomar decisões mais rápida e
facilmente, transformando a agilidade em exigência critica nos negócios. Desta forma os usuários
passaram a exigir a eliminação dos backlogs e a redução do ciclo de entrega de informações pelo
CPD, que normalmente demoravam dias, para qualquer coisa da ordem de minutos. Esta situação
poderia dar aos usuários capacidade de análise flexível e habilidades para consultas de diferentes
hipóteses antes de tomar as decisões.

Na impossibilidade de o CPD cumprir estas exigências, os usuários fazem coro com os executivos que
querem reduzir os custos operacionais com informática e passam a pretender uma estrutura de SI que
possibilite que os dados sejam acessados diretamente no mainframe via PCs, preocupando-se cada
vez menos com a localização física desses dados. O que importa é que eles estejam disponíveis e
corretos, estejam onde estiverem. Na ótica dos usuários, o armazenamento de dados nas grandes
máquinas não representa um problema desde que haja a possibilidade de apresentação dos mesmos
nos computadores pessoais que estão em seu poder.

28Estimativas citadas em ComputerWorld/Brasil de 3/5/93.
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Este padrão de exigência mais elevado tem a ver com o crescente aumento de competência dos
usuários no manuseio da tecnologia, graças à sua acessibilidade via PCs ocorrida na última década.
Com o uso de micros evoluindo a altas taxas, ano a ano, dentro das empresas, o pessoal técnico
especializado começa a se deparar com uma situação onde não é mais possível argumentar com
dificuldades técnicas para justificar os atrasos nas entregas dos pedidos. Os usuários querem apenas
os dados. Os relatórios e as simulações eles mesmos as produzem com o auxílio de softwares
poderosos e fáceis de usar.

Acontece que apesar do maior conhecimento da tecnologia por parte do usuano, os técnicos
continuam falando uma linguagem diferente. Na verdade, apesar de ambos mencionarem software e
hardware, estão falando de tecnologias diferentes e até mesmo incompatíveis. O conhecimento técnico
mais apurado de um usuário, ao invés de aproximá-lo do técnico, pode levá-lo para um
distanciamento ainda maior deste, pois se antes era possível se conformar com os argumentos do
especialista em informática, agora o usuário sabe melhor o que quer e como pode obtê-lo, desde que
tenha acesso aos bem guardados dados da organização. A existência de usuários capazes de trabalhar
com computadores sem traumas obriga uma reformulação no papel e na competência dos técnicos,
pressupondo que eles podem ser muito úteis no processo de reestruturação dos sistemas pelo qual a
empresa certamente vai passar nos próximos anos.

2.4.1. Os novos profissionais

Boa parte dos técnicos de sistemas de grande porte foram formados numa época em que a informática
era chamada de processamento de dados e era vista unicamente como uma ferramenta para a empresa.
Muitos profissionais que tanto contribuíram para o desenvolvimento de metodologias de trabalho que
levaram as empresas a conseguir aumento de produtividade e qualidade num passado recente, de
repente se descobrem ignorantes, ou quase, no mundo dos PCs. O hardware e principalmente o
software que utilizam são considerados ultrapassados por aqueles que até há pouco tempo não sabiam
a diferença entre um byte e um dispositivo de armazenamento.

A evolução dos sistemas baseados em PCs e o avanço na direção do downsizing que se tem
observado, coloca na ordem do dia a questão do que fazer com toda a estrutura material e humana
onde foram investidos grandes recursos e que da noite para o dia se tornaram obsoletos. Não se pode
crer que simplesmente se vá mudar tudo, esquecendo-se dos riscos de uma reviravolta radical em tão
curto tempo e principalmente das pessoas, o mais importante ativo das empresas, que conhecem e
dominam as estruturas que funcionaram (e ainda continuam funcionando) durante tanto tempo. É
preciso preparar a evolução segura para o domínio dos sistemas distribuídos e, para isso, precisar-se-
á contar com novos profissionais de informática

Um primeiro e importante aspecto que deve ser considerado é a atualização dos currículos das escolas
que formam estes profissionais. Matérias ultrapassadas devem ser atualizadas para um mercado onde
os sistemas distribuídos sejam a realidade. As tecnologias mais modernas devem adentrar também às
escolas, caso contrário os profissionais recém-formados, além de ter poucas condições para contribuir
com a construção de uma nova perspectiva na utilização da informática, serão jogados num mercado
de trabalho para o qual não estão preparados. Para evitar a situação de desencontro entre o que se
aprende na escola e o que se precisa saber para participar do processo produtivo, é preciso
modernizar as escolas e seus currículos rapidamente, pois não adianta continuar formando gente para
uma realidade que não existe mais.

Em segundo lugar, deve-se considerar seriamente a reciclagem dos profissionais que hoje atuam nos
sistemas centralizados. Profissionais que podem estar ultrapassados tecnicamente muitas vezes trazem
uma vivência de metodologias e procedimentos, experiência em questões de segurança, manutenção e
documentação que podem acrescentar muito aos usuários que pouco ou nada conhecem da operação
de sistemas corporativos. Além disso, estes profissionais acumulam todo o conhecimento que a
empresa adquiriu durante anos desenvolvendo as atividades que a levaram a obter sucesso até aqui.
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Mas a reciclagem nem sempre é uma atividade que se dá sem sobressaltos. A necessidade de retreinar
pessoal é o sinal mais evidente de que a área de sistemas está envelhecendo e esta dura realidade não é
tranqüilamente aceita por todos. Ao mesmo tempo que se deve considerar que funcionários antigos são
mais amadurecidos, leais e conhecem o negócio, se eles não estiverem dispostos ou não quiserem
aprender as novas técnicas, a iniciativa de se investir na reciclagem sairá cara e provavelmente
fracassará. Por outro lado, a substituição de funcionários antigos por outros mais jovens pode sair
mais barato e com a vantagem adicional de eles trazerem conhecimento atualizado para a empresa.
Contra a contratação de novos funcionários está o fato de eles não conhecerem a empresa e também
não terem nenhum compromisso maior de lealdade para com ela.

Em todo caso, já se pode perceber que há uma nova geração de profissionais, fruto de um processo de
renovação natural dentro das empresas, que já chegam contaminados com a nova realidade da
informática e acabam por compor as equipes que iniciam o processo de downsizing. Mais do que isso,
os motivadores do downsizing são tão fortes nos outros setores da empresa, dos executivos principais
às outras gerências de negócios, que praticamente não sobram espaços em muitas empresas para
quem não se adapta às novas tendências. É por isso que nas empresas que já optaram por adotar
políticas baseadas em tecnologias mais recentes os profissionais mais bem sucedidos e que mantém os
seus empregos são os que aceitam o downsizing.

Até o perfil do responsável pela área de informática também está se adaptando aos novos tempos. O
antigo gerente de informática e/ou chefe de CPD, que antes era concentrado no desenvolvimento de
sistemas de grande porte, agora precisa ter uma visão mais completa do negócio, pois a tecnologia faz
parte do dia-a-dia da empresa e não é só uma ferramenta de suporte. Cada vez mais comum é a
adoção de um técnico de fora da área de sistemas para comandar a nova estrutura distribuída de
informática. É comum encontrar gerentes administrativos convertidos em administradores de
informática. Há casos até em que o profissional que desempenhava as funções de gerente de micro
passa a ter uma responsabilidade maior e se transforma num diretor de serviços de rede, num gerente
ou administrador de redes, ou ainda diretor de sistemas e de tecnologia, assumindo o papel de
responsável por suporte de hardware e de software, pelo desenvolvimento de aplicações, instalação e
mautenção de LANs, WANs, sendo ainda coordenador do treinamento de usuários finais.

Nestes novos tempos onde predomina um aumento da capacidade de processamento na mão do
usuário comum de computadores, parece que a redução do número de funcionários do departamento
de informática se fortalece como uma tendência. A crescente competência do usuário no manuseio da
tecnologia e a descentralização exige uma equipe técnica de especialistas em informática concentrada
no apoio ao usuário e na manutenção dos grandes bancos de dados que ainda continuarão depositados
nos mainframes. Por causa disso, a equipe de sistemas teme que a implementação do downsizing leve
a urna sensível corte nos seus empregos, embora algumas pesquisas possam indicar o contrário-". Não
por acaso, muitos profissionais ligados aos grandes sistemas reagem muito virulentamente à idéia de
downsizing de SI.

2.4.2. A reação dos mainframers

Os mainframers, como podem ser chamados aqueles técnicos ligados aos sistemas suportados por
equipamentos de grande porte, argumentam que as redes de micros não podem executar todas as
tarefas de um mainframe, particularmente aquelas que movimentam grandes massas de dados,
exigindo máxima segurança e confiabilidade. Além disso, afirmam que tal nível de descentralização
do processamento das informações vitais para a empresa é incompatível com a administração
centralizada da maioria das grandes organizações.

29pesquisa realizada em 200 empresas que já passaram por um processo de downsizing e apresentada em PC
Week de 10/9/90 vol 7 no. 36, e no livro "Downsizing em sistemas de informação" de Steven Guengerich
[ref. 49], indicam que em 70% delas não hove alteração significativa de pessoal do staff de suporte, enquanto
que 16% houve de fato redução de pessoal técnico e em 14% houve acréscimo de pessoal.
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o profissional de mainframe foi treinado para ser estar atento à integridade, controle, manutenção,
segurança e recuperabilidade de dados. Este profissional acredita que a descentralização pura e
simples não necessariamente promove a utilização computacional eficiente e pode levar à falta de
controle sobre os dados, o que seria desastroso para a empresa. Além disso, os mainframets: afirmam
que nem sempre as decisões que privilegiam a computação descentralizada são baseadas em critérios
racionais, pois os usuários de PC tem um viés emocional e pouco racional.

Para rebater os argumentos de que o downsizing é uma força irreversível, os mainframers
argumentam que muitos usuários são céticos a respeito do conceito de redes de computadores e que a
integridade de dados pode ser problemática em sistemas distribuídos. Estes profissionais de SI
entendem que a computação não pode ser uma atividade descontrolada e que o software disponível
para grandes sistemas são muito mais sofisticados e poderosos do que aqueles desenvolvidos para
PCs. Sobre o fato do downsizing representar uma alternativa mais econômica do que os sistemas de
grande porte os mainframers lembram que, quando se fala em custos para PCs, geralmente se omitem
os gastos com treinamento e outros que estão geralmente incluídos na previsão do orçamento para
sistemas centralizados. O tradicional profissional de sistemas costuma afirmar que uma comparação
item-por-item revelaria que a computação centralizada pode ganhar tanto em custo quanto
tecnicamente dos sistemas baseados em PCs.

É comum encontrar em publicações especializadas em informática e voltadas para o público com
perfil de mainframers, como é o caso de Computerworldê", artigos que se dedicam a rebater todas as
afirmações de que o downsizing é inevitável. Num destes artigos-", o autor compara o downsizing ao
projeto Pró-álcool e apresenta um fenômeno que está ocorrendo em todo mundo como mais uma das
tantas "experiências malsucedidas" que se observa no Brasil, provocando uma evidente confusão.
Reconhecendo que alguma coisa não vai bem entre o pessoal de sistemas e o restante da empresa, o
autor afirma que o downsizing é a "vingança da direção da empresa" contra aquele "pessoal esquisito
e dispendioso do CPD". Apesar disso, o autor reconhece que mesmo assim o downsizing é possível em
alguns tipos de empresas - aquelas "cujo volume de dados a processar exige um computador" e que
nunca teriam entrado num mainframe, se tivessem, à época que iniciaram o seu processo de
informatização, a oportunidade de escolha. Em outras - aquelas que "usam a informática como
produto", como as instituições financeiras e os grandes bancos - isto nunca irá acontecer.

Em outro artigo''", um autor alerta que o downsizing "não pode ser realizado sem a devida
preparação" e argumenta que propostas novas aparecem e desaparecem sempre pois a indústria da
microinformática é "imberbe" e os defensores das alternativas que privilegiam os PCs costumam
exagerar, acrescentando um "excesso de acrílico" e "propostas colocadas de forma simplificada".
Outra vez lembrando que "só o argumento econômico não é suficiente", afirma que as propostas de
"processamento distribuído, cliente-servidor; downsizing, rigthsizing, smartsizing, somethingsizing"
representam uma "sedutora fuga do modelo centralizado" e se ajustam a um novo estilo de gestão.
Apesar de não apresentar argumentos que consigam contestar o movimento em direção aos sistemas
distribuídos, aparentemente reconhecendo a força do downsizing, o autor, desde o título do artigo,
desdenha dos modelos de SI que estão se tomando mais e mais comuns nas empresas.

De certa forma, mesmo aqueles que pretendem defender o mainframe dos ataques dos entusiastas do
mundo dos PCs, reconhecem que muitas mudanças estão em curso e que elas provavelmente não terão
retomo. A discussão, quando vai por aí, aparenta estar mais preocupada em defender a sobrevida do
mainframe do que apresentar argumentos consistentes para rebater o irrepreensível movimento em
direção ao processamento distribuído.

300 colunista de PCMagazine, William Zachman, denominou a ComputerWorld de "semanário do CPD do
velho estilo" em artigo entitulado "O machismo do mainframe" [ref. 132]. PC Magazine 13/fev/90. p.83.
31Downsizing, evolução ou simplesmente desespero? Chadel, p. 13 [ref. 20].
32CarlosBarbieri [ref. 5] "Downsizing nas empresas: soluço ou solução?" .
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Ao comparar o potencial das tecnologias baseadas em mainframes e em microcomputadores, os
defensores do mainframe costumam insistir que a força do mainframe é o grande e eficiente
processamento de informação e que os PCs e workstations fornecem apenas capacidade de análise em
desktop. Sobre a arquitetura cliente-servidor dois tipos de opiniões costumam ser encontradas. Um
primeiro grupo acredita na sua complementaridade para ampliar a capacidade dos sistemas de
mainframe. Esta opinião é corrente entre aqueles que insistem no caráter evolutivo e não
revolucionário do downsizing, como fazem questão de enfatizarê''. Neste caso, a arquitetura cliente-
servidor só tem sentido se incluir o mainframe.

Um segundo grupo afirma que a arquitetura cliente-servidor é apenas uma frase de efeito e que pouco
se economiza com a mudança para cliente-servidor. Segundo este grupo de autores'", o mundo das
LANs é mais para compartilhamento de impressoras do que para a construção de sistemas
distribuídos pois, as aplicações cliente-servidor distribuídas são dificeis de construir e mais ainda de
administrar. Este argumento se baseia no fato de que para a tecnologia cliente-servidor dar certo se
necessita de ferramentas para construir aplicações distribuídas e, o mais dificil, um modo de
administrá-las, denotando um certo receio de introduzir mudanças na forma de administrar.

o que se pode depreender de tais artigos contra o downsizing é que eles não conseguem mostar
argumentos consistentes que possam apresentar uma alternativa a esta tendência e partem para um
discurso que tem o objetivo mais de ataque desesperado do que a intenção de sustentar um debate
sobre o tema. Aparentemente, os autores destes artigos em favor dos mainframes e contra as
alternativas de sistemas distribuídos estão em primeiro lugar preocupados com seus empregos e com a
manutenção de um status-quo reconhecidamente com problemas. Em lugar de tentar entender melhor
o fenômeno e procurar alternativas de solução para a nova situação na qual a crescente dependência
que os negócios têm da tecnologia se associam com o conhecimento técnico cada vez maior dos
usuários, procuram apenas garantir o seu espaço, o que tem sido cada vez mais dificil.
Particularmente para melhorar o relacionamento com os usuários, poucas propostas concretas têm
sido apresentadas por estes colunistas contrários ao downsizing, sabidamente homens de grande
experiência no mundo da informática.

A única alternativa que hoje se apresenta aos técnicos dos sistemas tradicionais que não querem se ver
defendendo uma cultura arcaica, é encarar o downsizing como sendo um processo que deve ser
implementado com o objetivo de ajudar as empresas a entrar numa nova geração de TI. Eles devem
abandonar a posição de descrédito na capacidade da computação pessoal, cujo poder já foi
suficientemente demonstrado, e contribuir para a transição, pois a implementação de redes locais não
pode prescindir de muitas lições que experientes equipes de sistemas podem dar aos mais jovens,
principalmente nas questões de segurança e preservação da integridade de dados, que pode ser
conseguida por meio de reciclagem de procedimentos já bem estabelecidos.

2.5. A transição

Apesar das opiniões em contrário, cada vez mais raras mesmo em publicações tradicionalmente
voltadas para os usuários de grande porte, o downsizing e a arquitetura cliente-servidor têm ocupado
um espaço crescente na imprensa especializada, sinal de sua afirmação como alternativa viável de
sistemas para os próximos anos. Dada esta realidade, ou seja, estas novas alternativas de sistemas
distribuídos estão aí para ficar, a questão que se coloca para a maioria dos responsáveis pela
informática nas empresas é como planejar uma transição segura de um tipo de arquitetura para outra.
Está claro que o administrador de sistemas não pode jogar fora todo o conhecimento técnico que
adquiriu com base em 30 anos de desenvolvimento de sistemas para encontrar um jeito de gerar
planilhas para um usuário neófito. Por outro lado, existe a pressão dos departamentos pessoais.
financeiros e administrativos, que já estão migrando para LANs, no sentido de se implantar um SQL

33"Downsizing é evolução e não revolução" de Dirikson Filho [ref. 34].
34na sua maioria também profissionais ligados ao processamento corportivo de grandes empresas.
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para os dados do mainframe ou algum outro sistema que funcione como um servidor, que é o que
realmente se quer do que se necessita.

Em meio a isto tudo, o responsável pela política de informática dentro da empresa deve considerar o
risco do downsizing em aplicações de missão crítica, o que leva a considerar a possibilidade de rodar
os velhos sistemas em paralelo com os novos, gerando custos adicionais altamente indesejáveis. Ao
mesmo tempo, se se considerar que os fabricantes de hardware e software estão concentrando os
esforços de pesquisa e desenvolvimento em redes, processamento cooperativo e arquitetura cliente-
servidor, as tecnologias antigas vão ficar para trás por falta de interesse dos fabricantes e de demanda
dos usuários. As decisões não são fáceis de serem tomadas, mas caso se espere muito para encontrar
uma solução, a empresa pode sofrer as conseqüências da indecisão.

Em primeiro lugar é preciso considerar a situação dos chamados "sistemas herdados", definidos como
sendo aqueles que já ultrapassaram o auge e foram desenvolvidos em tecnologias antigas mas são
ainda vitais para a empresa. Estes sistemas não podem simplesmente ser abandonados mas, enquanto
a migração estiver em andamento, o sistema herdado é mantido mas não aperfeiçoado. Ou seja, uma
primeira medida a ser encaminhada é identificar quais são os sistemas vitais, mesmo que
desenvolvidos em plataformas ultrapassadas, e preservá-los pois nem todas as aplicações devem
migrar imediatamente para LANs. Ao mesmo tempo, deve-se restringir o desenvolvimento de novas
aplicações nestas mesmas plataformas ultrapassadas.

Tomada a decisão de não se desenvolverem novas aplicações nos antigos sistemas, algumas
estratégias podem ser adotadas para que se implemente uma política de downsizing (ou rightsizing).
A primeira delas é projetar parcialmente o ambiente herdado com o objetivo de tomá-lo mais fácil de
usar, aprimorando a comunicação e a recuperação de dados ao mesmo tempo que se mantém o
sistema antigo. Em outras palavras, a preocupação com a reestruturação dos antigos sistemas será
inicialmente com a melhoria do front-end, adaptando-o para uma interface gráfica mais amigável,
deixando para um momento posterior as alterações de back-end. O beneficio conseguido com esta
estratégia será logo sentido pelos usuários, que podem recuperar dados de diversos sistemas host com
mais facilidade ao invés de acessar cada programa de mainframe individualmente. A desvantagem é
que para implementar esta estratégia será preciso investimento em terminais com capacidade para
recursos gráficos; além de exigir todo um esforço na programação das novas interfaces, o que nem
sempre é fácil para os programadores acostumados com as antigas interfaces de caracteres.

A segunda estratégia que pode ser considerada é a substituição dos terminais burros por PCs na
ligação mainframe-usuário. Uma vantagem inicial dessa estratégia é a possibilidade de o usuário ter
em seu poder uma estação inteligente, o que lhe permitirá realizar atividades como processamento de
textos e operação de planilhas ao mesmo tempo que pode, através de um emulador de terminal
instalado no seu micro, acessar o mainframe como se estivesse num terminal de fato, com a vantagem
de poder fazer uma integração imediata com os aplicativos que utiliza no PC. Esta é uma estratégia
fácil de implementar pois, da mesma forma que na estratégia anterior, mantém os padrões atuais de
programação no mainframe, além de integrar ao sistema os PCs possivelmente já existentes na
empresa. Mas esta estratégia não representa uma grande economia e pode frustrar os usuários que,
apesar de terem um PC à disposição, este será tratado pelo mainframe como se fosse mero terminal.

As estratégias apresentadas anteriormente procuram atender as empresas com altos investimentos em
mainframe e que têm dificuldades para migrar para cliente-servidor. Estas alternativas representam
um tipo de reengenharia que procura atualizar apenas a interface sem alterar o código subjacente a
elas. Não devem ser consideradas como uma solução de longo prazo e sim como um estágio inicial.
Mais do que uma alternativa racional, é uma posição defensiva que pode ser uma solução para
empresas preocupadas com segurança em ambientes cliente-servidor.

A terceira estratégia é tratar os PCs dos usuários como estações com poder de processamento de fato
e não apenas como um mero emulador de terminais. Com isso os usuários terão a possibilidade de
fazer downloading de dados diretamente do mainframe para as suas estações inteligentes, onde terão
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a possibilidade de manipulá-los em softwares amigáveis, tradicionalmente utilizados nos PCs. Como
já foi visto quando se falou em SQL, é tecnicamente exequível projetar um sistema que administra
uma grande massa de dados e oferecer um mecanismo que dá ao usuário a possibilidade de manipular
numa planilha uma selecionada porção desses dados. Esta alternativa permite uma melhor integração
entre as bases de dados do mainframe e os aplicativos de PC, possibilitando análises e simulações
mais complexas por parte do usuário. A principal limitação desta estratégia está no fato dos dados
estarem disponíves apenas para os usuários que estiverem ligados ao mainframe, não podendo ser
compartilhados entre grupos de usuários.

Uma quarta estratégia é mais ousada e prevê a interligação do mainframe não com estações
individuais, como no caso anterior, mas diretamente com um servidor de rede que possibilitará o
compartilhamento dos dados entre diversas estações. Esta estratégia possibilita o downloading de
diversas fontes - inclusive externas, como informações do mercado de capitais - para consolidação
posterior no servidor. Os dados agregados no servidor podem também ser carregados- ou atualizados
durante os períodos de ociosidade do mainframe. Esta alternativa deve ser considerada em casos de
utilização de EIS (Excutive Information Systems), pois os preços dos softwares de PC são muito
inferiores aos tradicionais EIS para mainframe.

Há casos em que não mais existe a necessidade de justificar os sistemas centralizados. Estes casos,
que representam uma boa parcela das aplicações departamentais ou transacionais, podem ser
inteiramente desenvolvidos em redes locais através da arquitetura cliente-servidor. Esta quinta
estratégia se apresenta como boa alternativa para o desenvolvimento de sistemas de Estoque,
Departamento Pessoal, Faturamento e Pedidos, por exemplo. Esta estratégia promove um downsizing
bastante avançado e exige uma readaptação bastante grande da área de sistemas. Em compensação,
algumas das vantagens que estão associadas ao processo de downsizing, como agilidade e
flexibilidade, estariam presentes, aliadas auma redução de custos operacionais, obtendo melhor tempo
de resposta do sistema e maior produtividade, que seria obtida com a operação pelos usuários de
interfaces amigáveis. A troca de dados com os sistemas corporativos para a consolidação pode ser
feita durante a noite ou em tempo real, nos casos de necessidade de atualização imediata.

A sexta estratégia é o downsizing completo e representa a utilização de aplicações corporativas já
desenvolvidas para redes de PCs. Este é o processo mais complexo e exige a reestruturação da
empresa, baseada na nova estrutura de SI. Para adotar esta alternativa a empresa deve passar por uma
reengenharia de forma a repensar os seus processos e fluxos de informação. Aqui os mainframes
devem ou não ser mantidos, segundo a avaliação de sua utilidade dentro da nova estrutura. Caso ele
seja mantido, será integrado como uma peça da rede, normalmente um servidor de dados de grande
capacidade. O planejamento de um downsizing com estas características deve ser detalhado com a
descrição cuidadosa de cada uma das fases, já que envolve maiores riscos.

O redimensionamento da área de sistemas é crítico para o sucesso desta implementação de sistemas.
Os sistemas devem refletir a forma como a empresa trabalha e vice-versa. A reestruturação da área de
SI deve ser acompanhada da reestruturação da organização. Durante muitos anos o trabalho de SI tem
sido centralizar e dirigir os usos do computador na organização. Todas as decisões acerca da
computação corporativa eram dirigidas pela área de sistemas, e não era adotada se não satisfazia as
suas necessidades. Mais do que guardar os dados corporativos, o papel de SI com uma estrutura
descentralizada será o de colocá-los à disposição de quem possa fazer uso deles para os fins almejados
pela organização.

As estratégias que foram descritas representam uma postura ativa da área de sistemas para atingir os
objetivos de conseguir aumentar o acesso à informação, acelerar a velocidade do desenvolvimento de
aplicações e reduzir os custos de informática, sem diminuir a sua importância dentro da empresa.
Algumas empresas, no entanto, podem preferir uma estratégia passiva, restringindo as novas
aplicações de mainframe e gradativamente ir atendendo às demandas por novas aplicações em
sistemas baseados em redes de micro. Quando existe um planejamento claro que prevê as várias
etapas de implantação do downsizing e também até onde se quer chegar com ele, pode-se dizer que a
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empresa está fazendo um downsizing ativo. Quando este não existe, mas vão-se apenas desenvolvendo
os novos sistemas em plataformas descentralizadas, pode se dizer que existe a implantação de uma
política de downsizing passivo. Seja ativo ou passivo, um planejamento de downsizing pode prever a
utilização, simultânea ou seqüencialmente, de mais de uma das estratégias descritas.

A computação cliente-servidor não é tão baseada no controle como é o caso no ambiente de
mainframe, o .que faz com que a arquitetura de sistemas dos próximos anos seja muito mais flexível,
apresentando novas dificuldades na sua administração. Alguns dos problemas que podem ser
encontrados para administrar esse ambiente estão relacionados à segurança dos dados. Além do
problema intrínseco ao fato de ter de, ao mesmo tempo, dar acessibilidade e integridade aos dados,
novos procedimentos de back-up devem ser considerados quando o banco de dados está em múltiplos
servidores. Neste novo ambiente, o mainframe será um servidor acessado apenas por aplicações e não
por usuários diretamente. É necessário também que haja um amadurecimento dos usuários para a
utilização de plataformas de micro, exigindo, então, investimentos em treinamento.

Não se podem desprezar as dificuldades para conversão de dados da antiga plataforma para a nova,
geralmente a etapa final, mais crítica e mais subestimada no processo de downsizing, o que faz com
que esta seja a tarefa mais ingrata e considerada menos nobre, geralmente relegada a profissionais
mais novos da equipe de informática. Há casos de empresas que cancelaram as iniciativas de
downsizing, ou fizeram revisões importantes em seus projetos, depois de perceber que os dados
antigos não poderiam ser utilizados nos novos sistemas.

Um outro problema que os departamentos de sistemas terão de enfrentar é relativo à programação
num ambiente no qual as interfaces de usuário devem ser mais amigáveis. A curva de aprendizagem
deste novo enfoque de programação pode ser mais difícil para uma equipe de desenvolvimento
acostumada na produção de uma aplicação tradicional de mainframe, cujo foco das principais
atenções era com a programação de retaguarda.

Nos novos subsistemas as aplicações têm de ser particionadas - parte roda no cliente, parte no
servidor • criando um maior número de interfaces entre o cliente e o servidor. Cada interface e cada
comunicação entre elas sempre introduz a possibilidade de novos problemas. Aliado ao fato de que
muitos programadores têm pouca experiência para projetar interfaces gráficas, existe ainda o
problema de se considerar que este tipo de interface geralmente não propicia muitas vantagens para a
entrada intensiva de dados. Outra preocupação será com a escalabilidade no sentido de permitir que,
caso um servidor esteja sobrecarregado, possa-se passar para um maior e menos congestionado. Estes
são apenas alguns dos problemas que serão encontrados ao nível da área de sistemas para se adaptar a
um novo tipo de arquitetura de SI e que ainda não está em fase completamente amadurecida.

Deve-se ainda considerar que, da mesma forma que os PCs fizeram aflorar uma forte indústria de
software, talvez uma aposta provável seja a da redução drástica do seu desenvolvimento de software
internamente às empresas, fazendo com que cada vez mais eles sejam adquiridos no mercado externo.
Esta situação transformaria radicalmente a área de informática das grandes empresas, onde parcela
importante (tanto em número quanto em status) da equipe técnica é composta por desenvolvedores de
sistema.

Integrar cliente-servidor é um mundo novo que promete ser aberto e caracterizado pela
interoperabilidade com um alinhamento mais ajustado dos sistemas ao negócio. O objetivo da equipe
de sistemas é, através da integração, atingir a mais altas performances, pontualidade e integridade de
informações, tirando proveito de ferramentas, metodologias e das pessoas mais competentes para
atender as necessidades de missões críticas. Tudo isso otimizando o retomo dos investimentos feitos
nos sistemas e evitando soluções técnicas sem futuro.
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2.6. O fim dos mainframes?

A expressão mainframe foi criada em meados dos anos 60, época em que os computadores eram
geralmente muito grandes e se referia especialmente aos gabinetes que guardavam as unidades de
processamento, as CPUs. Hoje em dia o termo identifica os poderosos equipamentos de
processamento e seus periféricos que ficam alojados em salas especiais clirnatizadas e não se
confunde com os também muito poderosos supercomputadores. Enquanto estes são normalmente
utilizados para aplicações científicas e/ou militares, os mainframes são os maiores computadores
comerciais que estão em atividade nas grandes e médias organizações comerciais.

Por causa da confiabilidade dos sistemas baseados em mainframe, as aplicações de missão crítica da
maioria das grandes empresas ainda são operadas dentro de seus ambientes. Estes sistemas, atendendo
um número que pode chegar a milhares de terminais on-line, geralmente contam com
minicomputadores atuando diretamente ligados a redes de dados e telecomunicações. Caracterizados
pelo custo muito alto de suas unidades de processamento (muitas vezes na casa dos milhões de
dólares), os mainframes exigem suporte de hardware e software que acrescentam de 50% alOO% ao
seu preço básico, sem contar com os custos das instalações, onde ficam bem guardados.

Os minicomputadores, que tanto funcionam como aliviadores do processamento do mainframe quanto
como mini-mainframes em departamentos de grandes empresas e empresas de porte médio, possuem
características de operação muito semelhantes aos grandes computadores, possuem poder de
processamento mais modesto e caracterizam-se pelo seu preço muito mais acessível. O seu sistema
operacional e aplicações de software são proprietários e, exatamente por isso, possuem conectividade
e compartilhamento de programas e dados muito limitada. Este tipo de equipamento já está na
primeira linha para substituição por uma rede de microcomputadores, pois atualmente não há nada
que um mini faça que uma LAN não possa fazer melhor e mais barato.

A velocidade com que a performance dos microcomputadores (e seus irmãos mais novos - os laptops,
notebooks, palmtops e computadores pen-based, e quaisquer outras denominações comerciais que
venham a ser dadas aos equipamentos de computação pessoal) evolui tem sido muito maior do que a
dos mainframes e dos minis. David A. Darden acredita que a tecnologia dos PCs evolui sete anos de
tecnologia de mainframe a cada três anos35. Baseados nestas contas, os PCs de hoje já se equivalem
aos minicomputadores e na segunda metade desta década já estarão alcançando os mainframes, Neste
ponto, provavelmente a definição das categorias de computadores tais como as conhecemos hoje, não
terão mais sentido, sendo mais correto"apenas defini-los como computadores, sem adjetivos.

Mesmo assim, não parece que as redes locais possam eliminar a base instalada de mainframes num
futuro próximo. Fatores como a dificuldade de se migrarem bases de dados, a reciclagem do pessoal
técnico, as resistências naturais à mudança, a força do marketing dos grandes fornecedores de
mainframes ajudarão a garantir a sobrevida dos sistemas de informação tais como eles são hoje, ou
seja, com forte domínio dos grandes computadores.

Mas um outro fator talvez tenha ainda mais importância. Ninguém pode imaginar que os grandes
fabricantes estejam simplesmente parados esperando o seu fim inevitável. Os mainframes estão
evoluindo e hoje já conseguem se comunicar com outras plataformas muito mais facilmente do que o
faziam há pouco tempo atrás. Associações entre empresas, como por exemplo aquela entre a Apple e
a IBM, também jogam importante papel nesta direção. A experiência de interligação de mainframes
em LANs poderá ser a tônica para os próximos anos e certamente são a alternativa de downsizing
mais promissora para as grandes empresas que possuem altos investimentos em mainframes. Nesta
nova era de SI, se espera que na década de 90 haja uma redução da quantidade de aplicações em
mainframe, com as LANs dominando as aplicações de escritório e de tomada de decisões, mas com os
mainframes ainda se mantendo hegemônicos no processamento de transações muito grandes.

35Citado in Guengerich, p. 47 [ref. 49].
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2.7. Telecomunicações

As telecomunicações ainda custam caro e representam o elo mais fraco na arquitetura dos sistemas de
informação. Este problema que já é crítico, para a estrutura de mainframes, ficará mais grave com o
avanço da computação baseada em redes de computadores e o suporte de comunicações adequado é
um fator imprescindível para a efetiva utilização de redes de PCs. Por isso está em desenvolvimento
uma nova estrutura de telecomunicações que irá garantir a eficiência dos sistemas distribuídos.

Foi dito no primeiro capítulo deste trabalho que a consolidação da tecnologia de redes no sentido de se
produzir uma sociedade verdadeiramente informacional dependia da implantação de um sistema
caraterizado pela disponibilidade, utilidade, facilidade de uso e padronização suficiente para permitir
a interconexão de dispositivos fabricados por diferentes fabricantes. Um quinto elemento deve ser
considerado para o estudo da implantação de sistemas de rede globais: o meio físico de comunicação.

Com a crescente sofisticação e complexidade das informações, que podem ser processadas em
computadores, chegando ao ponto onde a multimídia - caracterizada por poder embutir num único
veículo poder para processar informações na forma de texto, som, fotos e até imagens animadas com
qualidade de vídeo - começa a se tomar recurso intrínseco dos computadores, os problemas de
compactação de arquivos e velocidade de transmissão se tomam de fundamental importância. A
dominância dos sistemas digitais sobre os sistemas analógicos e a menor taxa de transmissão em
meios físicos eletrônicos, se comparados com os meios físicos eletromagnéticos, apontam para a
adoção em larga escala das comunicações baseadas em fibras óticas, que além de permitirem taxas de
transmissão mais altas, aumentarão a segurança e a qualidade de transmissão eletromagnética.

É por isso que nos EUA já se iniciou a discussão sobre a criação de uma infraestrutura de
comunicações que está sendo chamada de superpista de dados. Este serviço, que deve estar à
disposição dos cidadãos comuns até o ano 20196, consiste da instalação de uma grande rede fisica de
comunicação baseada em cabos óticos para interligar domicílios e empresas. Além dos altos custos
para a instalação fisica da rede de cabos óticos, será necessário o desenvolvimento de software e
hardware específicos que possibilitem com que o usuário "navegue" pelo sistema e possa acessar com
facilidade a grande quantidade de serviços que se pretende que sejam oferecidos através desta rede.

o hardware para se ter acesso a esta avenida de dados deverá ser uma fusão de PC com TV,
distanciando-se bastante dos atuais aparelhos telefônicos que conhecemos hoje. Numa analogia com o
que acontece na informática, pode-se dizer que o aparelho de telefone é um "terminal burro" ligado a
uma central inteligente, o "mainframe". Todo o processamento da comunicação telefônica se dá ao
nível da central enquanto que o aparelho a que o usuário tem acesso apenas lhe oferece limitada
capacidade de interconexão. Para o acesso à infinidade de serviços que se espera para esta rede, será
necessário que as residências e escritórios tenham capacidade de processamento independente das
centrais para suportar o software amigável, necessário para usufruir de estrutura tão complexa.

Os softwares que controlarão este hardware já estão sendo desenvolvidos por empresas como a
Microsoft, Apple, IBM e Time-Wamer. Como esta rede só justificará seu custo'? se uma enorme
massa de usuários - muito maior do que o atual número de usuários de computador - puder ter acesso
fácil a ela, o software terá de ser muito mais amigável, embora muito mais complexo, do que os que
são atualmente utilizados em computadores.

Com a implantação de um sistema de comunicações muito mais eficiente do que o que se conhece
hoje, é de se esperar que o problema da localização geográfica das empresas venha a ser visto sob
nova perspectiva. As facilidades de comunicação aliadas ao avanço na utilização de computadores e
outros recursos como a vídeoconferência, colocam em discussão a possibilidade de se criarem

36citado no Caderno de Informática dO Estado de São Paulo, 25/10/93, e também abordado em GORE [ref.
48].
37Estima-se em US$ 450 bilhões o custo de desenvolvimento e implantação deste sistema.
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escritórios virtuais, unidades onde não há a necessidade de presença por tempo integral dos
trabalhadores. Um sistema sofisticado de comunicações reduz a necessidade de as empresas
procurarem estabelecer grandes concentrações de trabalhadores, gerando menores custos imobiliários
e permitindo aos trabalhadores que se desloquem menos para ficar em contato com o seu escritório,
podendo negociar com a empresa para morar onde desejam e estabelecer novas modalidades de
relacionamento com a organização.

Mais uma vez, o ritmo da introdução desta nova forma de agrupamento empresarial deverá ser ditado
mais por fatores culturais do que por fatores tecnológicos. Além do processo de adaptação pelo qual
administradores terão que passar para comandar um negócio sem ter os seus subordinados por perto,
os próprios trabalhadores terão de se estruturar para enfrentar um radical corte de postos nas
empresas. Mais do que isso, será que o fato de trabalhar em casa exigirá uma jornada maior ou menor
de trabalho? E qual será o impacto dessa nova relação empresa-trabalhador para o movimento
sindical, muito baseado na aglutinação dos trabalhadores? Estas e outras perguntas estarão cada vez
mais na ordem do dia quanto mais avançarem as facilidades de comunicação.

Sinais deste futuro já estão chegando a empresas que atualmente já adotam alguma forma de reunião
virtual que, além da videoconferência, pode tomar a forma de uma conferência eletrônica através de
softwares do tipo groupware. O desenvolvimento da comunicação interna via correios eletrônicos
além de reduzir o volume de papéis em circulação e aumentar a resposta a solicitações gerou o
groupware, tipo de software utilizado para coordenar o trabalho em grupo e onde várias pessoas
podem interagir sobre um mesmo tema, independentemente do local onde estejam e até mesmo em
horários diferentes. Muito mais barato do que a videoconferência, o groupware não exige, como nas
reuniões normais, que se juntem todas as pessoas envolvidas numa mesma hora e local. Em
compensação, a falta de contato direto entre as pessoas dificulta a formação do sentimento de grupo,
que exerce fator psicológico importante para a atuação de cada um dos membros de uma equipe.

Como foi visto neste capítulo, o downsizing é uma força irrepreensível que vem tomando conta da
política de informática de muitas empresas, graças aos avanços tecnológicos relacionados à
interconexão de PCs, às vantagens econômicas que podem ser obtidas pelas empresas que adotarem
tal política e também pela vontade dos usuários de terem mais controle sobre os SI da empresa.
Embora haja muitos focos de resistência por parte da própria equipe de sistemas que vê no
downsizing restrições ao emprego de mão-de-obra especializada em informática, as especulações mais
consistentes sobre o futuro da TI apontam para um predomínio dos sistemas distribuídos e baseados
numa maior autonomia dos usuários com relação ao departamento de informática.

Para a análise mais aprofundada do downsizing e do uso de redes locais, elegeu-se o estudo de sua
abrangência no setor bancário brasileiro como forma de investigar o seu alcance e as suas
características dentro deste setor. No próximo capítulo será apresentada uma rápida análise da
automação no setor bancário e a contribuição que o estudo do uso de redes locais em bancos
brasileiros pode oferecer para uma melhor compreensão do downsizing de SI.
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3. Automação Bancária

A vitalidade de um sistema econômico moderno, especialmente do capitalismo, depende da agilidade e
eficiência da sua rede bancária. Os bancos são os principais componentes de um complexo financeiro
cujo papel é direcionar os recursos disponíveis para as atividades que os demandam, concretizando as
oportunidades de investimento que conduzam ao desenvolvimento econômico.

Tradicionalmente os bancos brasileiros têm feito uso extensivo de equipamentos de processamento de
dados. Mesmo comparando com os padrões de países desenvolvidos, o sistema bancário brasileiro
pode ser considerado como sendo altamente informatizado-". O esforço em direção à automação
bancária no Brasil tem dado importante contribuição para a indústria de informática no país, pois os
bancos não apenas são grandes consumidores de recursos de informática como também chegam ao
ponto de, no caso de alguns dos principais deles, estarem envolvidos com empresas de tecnologia de
informação.

Esse interesse dos bancos em' estar na vanguarda da tecnologia de informática está associado à idéia
estratégica de que o dinheiro caminha para se transformar exclusivamente em informação e as
instituições financeiras, por sua vez, cada vez mais deixam de ser depositárias de valores expressos
fisicamente em papel-moeda para se converterem em guardiãs de informações que podem ser
armazenadas e manipuladas eletronicamente. "A informática será o campo de maior impacto da
sociedade durante os próximos anos em todo o mundo. (..). Assim, o seu desenvolvimento apresenta
implicações econômicas, sociais e estratégicas tão profundas, que nenhuma área humana deixará de
ser afetada", afirmou o banqueiro Olavo Setúbal [ref. 111], que responde por um dos maiores
conglomerados financeiros do país, em exposição feita na Comissão de Economia da Câmara de
Deputados em 1984, quando defendeu a reserva de mercado de informática que vigorou até o final de
1992.

Este perfil da evolução do dinheiro, que caminha na direção de se tomar cada vez mais imaterial, por
si só apresenta um interessante elemento para o estudo do uso de redes locais em bancos para a
análise do avanço do downsizing no Brasil. Como já foi dito anteriormente, o downsizing,
representado pelo crescimento do uso de redes locais nas empresas, está associado ao avanço da
revolução da informação, e a observação do seu impacto no setor bancário deverá trazer importantes
conclusões sobre o fenômeno da reengenharia dos sistemas de informação que vêm ocorrendo em
empresas de diversos setores. Para se entender o uso de redes locais em bancos, como base de estudo
do downsizing, é preciso conhecer a estrutura do sistema bancário e um pouco do processo de
automação do setor no Brasil.

3.1. Estrutura do sistema bancário brasileiro

Com o objetivo de combater a inflação e promover mudanças institucionais que viabilizassem o
projeto de desenvolvimento imposto ao país pelo governo militar, que se instalou a partir de 1964, foi
decretada uma reforma bancária em 1965 que modificou o sistema financeiro existente e o ajustou
melhor ao estágio de desenvolvimento que já se observava na indústria. Este processo de
reestruturação do sistema financeiro implantou um modelo que não se baseava exclusivamente nos
bancos comerciais, criando novas instituições de intermediação de recursos financeiros, como os
bancos de investimento e as sociedades de crédito imobiliário. Outros pontos importantes da reforma
foram a criação da correção monetária e do Banco Central.

Apesar de o sistema bancário já apresentar indícios de concentração desde a década de 50, a criação
em 1967 de estímulos creditícios [ref. 14] para aquisições de controle de capital entre instituições
financeiras deu origem a uma série de fusões e incorporações que resultaram na estrutura atual do
setor bancário. A suspensão em 1970 de novas cartas-patente e os incentivos fiscais acrescentados
pela Comissão de Fusão e Incorporação de Empresas resultaram numa redução ainda maior do

38Frischtak [ref. 47].
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número de empresas no setor, como ilustra o gráfico 3.139. Deve-se observar que o processo de
incorporações se deu basicamente no setor privado, tendo sido quase insignificante no setor estatal.

GRÁFICO 3.1
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GRÁFICO 3.2
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Outra característica das empresas do setor que deve ser considerada é o porte da rede de agências, que
atingiu o pico em 1985, antes da decretação do Plano Cruzado. A observação dos gráficos 3.1 e 3.2
indica que a redução do número de empresas no setor não fez diminuir o número de agências de
atendimento aos clientes, o que denota uma concentração, refletida no sólido crescimento dos bancos
que restaram em atividade no mercado. Esta concentração contribuiu para o fortalecimento do sistema
financeiro e é responsável pelo quadro que se observa hoje no setor, no qual apenas os quatro maiores
bancos detém uma fatia muito expressiva (entre 40% e 55%) dos ativos, patrimônio, lucros e
depósitos de todo o sistema bancário (gráfico 3.34°).

O principal fator a explicar esta expansão acentuada da rede de agências, cuja inclinação máxima
(ilustrada no gráfico 3.2) ocorreu na primeira metade da década de 80, foi o recrudescimento do
processo inflacionário. Se em anos anteriores, segundo Bacha [ref. 03], a inflação tinha um objetivo
funcional de ser um mecanismo para proporcionar maiores taxas de crescimento da capacidade
produtiva à custa da extração da poupança dos trabalhadores, a sua explosão observada depois de
1982 se tornou uma aberração que traz beneficios aos bancos, ao contrário de outros setores da
economia. Como explica Myriam Bulhões [ref.14]:

"Quando em uma economia inflacionária, indivíduos ou instituições não recebemjuros nominais
pelos depósitos que efetuam, estão transferindo recursos aos bancos. Os bancos por sua vez, ao
manterem encaixes que não rendem juros junto às autoridades monetárias, estão pagando ao
Governo um imposto inflacionário. A diferença entre os juros reais que recebem (pelos depósitos
não-remunerados) e os impostos inflacionários que pagam, representa ganhos para os bancos."

Além dos depósitos não remunerados, os bancos ganhavam também em cobranças e arrecadações de
impostos e taxas, pois o prazo do repasse destes recursos podia ser de até trinta dias e sobre eles não
incidia nenhum tipo de indexação. Esta situação perdurou até 1988, ano em que a taxa de inflação
atingiu a incrível marca de 1000% ao ano, quando se exigiu o estabelecimento de mecanismos de
correção sobre o recolhimento de taxas feitas nos bancos.

A alta da inflação possibilitou lucros em patamares elevados para os bancos, disponibilizando
recursos para investimentos em grande monta, tendo como conseqüência a grande expansão da rede de
agências observada até 1986. A queda brusca da inflação no primeiro semestre de 1986 fez com que
os bancos revissem as suas políticas e a expansão da rede de agências, baseada na disponibilidade de
recursos oriundos da escalada inflacionária, foi repensada. A política de contenção de custos dos

39 Extraído de Bulhões [ref. 14].
4odadosde 31/12/1992, "Os cem maiores em 1993" Conjuntura Econômicajun/93.
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bancos resultou num drástico corte tanto do número de agências como de pessoal. O número de
agências que era de 15422 em 1986 caiu para 12810 em 1988 [ref. 14] . Os custos operacionais, que
já vinham aumentando por causa dos crescentes investimentos em automação e na expansão da rede
de agências, ampliaram-se mais ainda, levando os bancos a estabelecer taxas sobre serviços -
anteriormente não cobrados - oferecidos aos clientes.

GRÁFICO 3.3
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O fracasso do governo em estancar a inflação através de sucessivos planos de estabilização colocou
aos bancos a dificil tarefa de administrar as constantes alterações de regras e normas para atuação
dentro de um cenário de mudanças na legislação, e até mesmo de confusões geradas pela interpretação
errônea de leis+'. De qualquer forma, na opinião dos empresários do setor'ê, o Plano Cruzado e os
outros que vieram a seguir, mostraram aos bancos que eles não podiam ficar dependendo apenas dos
lucros provindos da inflação. Pensando assim, a partir de 1986 os bancos procuraram caminhar na
direção de uma administração com ênfase no treinamento de pessoal e no uso racional de tecnologia.

14%

59%

As mudanças no sistema financeiro introduzidas em 1988/89 também provocaram impactos
importantes no setor, dentro da perspectiva do trabalho que se quer desenvolver neste estudo. O
primeiro deles foi a organização do mercado interbancário, que contribuiu para melhorar a eficiência
do sistema ao favorecer a transferência de fundos entre diferentes instituições. O outro foi o
crescimento do número de bancos, ocasionando um ligeiro aumento da concorrência num setor ainda
bastante concentrado. Esta evolução pode ser observada no gráfico 3.1 e deve-se à implementação da

loutros 96 bancos I

41Yideo recente episódio do IPMF, imposto provisório sobre movimentação financeira, decretado pelo
governo, aprovado pelo congresso e vetado pelo judiciário para aplicação em 1993.
42Yerentrevista de Alcides Tápias, presidente da FEBRABAN, em Conjuntura Econômica dejun/93.
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legislação que criou os bancos múltiplos e eliminou a exigência de carta-patente para abertura de
instituições financeiras, provocando a duplicação do número de bancos em atividade no período
compreendido entre 1988 e 1990.

Em resumo, o sistema bancário no Brasil se caracteriza pela existência de uns poucos grandes bancos
que detêm o principal da fatia dos negócios financeiros do país e possuem uma vasta rede de agências,
ao lado de um número bem maior de pequenos bancos com pequena rede de agências. Para os grandes
bancos que atuam em todo o país, a questão da abrangência geográfica é crítica e exige grandes
investimentos em telecomunicações. Para os pequenos bancos, as questões fundamentais são a
especialização no atendimento a nichos específicos do mercado, onde podem atuar com maior
eficiência, e o compartilhamento de serviços com outros bancos, com o objetivo de reduzir custos
operacionais. Para o sistema como um todo, os bancos estão imersos num ambiente onde, além do
volume crescente de transações, grande variedade de serviços prestados, altas taxas de inflação,
multiplicidade e grande mutabilidade de leis e normas que regem o mercado financeiro, a concorrência
está em fase crescente e deve aumentar com a retomada do desenvolvimento econômico. Neste
cenário, a automação tem papel fundamental e é fator de diferenciação competitiva.

3.2. Automação bancária no Brasil

Depois de instalar seus primeiros computadores no início dos anos 60, os bancos expandiram em
ritmo acelerado a sua base de mainframes na década seguinte. Este impulso de investimento em
tecnologia coincidiu com a forte concentração bancária ocorrida a partir das reformas no setor
financeiro ocorridas em 1964-65. Os grandes bancos que emergiram deste cenário de acentuada
concentração e grande rede de agências espalhadas por vasta área geográfica se tomaram os
principais impulsionadores da automação bancária no país. Some-se ainda o fato de, neste período, os
bancos terem multiplicado o número de produtos oferecidos aos seus clientes e também se
transformado em grandes recebedores de pagamentos de serviços públicos (luz, gás, água e telefone),
fatores que forçaram a demanda por grande capacidade e velocidade no processamento de um enorme
volume de transações, direcionando altos investimentos em recursos computacionais e de
telecomunicações.

Também muito importante para o crescimento da automação bancária no Brasil foi a aceleração da
inflação a partir do final dos anos 70. Frischtak [ref. 47] destaca que as altas taxas inflacionárias
estimularam o crescimento do número de agências e reforçaram a concentração do setor, exigindo
maior velocidade nas transações e contribuindo mais ainda para a transformação do dinheiro em
ativos financeiros intermediados pelos bancos. Assim, a inflação teve um papel duplo no processo de
automação bancária no Brasil: por um lado, as constantes alterações no valor da moeda exigem uma
maior velocidade nas transações, o que demanda recursos tecnológicos mais sofisticados; por outro
lado, a própria inflação proporcionou aos bancos uma considerável taxa de lucros, o que permitiu a
disponibilidade para investimentos em tecnologia.

Podem-se entender os caminhos trilhados pela automação bancária e a difusão dos recursos de
informática no setor bancário no Brasil acompanhando a análise feita por Frischtak. na qual ele
relaciona três fases distintas: a primeira, do processamento de dados centralizado, que vai da
instalação dos primeiros computadores no início dos anos 60 até a metade da década de 70, quando o
governo começa a restringir a importação de equipamentos de informática; a segunda, do
processamento de dados distribuídos na fase de marketing, que coincide com o início da explosão da
inflação e dura até os primeiros choques heterodoxos na economia; e a terceira, do processamento
distribuído na fase de racionalização, de 1986 até o final da década. Pode-se considerar ainda uma
quarta fase da automação que se inicia no final dos anos 80 e início dos anos 90, quando, além dos
investimentos na automação de agências, aumenta a preocupação com a automação dos serviços de
retaguarda como forma de melhorar a performance gerencial. A seguir, uma breve explanação de cada
uma delas.
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3.2.1. Fases da automação bancária

Até os anos 70, os grandes bancos tinham um parque de computadores composto exclusivamente por
mainframes e outras máquinas de porte médio. Os grandes fornecedores de equipamentos e serviços
de informática dominavam o mercado, sendo que em 1976 a IBM possuía uma fatia de quase 70%,
seguida de longe pela Burroughs (17%) e Bull (6,5%) [ref. 47]. Estes equipamentos se localizavam
em grandes CPDs que eram alimentados por teleprocessamento com os dados enviados de cada
agência, previamente concentrados em centros de digitação. Os dados eram processados e
consolidados durante a noite para voltarem em forma de listagens para as agências no dia seguinte, de
forma a permitir que fossem consultados durante o expediente.

Com a expansão do alcance geográfico da rede de agências, o tempo médio para o transporte dos
dados das agências para o CPD aumentou. A solução encontrada para acelerar a troca de dados entre
as agências e o CPD foi a criação de subcentros que recebiam os dados da agência, armazenavam-nos
e enviavam-nos por linha telefônica aos CPDs. Estes subcentros eram operacionalmente custosos (em
especial para aquelas unidades que serviam a poucas agências) e existiam limitações na quantidade e
qualidade dos dados que era possível transmitir para o computador central. Estimativas indicam que a
utilização destes subcentros podiam elevar os custos das transações em até 30%43.

A escalada da inflação gerou também a necessidade de os clientes terem mais agilidade na reaplicação
de seus investimentos. Isto significa que as operações que eram processadas por lotes (batch) de
informação enviados ao computador central no fim do expediente, passaram a demandar mais
urgência na sua execução, necessitando que fossem processadas no momento em que estivessem sendo
autorizadas. Esta mudança das expectativas dos clientes com relação aos serviços oferecidos forçou
uma mudança também no conceito dos sistemas, passando-os para um tipo de processamento em
tempo real (on-line), onde o processamento é imediato, no momento em que cada operação é
realizada. A mudança do conceito de batch para on-line exigiu investimentos ainda maiores nos CPD
dos bancos.

"A descentralização do processo se converteu em uma necessidade. ( ..). Da centralização total
estamos passando a transferir partes do processamento para unidades regionais e urbanas, reservando
ao CPD central a tarefa de consolidação." Era o que diziam em 1981 técnicos+' responsáveis pela
área de sistemas de dois grande grupos financeiros brasileiros, em congresso da Federação Latino
Americana de Bancos. É o início da segunda fase da automação bancária.

A necessidade de manipular de modo mais eficiente as informações geradas no nível da agência
induziu ao processamento de dados distribuído. Segundo Frischtak, 70-80% dos dados gerados pelas
agências só tinham interesse no nível da própria agência. Esta concentração de dados facilitaria
sobremaneira a implantação de sistemas on-line. Inicialmente, no entanto, a descentralização do
processamento gerou custos adicionais por causa da sobreposição das arquiteturas distribuídas e
centralizadas. Houve casos que, enquanto o processamento de informações on-line ocorria ao nível da
agência, muitas destas mesmas informações eram enviadas para processamento nossubcentros e
CPD.

Apesar das dificuldades e do aumento inicial dos custos, os bancos que lideravam o processo de
automação no país continuaram investindo no sentido de aumentar a quantidade do processamento
feito ao nível da agência, permitindo que o sistema fosse evoluindo para uma arquitetura mais
eficiente. Neste ponto Frischtak ressalta que, se no primeiro momento o investimento na abordagem de
processamento distribuído implicava um aumento de custos para o sistema, a determinante para a
inversão de recursos na perspectiva de uma arquitetura distribuída estava vinculada a outros fatores.

43Graça, citada em Frischtak [ref. 47].
44Fazzio& Chohfi [ref. 41].
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Um desses fatores estava ligado à necessidade de marketing dos bancos. Até a primeira metade dos
80, a automação bancária no Brasil não foi motivada pelo desejo de reduzir custos nem com mão-de-
obra, nem operacionais. Até meados da década de 80, tendo os seus lucros impulsionados pela
inflação, os bancos se utilizavam da automação para promover o seu marketing, melhorando a
qualidade dos serviços (particularmente em termos do tempo exigido para processamento de
transações) e ampliar a sua rede física, tendo como conseqüência o aumento do número de bancários.

Situação semelhante ocorreu no processo de automação bancária do Canadá'", onde os projetos
iniciais de computação on-line não foram induzidos por motivos de redução de custos. A automação
bancária canadense foi também motivada pela necessidade de competir através da inovação de
produtos e da imagem pública, ou seja, marketing.

Outro fator que deve ser considerado é a estreita ligação dos principais bancos comerciais brasileiros,
com fornecedores de equipamentos de automação bancária. Boa parte do rápido crescimento da
indústria nacional de informática no início da década passada se deve à demanda dos bancos
comerciais por automação. Além de fonte de demanda e sociedade no capital, os bancos contribuíram
inclusive com recursos humanos para o desenvolvimento de algumas das principais empresas da
nascente indústria de informática brasileira. .

O envolvimento dos bancos comerciais brasileiros com empresas de informática se apresentava como
uma alternativa viável para a automação já que, em 1975, o governo brasileiro começava a impor
restrições para a importação de computadores e periféricos, iniciando o processo que culminou na Lei
de Informática de 1984, cujo resultado mais conhecido foi a implantação da reserva de mercado para
produtos de informática produzidos por empresas brasileiras46. As declarações de Olavo Setúbal no
Congresso Nacional (citadas anteriormente) são ilustrativas da posição dos bancos com relação à
reserva de mercado nesta época.

Com os sucessivos planos econômicos lançados pelo governo objetivando baixar a inflação, a política
de investimentos em automação por parte dos bancos tomou uma nova orientação, dando início à
terceira fase da automação. A queda brusca da inflação provocada pelo plano Cruzado, fez cair os
lucros dos bancos, que se ressentiram e passaram a adotar políticas de redução de custos, inclusive em
automação. Em 1986 e 1987 também o número de agências e de pessoal foi reduzido.

Essa fase de racionalização e de redução de custos coincidiu com o aparecimento da Procomp,
empresa de informática especializada em automação bancária. Na fase anterior, a aliança entre alguns
bancos e empresas de informática possibilitou o desenvolvimento de sistemas sob medida para as
necessidades dos bancos, que resultou em ganho para a qualidade dos serviços, embora houvesse uma
certa combinação entre os bancos e os fornecedores evitando que os preços caíssem. Nessa terceira
fase, a Procomp, graças à colocação no mercado de equipamentos de qualidade pela metade do preço
dos concorrentes [ref. 14, ref. 47] forçou uma queda geral de preços, fazendo com que os bancos que
não haviam ainda investido pesadamente em informática para melhorar o atendimento aos clientes
iniciassem o seu processo de automação.

A partir de 1988, a automação bancária toma novo impulso, agora motivada pela queda nos preços
dos produtos de informática e pela entrada de bancos que ainda não tinham políticas agressivas de
automação, incluindo neste grupo tanto aqueles com poucas agências quanto o maior deles, o Banco
do Brasil, que, apesar de ter um dos maiores parques de mainframe do país até então, dava pouca
ênfase ao processamento no nível da agência. Os bancos voltam, portanto, a investir maciçamente em
automação [ref. 69], instalando novas agências on-Iine e já utilizando micros e redes locais para
melhorar o gerenciamento administrativo. Passada a fase da automação motivada pelo marketing e a
fase da racionalização na base de corte de gastos, os bancos, principalmente aqueles com grande rede
de agências, procuraram investir no aperfeiçoamento do processamento de retaguarda. Embora

45Parsons,Gotlieb e Denny, citado em Frischtak [ref. 47].
46Sobre este tema, ver DANTAS [ref. 27].
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continue o investimento em automação de agências, no final dos anos 80 e início dos anos 90 a
automação nos grandes bancos tem grande enfoque na disseminação dos microcomputadores pelos
escritórios, a fim de aperfeiçoar o planejamento e a gestão interna.

Os pequenos e médios bancos, que não se caracterizavam até então por grandes investimentos em
automação, passam desde essa época a investir em tecnologia para enfrentar a concorrência que,
como já foi dito, começa a se acirrar com o aumento abrupto do número de bancos no país. Os bancos
de pequeno e médio porte, dado o avançado estágio de automação dos grandes bancos, precisavam
tirar o atraso em automação passando a investir tanto no processamento ao nível do atendimento aos
clientes como na retaguarda. O fato é que a informatização se tornou irreversível para todos os
bancos, independentemente do seu porte.

A ênfase desta que poderia ser considerada a quarta fase da automação bancária está na disseminação
da massa de informações do computador central para o restante da organização, tendo os PCs e as
redes locais um destaque especial [ref. 69]. A disseminação de PCs implica uma maior autonomia dos
usuários, inclusive no desenvolvimento de aplicações por eles próprios com o objetivo de diminuir a
demanda do CPD. Desta forma, os bancos passam também a direcionar investimentos no treinamento
de usuários, capacitando-os para desenvolver projetos em seus respectivos departamentos. A maior
participação dos usuários no desenvolvimento de sistemas implica mais cuidado com registro dos
sistemas desenvolvidos, evitando a duplicação de aplicações e também a preparação dos seus sistemas
para a interligação entre micros e mainframes.

Para se compreender o efeito que a popularização dos microcomputadores, ou micros, provocaram
dentro da automação bancária brasileira, é preciso um melhor detalhamento dos níveis de
processamento de informação que ocorrem dentro dos bancos.

3.2.2. O processamento de informação nos bancos

Janowitzer [ref. 60] subdivide a automação bancária em três ruveis: o processamento central, o
sistema de apoio à decisão e a automação de processos de atendimento ao público. No entanto,
adotando parâmetros mais atuais, é útil a inclusão de um quarto nível, que se refere especificamente à
automação de escritório para efeito de gerenciamento administrativo. Está claro que este nível de
automação não está diretamente relacionado nem com os sistemas de apoio à decisão e nem com o
processamento de consolidação de transações, embora junto com eles componha o conjunto de
automação de retaguarda.

No processamento central, os grandes computadores localizados em CPD isolados das agências são
responsáveis pela consolidação das transações diárias do banco, gerando as informações necessárias a
todas as outras unidades da organização e aos clientes, que podem ser informados de sua posição
financeira junto ao banco.

Alimentados pelos dados fornecidos pelo sistema central, os sistemas de apoio à decisão produzem as
informações necessárias à administração nos mais diferentes níveis, facilitando a análise sobre o
desempenho de cada cliente e as taxas de lucro, que podem ser auferidas nas diversas transações e em
diferentes cenários econômicos. Como o nome indica, são ferramentas valiosas na tomada de decisões,
facilitando a aplicação de recursos de forma mais racional, permitindo a elevação dos níveis de
rentabilidade das organizações bancárias.
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Os procedimentos automatizados de atendimento ao público são aqueles nos quais os clientes de um
determinado banco podem obter informações a respeito de suas contas correntes e aplicações
financeiras, bem como executar uma gama limitada de serviços e operações sem necessitar da
interferência de funcionários do banco. O objetivo destes procedimentos automatizados é o de
oferecer aos clientes a possibilidade de manipulação dos seus ativos com o máximo de agilidade e
segurança.



Os escritórios dos bancos, tal como em outros setores da economia, estão sofrendo grandes
transformações provocadas pela introdução dos microcomputadores. Segundo Feldman [ref. 42], a
automação de escritório "é o conjunto de tecnologias destinadas a aplicações, equipamentos, software
e serviços relacionados ao processamento da informação e à forma como as pessoas trabalham e se
comunicam nas organizações". O microcomputador agiliza a busca, produção e envio de informações,
atividades que geralmente ocorrem dentro de escritórios. Nos bancos, com o aumento do uso de PCs -
e outros aparelhos baseados em microprocessadores como o fax - cresce a troca de informações
eletrônica e agiliza uma das principais atividades que ocorrem dentro dos escritórios, que é o
arquivamento de informações, principalmente se se considerar a possibilidade de acessar bancos de
dados existentes no computador central através dos computadores que ficam à disposição dos
usuários.

Enquanto o processamento central dos bancos, principalmente daqueles de grande rede de agências, é
dominado pelos grandes computadores e a automação de processos de atendimento ao público é
território de equipamentos específicos - embora de tecnologia baseada no uso intensivo de
microprocessadores, como nos PCs - a automação de escritório é dominada pelos microcomputadores,
podendo os sistemas de apoio à decisão estar ao nível de processamento tanto de mainframes quanto
de micros, observando-se nos últimos anos um grande avanço das tecnologias de suporte às tomadas
de decisão baseadas em PC. Portanto, numa visão geral das tecnologias adotadas em automação
bancária, as tecnologias ligadas aos microprocessadores dominam uma parcela importante da
automação bancária.

Os níveis de automação representados pelo processamento central, pelo processo de tomada de
decisões e pela automação de escritório compõem a chamada automação de retaguarda, ou back-
office. Há ainda a expectativa de uma convergência maior entre a automação dos processos de
atendimento ao público e as tecnologias de PC: empresas como a Intel e a Microsoft já trabalham para
desenvolver respectivamente, microprocessadores e sistemas operacionais que possam integrar outros
sistemas, tais como por exemplo ATMs e cash-dispensers, que são típicos de automação bancária,
trazendo a interface de usuário destes equipamentos para um padrão mais próximo ao que já existe em
PCs.

O crescente domínio das tecnologias baseadas em PCs dentro dos bancos ameaça também a área antes
exclusiva dos mainframes, o processamento central, graças ao fenômeno do downsizing. Embora não
se creia que num curto prazo, particularmente nos grandes bancos, os mainframes possam ser
substituídos por redes de PCs, o grande avanço observado nos últimos anos nesta tecnologia já
ameaça claramente a hegemonia dos grandes computadores como os únicos responsáveis pelo
processamento central dos bancos.

3.2.3. Tendências futuras na automação bancária

O amadurecimento da automação bancária, que se observou a partir da segunda metade da década de
80, aponta para o que é conhecido como automação off-branch, ou seja, para fora da agência.
Também conhecido por home-banking, esta perspectiva de funcionamento dos bancos permite que os
clientes tenham acesso a informações sobre a sua situação bancária e possam até mesmo fazer
movimentações em suas aplicações financeiras sem necessitar se dirigir fisicamente às agências.
Acredita-se que no futuro o banco irá cada vez mais ao cliente, diminuindo na mesma proporção as
idas dos clientes aos bancos. Já há quem defenda um modelo de banco completamente centrado no
cliente [ref. 59] que exigirá a reformulação da cultura na qual os bancos dizem aos clientes quais são
os serviços que estão disponíveis para uma outra em que as exigências dos clientes determinarão os
serviços que serão oferecidos pelos bancos.

Podem-se observar pelo menos quatro níveis de sistemas de automação de agências. No primeiro, o
equipamento fica localizado no caixa da agência e é manipulado pelo próprio funcionário do banco.
No segundo, o equipamento é manipulado pelo próprio cliente dentro da agência, sem que haja a
necessidade de intervenção do funcionário do banco. Algumas dessas máquinas permitem que o cliente
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obtenha apenas consultas sobre suas contas e aplicações. Outras mais sofisticadas possibilitam saques
e depósitos, reduzindo o tempo de atendimento dentro da agência. O terceiro nível é representado por
caixas automáticos localizados fora das agências e com funcionamento ininterrupto 24 horas por dia.
O quarto é a evolução dos caixas automáticos para verdadeiras agências onde se podem realizar
vários tipos de serviços inclusive pagamento de contas e retirada de talões de cheque. Este serviço já
está disponível para clientes especiais de alguns bancos, mas tudo indica que em breve estará
disponível a um número maior de usuários do sistema bancário.

Outros sistemas off-branch já estão sendo testados por alguns bancos. Um deles permite com que o
cliente possa consultar e até manipular as suas aplicações de um microcomputador equipado com
modem de sua casa ou empresa, em alguns casos com PCs fornecidos pelos próprios bancos [ref. 41J.
Também existe em alguns bancos a possibilidade de fazer consultas e aplicações via telefone ou
mesmo fax. Um outro tipo de sistema off-branch, que ainda está em fase de planejamento, prevê que o
cliente possa fazer compras junto a estabelecimentos comerciais utilizando o mesmo cartão magnético
e a mesma senha que utiliza para fazer a sua movimentação bancária, sendo o valor da compra
posteriormente debitado em sua conta. Em países como França e EUA já existem bancos sem
nenhuma agência, trabalhando com seus clientes exclusivamente via correio e telefone [ref. 53].

É preciso observar que, além da tecnologia, outros aspectos devem ser considerados, quando se leva a
movimentação bancária para fora do ambiente da agência. Um primeiro deles é relativo ao
desemprego que ele produz junto à categoria dos bancários. Se durante a fase de expansão da
automação bancária no país - a segunda fase - o número de empregos nos bancos aumentou
significativamente, a perspectiva agora é de severa redução da oferta de mão-de-obra nos bancos.
Outro aspecto é relativo ao fato de uma boa parte da população ser formada por analfabetos
funcionais, que em tese teriam mais dificuldade para operar estes sistemas eletrônicos fora da agência.
Na prática, este problema não se revelou tão grave quanto se imaginava a princípio, pois mesmo em
grandes bancos de varejo o número de transações por cartão magnético têm aumentado
significativamente [ref. 53], aparentando ser mais fácil para um cliente pouco letrado digitar seu
código do que preencher e assinar um cheque. Uma terceiro aspecto é relativo à segurança, que deverá
se desenvolver pari passu com os novos sistemas que serão implantados. A facilidade de
movimentação de valores à distância deve estar associada a esquemas de segurança que protejam os
clientes e os próprios bancos de riscos de assaltos eletrônicos ao seu patrimônio.

De um modo geral, os bancos estão atuando com a expectativa de que a conquista de fatias do
mercado no futuro se dará mais por meios eletrônicos e de comunicação disponíveis para a obtenção
de informações que possam viabilizar a realização de negócios do que pela ampliação do número de
agências abertas. Isto significa que os investimentos em tecnologia deverão continuar como prioridade
dos bancos, tanto no Brasil como em outros países.

Em 1990 nos EUA, 20% do orçamento dos bancos estavam indo para informáticaf", sendo que a
maior parte destes recursos eram consumidos com manutenção em informática e não com novos
produtos, o que demonstra que os antigos sistemas são ainda muito dispendiosos. Ao mesmo tempo,
aumentam os custos com retreinamento de mão-de-obra devido ao surgimento de novas tecnologias,
produtos e serviços no setor. Isto implica custos muito elevados, principalmente para os bancos
menores, situação que os induz ao compartilhamento de serviços como forma de baixar os custos. De
uma forma geral, os bancos estão preocupados em baixar custos, o que torna muito atraente a idéia de
utilizar tecnologias mais baratas e que permitam que o sistema evolua na direção do off-branch, com
uma redução de custos operacionais ainda maior.

Embora no Brasil não se possa contar com dados muito objetivos sobre os gastos dos bancos em
informática, pois eles consideram que esta é uma informação estratégica e na maioria das vezes
sigilosa, sabe-se que a informatização também é fator competitivo irreversíveL não sendo mais

47Citadopor um consultor americano num seminário promovido pela FEBRABAN e publicado em "Os
desafios de uma década turbulenta" [ref. 88].
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concebível que um banco possa pensar em funcionar sem o auxílio de um sistema de informação que
permita a melhoria tanto do atendimento aos clientes quanto dos serviços administrativos de
retaguarda, aí incluídos desde o processamento central até o apoio à tomada de decisões, passando
pela automação de serviços de escritório necessários à administração da empresa bancária.

Pelo que se pode depreender das opiniões de consultores e especialistas, que freqüentemente são
publicadas na imprensa especializada, as pressões competitivas estão fazendo com que os bancos
procurem um novo paradigma de processamento que atenda ao mesmo tempo aos objetivos de ampliar
os serviços de home-banking e de racionalizar gastos, pois o custo do atendimento personalizado
tende a ser alto. Os investimentos em automação de retaguarda e telecomunicações parecem ser a
resposta dos bancos para este problema.

Frischtak observa que entre as restrições para a completa automação dos serviços bancários estão as
limitações em comunicações e o fato de existirem bancos de dados baseados em mainframes não
integrados, o que faz com que a maioria das aplicações ainda residam nos grandes computadores e
não nas máquinas que compõem o sistema descentralizado. Seguindo esta argumentação, para reverter
a situação e continuar perseguindo a estratégia de home-banking, os bancos precisam, por um lado,
continuar investindo em telecomunicações, embora boa parte dos problemas nesta área digam mais
respeito a políticas governamentais do que das empresas isoladamente e, por outro lado, aprofundar as
políticas de descentralização de seus sistemas de informação, o que representa um motivo importante
para considerar o downsizing.

3.3. Downsizing de SI nos bancos

Ponton [ref. 92], analisando o uso dos microcomputadores em bancos, descreve três fases que
geralmente as grande empresas atravessam no processo de aquisição de PCs. Na primeira, os
departamentos usuários fazem as suas aquisições sem conhecimento do departamento de sistemas, da
mesma forma como se comprariam quaisquer outras máquinas de escritório. Estes equipamentos, cuja
compra é normalmente efetuada para suprir os atrasos de solicitações feitas pelos usuários à área de
SI, são utilizados para umas poucas aplicações e, embora tenham contribuído para aumentar a
capacitação dos usuários no uso de computadores, em muitos casos levaram as empresas a ter um.
grande parque de equipamentos incompatíveis entre si e adquiridos por preços desvantajosos, entre
outros problemas.

Na segunda fase, o departamento de sistemas se encarrega de gerenciar os acordos de compra,
garantindo uma certa padronização de hardware e software, obtendo vantagens nas negociações de
compra e cuidando do treinamento dos usuários. Apesar da participação do departamento de sistemas,
geralmente não há nesta fase um plano coordenado para a implantação de microcomputadores e para
atender a maior vantagem que ele pode oferecer, a produtividade individual.

A fase posterior é aquela na qual se começa a empregar PCs para algumas das aplicações antes
exclusivas dos computadores centrais. Segundo Ponton, esta fase ocorre quando as agências exigem
manter bancos de dados próprios para melhorar as relações com os clientes ou quando se atravessa
um período de atualização para uma nova tecnologia. Nesta fase deve haver um enfoque coordenado a
respeito de como a informação se processa dentro da organização e de como obter ganhos em
produtividade. Os bancos estão entre as atividades que mais fazem uso de informação e onde a
produtividade por empregado é das mais baixas entre os setores da indústria.

Sendo dos principais consumidores de informática no país e, como tal, atentos às tendências do
mercado de tecnologia, os bancos já há algum tempo estão interessados no fenômeno downsizing. Do
ponto de vista dos usuários, a entrada de micros nas empresas fez aumentar as criticas ao trabalho
desenvolvido pela equipe de sistemas das empresas, responsáveis pelo processamento central e, como
vimos anteriormente, gerenciadores das informações necessárias a todas as outras unidades da
organização. Esta insatisfação com o CPD junto a executivos, pessoal de gerência e assessores
técnicos deriva do fato de estes usuários, ao contrário do pessoal do CPD, não verem o
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processamento eletrônico de dados apenas como a apuração rígida e rotineira, mas principalmente
como um instrumento de gerência e decisão que se deve comportar com agilidade e presteza,
elaborando cálculos, confeccionando modelos, tabulando dados e apresentando-os em apurações que
refletem necessidades de momento e que não se repetem, mas que nem por isso são menos importantes
[ref. 67]. Por causa do seu alto grau de informatização, é nos bancos que estes problemas mais cedo e
mais pronunciadamente se manifestam, embora tais opiniões representem uma tendência crescente
dentro das empresas em geral.

A imprensa especializada tem noticiado fartamente a adoção de políticas de downsizing em muitas
empresas, e em particular nos bancos. Na verdade, os bancos são bastante reticentes quanto à
divulgação de informações acerca de suas políticas de informática e o conceito cliente-servidor se
tomou tão importante que alguns dos maiores bancos preferem desenvolver seus esforços em segredo.
Assim, é preciso um estudo um pouco mais aprofundado sobre como os bancos encaram o
downsizing, de forma a se poder emitir uma opinião conclusiva a respeito. A indicação de que os
bancos estão aderindo ao downsizing pode trazer alguma luz, inclusive para outros setores da
economia, sobre o futuro do planejamento de SI.

A maioria dos bancos brasileiros, particularmente os maiores, são bem equipados com sistemas de
grande porte, o que não impediu que alguns deles dessem ênfase à implantação de redes de
microcomputadores. Hoje estima-se que a maioria dos bancos possuem redes locais, mesmo que
restritas a alguns poucos departamentos. Mas existem também aqueles que partiram para a alternativa
mais radical de substituir completamente o mainframe, delegando todo o processamento da empresa a
uma arquitetura baseada em redes de microcomputadores. Os defensores da arquitetura cliente-
servidor prevêem que ela transformará os bancos, estendendo a computação a novas classes de
usuários e contribuindo para reforçar a tendência dessas instituições no sentido do auto-atendimento,
home-banking e agências sem funcionários, garantindo a melhoria dos serviços e reduzindo custos
operacionais.

Considerando os argumentos apresentados nos capítulos anteriores e sem perder de vista a estrutura
do setor bancário, é de se esperar que os pequenos bancos tenham condições de aderir sem maiores
dificuldades à onda do downsizing, ressalvadas as questões de resistência cultural. No caso dos
grandes bancos, a questão é mais delicada pois eles possuem uma forte estrutura de informática já
instalada, o que significa também uma cultura bastante enraizada de utilização de mainframes. Além
disso, novas tecnologias implicam em mudanças organizacionais acerca de como a informação é
capturada, processada e acessada, sem falar nos altos investimentos em retreinamento até que
comecem a aparecer resultados. O conhecimento sobre o alcance e as características das políticas de
downsizing nos bancos podem ajudar a compreender melhor este .fenômeno tanto no próprio setor
bancário quanto em outros setores da indústria.

Com este trabalho objetiva-se conhecer o nível de engajamento dos bancos brasileiros no processo de
modernização que se acredita estar ocorrendo no nível de planejamento de SI, no qual os sistemas
centralizados e baseados em mainframes estão a cada dia perdendo espaço para as redes locais e a
arquitetura cliente-servidor. O próximo capítulo apresentará o trabalho de pesquisa que foi realizado
para avaliar como os bancos estão utilizando redes locais e as características das políticas de
downsizing que estão ocorrendo nas empresas do sistema bancário brasileiro, bem como as
dificuldades enfrentadas ao se optar pela implantação de uma arquitetura de SI centrada no uso de
redes de microcomputadores.
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4. Pesquisa sobre o uso de redes locais e downsizing de SI nos bancos

Neste quarto capítulo será apresentada a metodologia empregada e as justificativas que levaram à
adoção desta metodologia para a realização do trabalho pretendido. Neste capítulo serão explicitados
detalhes de elaboração do questionário utilizado e um resumo dos dados coletados, através dos
questionários que forneceram a base para as conclusões da pesquisa, bem como os gráficos e as
tabelas necessárias à compreensão da mesma, acompanhados de considerações estatísticas que
respaldam as observações feitas.

4.1. Escolha da metodologia e coleta de dados

A definição de uma metodologia de pesquisa implica a escolha de um método que seja efetivo e
possibilite a coleta de dados necessária para responder às questões formuladas com o intuito de testar
as hipóteses elaboradas pelo pesquisador. No caso deste trabalho, a principal hipótese formulada diz
respeito à afirmação, como tendência dominante para o futuro, do modelo distribuído de
processamento de informações, no qual se caracteriza o planejamento de SI, com foco no usuário da
tecnologia dentro da organização e não apenas na tecnologia. O downsizing é considerado como sendo
uma manifestação desta tendência à descentralização, que está aflorando, não apenas por causa da
evolução tecnológica e da necessidade de melhor controlar os custos de informática, mas também por
causa de uma certa emancipação dos usuários de tecnologia dentro das organizações.

Nesta pesquisa foram consideradas três questões, que foram elaboradas com o objetivo de testar as
hipóteses mencionadas. A primeira é se o downsizing pode ser considerado uma manifestação da
tendência à descentralização em SI. Caso se confirme esta tendência, ela é apenas episódica ou tem
características irreversíveis? E em terceiro lugar, como o downsiztng está afetando o planejamento de
SI no Brasil?

A abrangência das questões formuladas colocam para o pesquisador problemas de outra dimensão
como, por exemplo, elaborar uma pesquisa que, além de contribuir para responder a essas questões,
possa também ser levada a cabo, dadas as restrições de trabalho que serão enfrentadas,
particularmente em relação ao tempo e o número de pessoas que devem ser pesquisadas para se
chegar a um bom termo.

Como forma de enfrentar estas dificuldades, a saída encontrada para a condução deste trabalho foi a
concentração da pesquisa apenas na terceira questão, deixando as duas primeiras para um plano
apenas de estudo teórico, baseado na bibliografia já publicada sobre o tema. Mas mesmo a terceira
questão envolve uma abrangência nada desprezível e foi necessário impor mais limitações para que a
pesquisa pudesse ser realizada de maneira satisfatória. Partindo do princípio que os bancos são o setor
mais avançado no uso da informática no Brasil e que o downsizing pode ser caracterizado pelo uso
intensivo de redes locais, a pesquisa se toma mais viável, se se concentrar no levantamento de como
os bancos utilizam redes locais e como eles se posicionam diante do downsizing,

Definido o foco da pesquisa, é preciso escolher a metodologia mais adequada para chegar aos
objetivos. A opção feita neste trabalho foi pelo envio de questionários de auto-resposta para todos os
bancos, com a finalidade de colher uma amostra que fosse representativa das empresas do setor.
Questionários respondidos pelo próprio entrevistado são bons para colher informação rapidamente de
um grande número de pessoas, mas são freqüentemente dificeis de interpretar, além de esbarrarem na
superficialidade. Apesar disso, dadas as condições de trabalho que se teria à disposição, esta
metodologia foi escolhida tanto pela rapidez com que seria possível obter informações, quanto pela
possibilidade de ela oferecer um primeiro panorama, mesmo que genérico, sobre o downsizing no
país, a respeito do qual não se têm muitas informações consistentes.

Para a elaboração do questionário foi levado em conta que as perguntas deveriam cobrir áreas cujas
respostas envolveriam em primeiro lugar um dado objetivo e relativamente fácil de se obter - qual
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equipamento se está utilizando e para quê; em segundo lugar, um dado também objetivo mas dificil de
se obter - quanto se está gastando atualmente com informática e quanto se gastaria se se adotasse uma
política diferente; e em terceiro lugar um dado subjetivo e dificil de obter - como o downsizing afeta a
vida da organização.

o resultado da pesquisa está apresentado em detalhes nos anexos deste trabalho, onde estão cópias do
questionário enviado para todos os bancos e do Relatório de Pesquisa, no qual consta a tabulação de
todos os dados obtidos. Os comentários e análises sobre estes dados estão no próximo item.

4.2. Análise dos dados

A partir dos questionários recebidos em resposta, pode-se traçar um panorama sobre como os bancos
brasileiros estão utilizando redes locais e de que maneira se deparam com o fenômeno downsizing.
Para se fazer uma análise que teça conclusões acerca de todo o setor bancário, tomando como base
apenas uma parcela de respostas obtidas de alguns bancos, é preciso fazer uso de considerações que
dêem respaldo às observações feitas.

4.2.1. Considerações sobre a amostra

Em primeiro lugar, é fato sabido que os bancos em geral não gostam de divulgar dados sobre a sua
situação de informática, pois julgam ser esta informação de caráter confidencial e de valor estratégico
para a sua competitividade no mercado. Apesar disso, e graças a uma certa insistência e garantia do
sigilo dos dados (vide cartas enviadas aos bancos nos anexos), um número de empresas que pode se
considerar expressivo, retornou os questionários, dos quais se obteve um total de 38 questionários
utilizados para a tabulação de dados, representando 15,7% do universo total de bancos, que era de
242 empresas à época.

Tabela 4.1 - Identificação da amostra (em %)

orizem do capital universo amostra
público 12,40 5,26
privado nacional 59,50 57,89
privado nacional com controle estrangeiro 7,44 2,63
privado nacional com participação estrangeira 13,22 23,68
estrangeiro 7,44 10,53

porte
pequeno 66,94 65,79
médio 15,29 7,89
arande 17,77 26,32

tipo
múltiplo 84,71 84,21
comercial 14,46 15,79

É preciso comparar a amostra com o universo dos bancos e verificar se ela pode ser considerada
representativa, ou seja se a amostra tem as mesmas características do universo. Para esta comparação
foram tornadas duas informações básicas: uma segundo classificação feita pelo Banco Central do
Brasil e publicada pela FEBRABAN, que identifica os bancos brasileiros por origem do capital, pelo
porte (se pequeno, médio ou grande, de acordo com o MNI, Manual de Normas e Instruções de
fev/90) e pelo tipo (se múltiplo, comercial ou caixa econômica); e outra segundo classificação por
porte, divido em porte financeiro, a partir de informações obtidas no ranking de empresas do setor
publicada pela revista Conjuntura Econômica publicada em junho de 93, e porte fisico também
tomando dados de classificação do Banco Central. Estes dados foram comparados com as
informações obtidas nos questionários respondidos e deram origem às informações contidas na tabela
4.1.
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Observando os dados apresentados na tabela 4.i, pode-se dizer que, de uma forma gerai a amostra é
uma representação bastante boa do universo. Num comentário item por item no que diz respeito à
origem de capital, percebe-se que os bancos públicos e os privados nacionais com controle estrangeiro
estiveram representados com índices inferiores à sua participação real no setor. Por outro lado, os
bancos privados nacionais, que representam a principal parcela de empresas bancárias do país
estiveram representados na amostra com índices praticamente idênticos ao seu peso no setor como um
todo. Os bancos nacionais com participação estrangeira e os estrangeiros ficaram representados
acima do seu peso real no universo. As diferenças notadas não comprometem os resultados totais, mas
há que se lamentar o pequeno retomo dos bancos públicos que, embora signifiquem, em número de
empresas, apenas 12,4% do total, têm um papel bastante importante na economia'< e seria bastante
oportuno avaliar o seu processo de modernização no que diz respeito ao emprego de novas tecnologias
de automação.

Com relação ao porte, segundo classificação do Banco Central, a amostra indicou uma
representatividade muito boa dos bancos pequenos, sendo que os bancos de porte médio ficaram sub-
representados e os bancos grandes aparecem em níveis mais altos do que se apresentam no setor. Se
for considerado que os bancos maiores são líderes na utilização de novas tecnologias, o desvio
evidenciado em seu favor na amostra representa uma posição mais vanguardista dos resultados, que
embora não retratando tão fielmente o que ocorre hoje, podem muito ligeiramente (dado que as
diferenças não são muito grandes) indicar o rumo para onde as coisas caminham.

Sobre a classificação por tipo de empresa, deve-se ressaltar que a não participação das caixas
econômicas na pesquisa não influenciaram nos resultados, pois elas representam menos do que 1% do
universo total. Por outro lado, a amostra muito se assemelha com o universo no que diz respeito à
divisão entre bancos múltiplos e comerciais, segundo a classificação do Banco Central.

Ao se falar de porte fisico ou financeiro de empresas do setor, o que se observa é que um número
muito pequeno de empresas detêm uma fatia muito expressiva seja do patrimônio líquido, seja do
ativo total ou o número de agências do conjunto dos bancos. Como mostra a tabela 4.2, pouco mais de
10% dos bancos se encontra nas faixas 1, 2, 3, 4, 5 e 6, enquanto os pouco menos de 90% restantes
ficam classificados na faixa 7. Esta grande concentração do sistema bancário brasileiro está também
refletida na amostra obtida através da pesquisa. A amostra, como já havia sido afirmado antes, tem
um ligeiro viés no sentido de representar mais os bancos grandes: em tomo de 80% dos bancos
pesquisados estão na faixa 7 e um número próximo de 20% se apresenta nas faixas superiores.

Como já foi dito anteriormente, o desvio que a amostra apresenta em favor dos bancos maiores pode
ser visto como um ponto favorável para a pesquisa, pois a característica de liderança destes bancos no
uso de tecnologias pode representar melhor a tendênia que se anuncia para o futuro próximo, apesar
de não representar um retrato ligeiramente diferente da realidade atual. De qualquer forma, mesmo
esta diferença em favor dos bancos maiores não é tão grande (menos que 10%) a ponto de invalidar as
conclusões da pesquisa, quando assu~·tidas como sendo para todo o setor.

Com as considerações feitas sobre a amostra, é possível afirmar que ela é bastante representativa do
setor, permitindo que as conclusões que se façam sobre os dados obtidos na pesquisa sejam
estrapolados para todo o universo do setor bancário no país. A principal ressalva que deve ser levada
em conta tem relação com os bancos estatais, que não estão bem representados na amostra, ficando
esta mais próxima das empresas do setor privado.

48Deacordo com o Ranking FGV de Bancos - 93, publicado pela revista Conjuntura Econômica em jun/93 ,
os dez maiores bancos estatais estão classificados abaixo do sexto decil entre os maiores bancos do país.
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Tabela 4.2 - Identificação por porte da empresa (em %)

Faixas" de Patrimônio líquido Ativo total Número de azências
classificação universo amostra universo amostra universo amostra

1 1,66 5)6 1,24 5,26 1,66 2,63
2 0,83 0,00 1,66 0,00 1,24 2,63
3 1,24 2,63 0,41 2,63 0,83 0,00
4 0,83 2,63 1,24 2,63 1,66 0,00
5 2,07 0,00 2,49 2,63 2,07 2,63
6 4,56 10,53 4,98 10,53 4,15 10,53
7 88,80 78,95 87,97 76,32 88,38 81,58

*0 dn e as aixas e c aSSI caçao srgm icam:
faixas Patrimônio líquido Ativo total Número de azências

1 + de I US$ bilhão + de 10 US$ bilhões + de 1000
2 de 500 US$ milhões a I US$ bilhão de 5 US$ bilhões a 10 US$ bilhões de 500 a 1000

3 de 400 US$ milhões a 500 US$ milhões de 4 US$ bilhões a 5 US$ bilhões de 400 a 500
4 de 300 US$ milhões a 400 US$ milhões de 3 US$ bilhões a 4 US$ bilhões de 300 a 400
5 de 200 US$ milhões a 300 US$ milhões de 2 US$ bilhões a 3 US$ bilhões de 200 a 300
6 de 100 US$ milhões a 200 US$ milhões de I US$ bilhão a 2 US$ bilhões de 100 a 200
7 - de 100 US$ milhões - de I US$ bilhão - de 100

d

4.2.2. Comentários sobre os dados obtidos

No item de informações gerais sobre informática na empresa, procurou-se identificar o quanto cada
empresa gasta de informática relativo ao seu patrimônio líquido, como está evoluindo o quadro de
funcionários da área de informática da empresa, em que nível hierárquico da empresa são tomadas as
decisões de informática e quais as características do(s) principal(is) equipamento(s) da empresa,
inclusive em termos de número de terminais.

Gráfico 4.1 - Evolução do gasto médio com informática

30,00 16

25,00 o 14

'"
·2 12

ai 20,00
cO

10 E 10

== 15,00
.::

8·s i.,. Q.
6

UJ 10,00 o
~ " 4

5,00 ~ 2

0,00 o
90 91 92 90 91 92

No gráfico 4.1 estão representados o gasto médio em informática (a) e a relação que estes gastos
médios têm com a evolução do patrimônio líquido (b). Apesar do gasto médio ter crescido de 90 para
91 em mais de 30%, de 91 para 92 se observa uma evolução bem menor: pouco mais de 2%. Quando
este gasto se relaciona com o patrimônio líquido, verifica-se uma redução de mais de 33% de 90 para
91 e e uma redução de 14% de 91 para 9249

49Mais detalhes sobre todos os dados desta pesquisa no Relatório de Pesquisa constante dos anexos deste
trabalho.
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Para uma boa compreensão destes dados, não se podem perder de vista as disparidades entre o porte
dos bancos. Enquanto apenas o gasto com informática de alguns dos maiores bancos chegam a
algumas centenas de US$ milhões, um número menor do que trinta deles possui um patrimônio líquido
acima de cem milhões de dólares'". Sendo assim, o gasto médio com informática, ilustrado em
dezenas de US$ milhões no gráfico 4.1 (a), demonstra melhor a situação nos grandes bancos, pois
estes influenciam muito no cáculo da média, distorcendo os valores, quando se fala em números
absolutos. De qualquer forma se percebe que a variação de gastos de 91/92 é mais de quinze vezes
menor do que o de 91/92, denotando um posível refreamento na expansão dos gastos com informática
por parte dos bancos brasileiros, particularmente dos maiores.

Já o gráfico 4.1 (b) considera a relação dos gastos com o patrimônio e aí, observa-se claramente uma
redução gradativa dos gastos com informática. Se em 90 os bancos gastavam 15,6% do valor do seu
patrimônio com informática, em 91 este valor caiu para 10,3%, e para 8,9% em 92. Deve-se também
considerar que as variações de patrimônio dos bancos nos períodos considerados foi bastante
significativa: próximo a 50% de 90 para 91 e 25% de 91 para 92. Esta extraordinária variação de
patrimônio, é explicada, provavelmente, por mudanças contábeis na forma do cálculo.

Apesar da alta variação no patrimônio exercer grande influência nos valores observados no gráfico
(b), os números estudados apontam, se não para uma redução real nos gastos em informática dos
bancos, no mínimo um movimento em direção a um crescimento menor nos custos dos investimentos
nesta área. Por outro lado, não se deve acreditar num simples corte de gastos com informática, já que,
como foi exposto no capítulo 3, esta se mostra a cada dia ser mais estratégica para os bancos. Pode-se
especular, portanto, que a explicação para a redução do custo da informática para os bancos estaria
num redirecionamento e não numa redução dos investimentos. Em outras palavras, deve-se pensar que
os bancos não estão investindo menos em informática e sim investindo em tecnologias menos
dispendiosas.

o gráfico 4.2 indica a evolução do número de funcionários de informática considerando-os divididos
em grupos de desenvolvimento (a), operação/manutenção (b), digitação (c) e apoio ao usuário de
microcomputador (d), Da mesma forma que na análise da evolução dos gastos em informática feita
anteriormente, a grande diferença de tamanho entre os bancos faz com que os valores observados no
gráfico 4.2, que são baseados na média, sejam muito influenciados pelos bancos grandes. A
dificuldade de se obter o número total de funcionários em anos anteriores implica a impossibildade de
se fazer um gráfico que mostre a evolução da relação entre este número e o de funcionários de
informática de cada empresa. Para o ano de 1992, esta relação é de 6,86%.

Os números apresentados indicam redução no número médio de -funcionários de informática dos
bancos nas áreas de desenvolvimento, operação/manutenção e digitação, sendo que o apoio ao usuário
sofre uma redução de 90 para 91 e sobe um pouco em 92, sem voltar a atingir o valor de 90. Como o
número de funcionários responsáveis pelo atendimento aos usuários de micro é bem inferior ao das
outras áreas, uma clara redução na equipe de sistemas dos bancos fica assim evidenciada. Esta
redução é de 13% de 90 para 91, e de 9% de 91 para 92.

Embora este fator não seja o único envolvido nos custos de informática, esta redução do pessoal
técnico na área pode estar influenciando a curva de gastos que, como já foi visto, também se mostrou
com tendência declinante.

50Conjuntura Econômica, junl93.
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Gráfico 4.2 - Número médio de funcionários de informática
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Outro dado obtido na pesquisa é relativo ao nível hierárquico da área de informática nos bancos. A
maior parte deles, 64,7%, mantêm a informática no nível de gerência, enquanto que em 35,3% a
informática está em nível de diretoria. Se for feito um cruzamento do porte dos bancos - considerados
aí o número médio de funcionários e de agências, bem como o ativo total médio e o patrimônio líquido
médio - com a posição da área de informática na hierarquia, observar-se-á que há uma clara
identificação dos bancos maiores com a definição da informática no nível de diretoria, como mostra a
tabela 4.3.

Tabela 4.3 - Porte médio segundo a hierarquia da área de informática

funcionários a2ências ativo total= patrimônio líquido"
2erência 867,7 14,9 477,5 41,9
diretoria 5597,9 108,5 2034,3 180,7

*ativo e patrimônio em US$ milhões

Como o número médio de funcionários, agências, ativo e patrimônio dos bancos que têm a informática
no nível diretoria é de 4 a 7 vezes maior do que aqueles nos quais a informática está no nível gerência,
há uma clara indicação de que os grandes bancos estão mais preocupados que os bancos menores em
guindar a área de informática para uma posição mais estratégica dentro da empresa, possivelmente
para se manter em se sintonia com as perspectivas futuras do mercado bancário, tal como já foi
comentado no capítulo 3.

A pesquisa também indicou que 43,2% dos bancos possuem algum tipo de mainframe, sendo que o
número médio destes equipamentos por banco é 2,9, conectado a 1250,1 terminais em média, com
73,2% deles funcionando como terminais burros. Se mais uma vez se tomarem os dados referentes à
distribuição dos bancos com relação ao porte, pode-se observar que estes, mesmo os pequenos, ainda
não dispensam os mainframes. Esta afirmação está baseada no fato de os pequenos bancos comporem
mais de 65% da amostra enquanto menos de 60% do total de bancos não possuem mainframes.
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No item microinformática, foi levantada uma série de relações entre o número total de funcionários da
empresa, o de técnicos do departamento de informática, o de usuários de microcomputador, o número
total de microcomputadores instalados, aqueles que estão emulando terminais de computadores
maiores e os que não têm unidade de disco, dados estes que estão na tabela 4.4. .

Tabela 4.4

relacões média bancos média serviços* média zeral=
% de funcionários usuários de micro 32,8 % 22,8% 13,0%
número de funcionários por micro instalado 13,7 10,7 17,3
número de usuários por micro 1,1 2.5 2,2

"fonte: CIAlFGV

Podem-se comparar alguns dados da tabela 4.4 com os obtidos pela pesquisa "Administração de
Recursos de Informática">', realizada pelo Centro de Informática Aplicada da Escola de
Administração de Empresas de São Paulo (CIA/FGV), na qual estão retratadas algumas dessas
mesmas relações para médias e grandes empresas nacionais de capital privado, incluídos alguns
bancos. Enquanto nos bancos a porcentagem de usuários de micro chega a uma média de 32,8%, no
setor de serviços ela é 13% e nas empresas em geral é de 13,0%, demonstrando que os funcionários
dos bancos têm um maior envolvimento com informática do que a média dos funcionários de outros
setores. Outro indicador que pode ser comparado é o número de funcionários por microcomputador:
13,7 para os bancos, 10,7 para o setor de serviços e 17,3 para as média geral. Também o número de
usuários por micro tem uma relação mais favorável aos usuários dos bancos do que das outras
empresas: 1,1 nos bancos contra 2,5 em serviços e 2,2 para as empresas em geral. Estes números
indicam que as empresas do setor bancário estão em estágio de informatização mais avançado que as
de outros setores, embora mais próximas das empresas de serviços.

Outra informação que se pode extrair dos dados obtidos é sobre a utilização de interfaces gráficas.
Segundo a pesquisa, os bancos possuem 35,8% dos micros rodando algum tipo de interface gráfica,
demonstrando que, na média, mais de um terço das empresas do setor já aderiram ao mundo das
interfaces amigáveis. Baseado no fato de apenas os computadores acima de 386 poderem fazer uso
satisfatório dos recursos desse tipo de interface, pode-se avaliar o potencial de utilização de interfaces
gráficas, a partir do número de computadores 386 e 486 instalados. Fazendo outra referência à
pesquisa do CIA/FGV, a porcentagem do total de microcomputadores capazes de utilizar interfaces
gráficas não passa de 22% nas empresas em geral e de 24,4% nas empresas de serviços, estando,
portanto, bem abaixo do índice dos bancos.

Contudo, o nível de informatização pode ser medido também pelo apoio que maior parte dos bancos
oferece aos seus usuários de microcomputador. A pesquisa revelou que, entre as empresas bancárias,
54% possuem centros de informação e 71,4% mantêm teinamento regular para os seus usuários de
microcomputador. Mais uma vez se observa a dianteira dos bancos maiores nestes itens: a relação
entre o número médio de funcionários das empresas que propiciam treinamento e aquelas que não o
fazem e entre as empresas que possuem CI e aquelas que não possuem é de 13 e 16 vezes,
respectivamente. Ou seja, tomando o número médio de funcionários como base, as grandes empresas
se preocupam mais com o atendimento a seus usuários de computador.

As redes de computadores já são utilizadas por praticamente todos os bancos: aproximadamente 95%
deles afirmaram ser usuários de redes locais. Desses, mais de 80% possuem redes baseadas em
servidor de arquivo, 47% possuem arquiteturas baseadas em servidores de bancos de dados, 30%
possuem redes de workstations gerenciadas por um dos dialetos Unix e aproximadamente 14% se
utilizam de arquitetura ponto-a-ponto. Estes números demonstram o estágio em que se encontram as
empresas na utilização de redes. Admitindo que o uso de redes se inicia geralmente com a adoção de

51MEIRELLES [ref. 77].

81



arquitetura de servidor de arquivos, evoluindo numa fase posterior para outros tipos de rede -
particularmente para o servidor de banco de dados - pode-se então verificar que os bancos brasileiros
já possuem uma certa maturidade dentro do mundo da conectividade, pois quase metade deles já está
utilizando redes com servidores de bancos de dados.

A menor quantidade de redes baseadas nas arquiteturas Unix e ponto-a-ponto pode ser explicada pelo
fato de estes tipos de sistema terem vindo ao mercado há menos tempo: até há pouco o Unix era quase
exclusivo de ambientes de pesquisa, enquanto que as redes ponto-a-ponto são de tecnologia mais
recente. A filosofia cliente-servidor, categoria em que se encaixam as redes com servidor de arquivo e
de banco de dados, é de longe ainda a que domina o mercado como um todo, situação que não é
diferente para o segmento bancário.

Com relação ao número de nós, verificou-se que a média da maior rede instalada ficou pouco acima
de 50 nós para a arquitetura de servidores de bancos de dados e de arquivos, com as redes Unix e
ponto-a-ponto tendo pouco mais de 30 nós. Esta diferença entre os números médios de nós das
diferentes arquiteturas estava dentro dos prognósticos, pois as redes ponto-a-ponto, além de serem
menos conhecidas como alternativa ao modelo cliente-servidor, são geralmente admitidas como sendo
mais dificeis de se administrar - em especial para uma quantidade de nós acima de dez - em alguns
casos se exigindo um grau mais alto de reformulação organizacional para a sua adoção eficaz. As
redes Unix também vieram com mais intensidade ao mundo dos negócios há menos tempo, mas já são
conhecidas do pessoal da área de sistemas pelas suas aplicações em minicomputadores. Por outro
lado, geralmente suportam workstations que têm preço unitário superior ao de um PC comum adotado
em outros tipos de rede, o que as transforma numa opção mais cara.

A pesquisa mostrou que as redes do tipo servidor de arquivo são alternativa para a utilização nas mais
diversas áreas do banco, sendo que dois terços dos bancos adotam este tipo de arquitetura na mesa de
operações, onde o banco interage com as informações do mercado a fim de tomar decisões de
investimento. As redes com servidor de banco de dados são também muito utilizadas nas mesas de
operação, mas também se destacam no centro de processamento interno dos bancos, no qual são
consolidados os dados da organização. As redes Unix, conforme indicou a pesquisa, é mais utilizada
nas agências, sendo também destacadas para o centro de processamento e o departamento pessoal. As
áreas onde o uso de redes ponto-a-ponto é mais destacada são as agências e a compensação. Os
mainframes estão integrados às redes em todas as áreas do banco, com maior evidência nas agências e
nos centros de processamento.

As principais utilizações para os vários tipos de arquitetura também foram detectados pela pesquisa.
Praticamente todos os bancos (97%) que possuem redes utilizam-nas com a finalidade de compartilhar
arquivos, embora a metade deles (48,5%) afirme que esta é uma utilização de prioridade dois. Ao
mesmo tempo, 88% dos bancos utilizam redes para compartilhar bancos de dados, com 77% deles
admitindo que esta é a sua principal utilização. Estes números também mostram a maturidade dos
bancos na utilização de redes, ao darem prioridade para a utilização mais nobre, que é a integração e
compartilhamento de dados dentro da empresa, mais do que a necessária, porém menos integradora
atividade de compartilhar periféricos. O correio eletrônico é utilizado por 53% dos bancos que, em
relação ao compartilhamento de bancos de dados e de periféricos, fica em terceiro lugar nas
prioridades de utilização. Compartilhar sistemas e aplicativos também foi citado por 26% dos bancos,
atividade que pode ser comparada em termos de prioridade ao compartilhamento de periféricos.

Se 95% dos bancos utilizam redes, um número um pouco menor, 84% deles, preocupam-se em manter
administradores treinados para o seu gerenciamento. O número médio de administradores é de 8,4 por
banco, devendo se considerar aqui a influência no cálculo da média dos maiores bancos, como já foi
dito anteriormente. Para uma comparação, basta dizer que a mediana neste caso foi de 3
administradores por banco. Outro número verificado foi a proporção que o número de administradores
representa da equipe técnica de sistemas, cujo valor médio foi 26,3%, e mediana de 9,4%.
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Sobre o polêmico tema do downsizing, a pesquisa procurou átravés de diversos cruzamentos de
dados, extrair informações objetivas sobre as principais estratégias possíveis de serem utilizadas pelos
bancos na busca de uma política mais eficiente de informática. A tabela 4.5 mostra as respostas
fornecidas pelos bancos quando perguntados se já possuíam ou pretendiam implantar algum projeto
de downsizing, em cruzamento com diversas alternativas consideradas como sendo, de alguma forma,
um tipo de política com características de downsizing. Para se ter uma leitura mais clara das
respostas, estão apresentadas em colunas separadas a porcentagem de respostas envolvendo todos os
bancos pesquisados, isoladamente os que são e os que não são favoráveis à adoção de políticas de
downsizing, e também entre aqueles que têm mainframe na empresa.

Tabela 4.5 - Adoção de políticas de downsizing" (%)

todos sim não tem mainframe
restrição ao mainframe 21,1 50,0 0,0 35,3

terminal com front-end gráfico 18,4 34,3 0,0 41,2

download para estações 15,8 25,0 9,1 35,3

download para servidor 34,2 56,3 18,2 76,5

aplicações transacionais em rede 65,8 81,2 90,9 76,5

aplicações corporativas em rede 47,4 62,5 63,6 29,4

eliminação de mainframe 13,2 31,3 0,0 23,5

*todos: considerando todos os questionários
sim: considerando apenas a resposta daqueles que são favoráveis ao downsizing
não: considerando apenas a resposta daqueles que não são favoráveis ao downsizing
tem mainframe: considerando apenas a resposta daqueles que possuem mainframe

A análise do conjunto das respostas mostrou que 42,1% dos bancos já levaram em consideração a
adoção de alguma política de downsizing e, entre estes, 75% têm clareza sobre quanto do plano já foi
executado e sobre o tempo necessário para a sua conclusão, sendo que 31,3% já concluíram o seu
plano. 29% dos bancos afirmaram não pretender adotar nenhuma política de downsizing.

Com relação às diferentes estratégias de downsizing, verifica-se pela tabela 4.5 que a mais
contemplada é a de aplicações transacionais em redes. Mesmo entre os que acreditam não terem
nenhuma intensão de aderir ao downsizing, esta estratégia de processamento de informações foi muito
indicada. Provavelmente, as pessoas, ao responderem que não optariam pelo downsizing,
identificaram-no com a restrição ao desenvolvimento de novas aplicações, ou mesmo a completa
eliminação do mainframe. Talvez dessem resposta diferente caso se falasse de rightsizing e não de
downsizing, evidenciando um conceito de preservação do mainframe. O mesmo se pode dizer acerca
de transferir aplicações corporativas para uma rede: foi a segunda estratégia, tanto na preferência de
quem é, quanto na de quem não é a favor do downsizing.

Entre os que possuem mainframe, mais de três quartos optou pelo download de dados do mainframe
para um servidor de rede e pela utilização de redes em aplicações transacionais, evidenciando a
intenção de integrar o maiframe em suas políticas de downsizing. Restam, no entanto, quase um
quarto dos bancos do grupo dos usuários de mainframe que não pretendem mais manter seus grandes
computadores. Mesmo entre os que pretendem continuar com o mainframe, existe quem queira impor
restrições ao desenvolvimento de novas aplicações, provavelmente para reavaliar a situação no futuro
e garantir uma transição mais segura para um processo de downsizing. Há também um grande
número de bancos (41,2%), entre os que dipõem de mainframes e querem utilizar terminais comfront-
end gráfico, garantindo sobrevida ao sistema implantado e aperfeiçoando-o no sentido de conseguir

. maior produtividade dos usuários.

Num outro cruzamento, feito para avaliar a intenção de fazer downsizing com o fato de possuir
mainframes, obteve-se como resposta que apenas 23,5% dos bancos que possuem mainframe
afirmarem categoricamente que não pretendem adotar tal política. Como já foi dito, este número
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possivelmente seria menor se, no lugar de downsizing, tivesse sido utilizada a expressão rigthsizing.
No cruzamento entre a opção pelo downsizing e o porte dos bancos fica evidenciado através do
cálculo da média do número de funcionários e agências, além do ativo e do patrimônio, que os maiores
bancos estão mais interessados em downsizing do que os bancos menores. Por outro lado esta
resposta pode apenas refletir que os pequenos bancos não estão interessados no downsizing porque
não têm o que reduzir em termos de equipamentos de informática.

De qualquer forma, a pesquisa revelou que o perfil dos bancos que querem se desfazer do mainframe,
adotando o que seria o downsizing mais radical possível, é o de um banco de porte pequeno para
médio, com patrimônio líquido médio de US$ 22 milhões. Um banco com este porte, apesar de poder
utilizar mainframe, vê com bons olhos a opção de transferir todo o seu processamento para redes de
computadores pessoais, sem prejuízo para as suas atividades.

A pesquisa identificou como principais dificuldades para migrar para sistemas de menor porte, pela
ordem, a baixa confiabilidade dos sistemas baseados em micro (29%), a documentação precária de
sistemas antigos (26%), a incompatibilidade com a estrutura administrativa da empresa (21%) e a
resistência do pessoal técnico de informática (18%). A baixa confiabilidade dos micros, apesar de ter
sido a dificuldade mais indicada, ficou dividida entre os que a apontam como a primeira e os que
acreditam que esta é a segunda dificuldade para migrar as aplicações da empresa para sistemas de
menor porte. Ao mesmo tempo, aqueles que indicaram problemas de documentação apontaram este
problema de modo inequívoco como sendo a maior dificuldade em migrações do tipo mencionado.

Outros problemas citados mencionam aspectos da cultura da empresa e do pessoal técnico,
dificuldades claramente associadas com as questões de estrutura da empresa e da resistência do
pessoal de informática. Portanto, estas questões também se apresentam como significativas dentro da
problemática de se encontrar uma solução viável de downsizing que possa efetivamente substituir o
sistema que está em atividade. Se se considerar ainda que as pessoas que responderam ao questionário
são em geral técnicos, tradicionalmente com viés para superestimar as questões técnicas em
detrimento das outras, pode-se considerar que tanto as dificuldades técnicas quanto as relativas à
cultura se irmanam em termos de se caracterizarem como obstáculos ao downsizing.

Por último, foram também levantados nesta pesquisa os principais problemas tanto da arquitetura
baseada em mainframes quanto na baseada em redes. Os itens custo e flexibilidade foram apontados
como os principais problemas do mainframe enquanto que suporte, segurança, confiabilidade e
hardware ficaram entre os principais problemas das redes. Aparentemente, pelas respostas obtidas na
pesquisa, os pontos fracos de uma arquitetura podem ser considerados como os fortes da outra. Os
itens software e número de nós não indicam tão claramente corno os outros, os contrastes entre as
duas arquiteturas. Apesar de software ter sido muito apontado como problema de redes, muitos
indicaram-no como um problema de maior magnitude em mainframes. O número de nós não ficou
muito caracterizado como problema sério em nenhuma das arquiteturas.

Da análise dos problemas de ambas as arquiteturas, pode-se observar que os mainframes possuem um
número menor de problemas do que as redes, embora mais críticos do estes. As redes, por outro lado,
mostraram que ainda não conseguem satisfazer os técnicos de modo a deixá-los tranqüilos com esta
tecnologia. De qualquer modo, os problemas levantados ficam colocados como questões tecnológicas
ainda em busca de soluções, embora, devido à força do downsizing detectada na pesquisa, os técnicos
da área parecem acreditar que as empresas fornecedoras de produtos de informática podem resolver
melhor, ou mais rapidamente, os problemas encontrados nas redes do que os encontrados nos
mainframes.

Esta pesquisa mostrou que os bancos estão procurando alternativas para otinuzar os seus
investimentos em tecnologia de informática, de forma a gastar menos sem reduzir a qualidade dos
serviços e nem a sua inserção estratégica no mundo de informações que os cercam. O aperfeiçoamento
desta inserção é, aliás, o principal fator de competitividade e diferenciação de um banco. As reduções
nos gastos em informática e na equipe técnica da área de sistemas, detectadas pela pequisa, além das
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manifestações indicadas nas questões sobre downsizing/rigthsizing, são fortes indicadores de que os
bancos estão preocupados com a reciclagem tecnológica que está ocorrendo no mundo da informática.
E esta reciclagem está diretamente relacionada com o crescimento do uso de redes de
microcomputadores, integrados ou não aos mainframes, que certamente estão perdendo o status de
principal elemento do processamento de informações nas empresas. Identificando os bancos como
empresas líderes no processo de informatização da sociedade, se comparados com empresas de outros
setores, a pesquisa levantou também quais e como são os tipos de redes utilizadas pelos bancos.

No próximo capítulo se fará uma análise de todo o trabalho desenvolvido até aqui e que se constitui,
como já foi dito, em quatro partes: a primeira associou o processo de crescimento da informática, e
conseqüentemente da importância da informação, na sociedade com o movimento em direção à
descentralização do processamento nas empresas; a segunda relacionou o fenômeno downsizing com o
crescimento da descentralização do processamento; a terceira apresentou os bancos como objeto de
estudo desta descentralização no Brasil; e a quarta apresentou os comentários acerca de pesquisa
realizada em bancos brasileiros com o objetivo de verificar algumas das características do uso de
redes pelos bancos e de como o downsizing os afetou.

85



5. Conclusões

Este estudo sobre a a utilização de redes locais e a abrangência do downsizing de sistemas de
informação em bancos brasileiros implicou a realização de quatro trabalhos distintos, embora
complementares. O primeiro trabalho se concentrou na realização de um estudo teórico acerca da
afirmação do modelo de SI descentralizado e baseado em redes de computadores como sendo
tendência predominante para o futuro do planejamento de informática nas empresas. A este estudo se
seguiu o segundo trabalho, uma análise do fenômeno downsizing, descrito como sendo uma
manifestação da tendência à descentralização. O resultado destes estudos estão apresentados nos dois
primeiros capítulos desta dissertação e compõem o pano de fundo teórico, necessário à compreensão
dos motivos .que levaram ao crescimento do uso de redes locais e de políticas de downsizing em
bancos brasileiros.

O terceiro trabalho, exposto no terceiro capítulo desta dissertação, concentrou-se no sistema bancário
brasileiro e nas características de sua automação, com o objetivo de justificar a escolha dos bancos
como objeto de estudo sobre tendências futuras no planejamento de informática. O trabalho final
consistiu na realização de uma pesquisa de campo que, baseada nas idéias apresentadas na teoria,
investigou a utilização de redes locais e as políticas de downsizing que estão sendo adotadas no
universo do setor bancário brasileiro. Os resultados estão apresentados no capítulo 4. Neste quinto, e
último, capítulo serão expostas as conclusões de todo o trabalho, juntamente com sugestões de
continuação para pesquisas que pretendam aprofundar aquilo que foi até aqui apresentado.

5.1. A tendência à descentralização de SI

Um processo de descentralização de SI já está em curso desde os anos 70 e se aprofundou nos anos
80. O rápido desenvolvimento das redes locais indica que este processo tende a continuar nos anos 90,
mas seus limites estão além da tecnologia. Como foi visto, a descentralização de SI está associada
com o movimento no mesmo sentido por que passam as organizações e, tanto a necessidade de
aumentar a flexibilidade organizacional quanto uma certa valorização no papel do indivíduo na
sociedade, tendem a fortalecer o movimento em direção à descentralização. Por outro lado, a possível
perda de escala com a descentralização extremada pode elevar os custos de uma organização
totalmente descentralizada. Também não podem ser desprezadas as resistências, até certo ponto
legítimas, às mudanças descentralizadoras.

A análise em separado dos fatores tecnológicos e econômicos e das implicações relativas aos usuários
de tecnologia dentro das organizações parecem indicar que a descentralização é a grande força a
influenciar o planejamento de SI na década de 90. Apesar disso, desacertos na implementação e
desrespeito ao tempo necessário para o aculturamento com novas tecnologias podem levar ao fracasso
de políticas favoráveis ao processamento distribuído, criando espaço para o refluxo em direção a
modelos mais centralizadores.

Assim, no curto prazo a descentralização de SI pode não atender às expectativas de criar uma
organização mais ágil, lucrativa e com funcionários utilizando a plena força de sua criatividade. No
entanto, muitos teóricos acreditam que, no longo prazo, as perpectivas apontam para um crescimento
da adoção de modelos descentralizados como forma de se moldar organizações que tenham condições
de explorar todo o potencial das tecnologias baseadas em PC e seus derivados, que sejam mais
eficientes e adaptadas à constantes mudanças no mercado e que empreguem pessoas hábeis no
manuseio de recursos tecnológicos para obter maior satisfação no trabalho e ganhos de produtividade.

De qualquer forma, o sucesso econômico de empresas adeptas de um modelo descentralizado de
gestão e, por conseqüência, com maior probabilidade de implantar uma estrutura de SI também
descentralizada, pode servir de estímulo à sua adoção em outras empresas, consolidando assim a
hegemonia deste tipo de modelo. Neste aspecto, as empresas de informática que, além de fornecedoras
são grandes usuárias de redes de computadores, podem ter um papel decisivo, funcionando como

86



efeito-demonstração para os outros setores. A apregoada interligação global através de redes de
computadores depende hoje do sucesso das pesquisas que se desenvolvem nas principais empresas de
informática e de comunicação, que vêem com grande interesse comercial a implantação de uma
verdadeira rede mundial.

5.2. Downsizing de SI

o fenômeno downsizing, que assombra o establishment de informática encastelado nos CPDs, tem
relação com o movimento em direção à descentralização, evidenciada pela forma com que as redes
locais evoluíram, deixando de ser apenas um instrumento para compartilhar periféricos, e crescendo
no sentido de propiciar a integração de bancos de dados corporativos. Esta evolução confrontou as
redes locais com o processamento tradicional, centrado no mainframe.

Apesar do grande desenvolvimento das redes locais, esta é uma tecnologia ainda num estágio inicial de
evolução e apresenta ainda muitas deficiências, particularmente no que diz respeito à segurança,
motivo pelo qual os defensores incondicionais dos mainframes os apresentam como insubstituíveis,
freqüentemente se referindo às redes como meros apêndices do processamento de informações
corporativas. Esta idéia não é compartilhada pela maioria dos usuários de informática, que julgam que
a utilização de redes lhes dá mais agilidade e autonomia. Boa parte dos executivos de fora da área de
informática também acreditam numa ampliação do uso das redes, mas como forma de exercer um
maior poder sobre a informática dentro das empresas e a um custo bastante inferior ao que hoje
demandam os CPDs.

A implantação de políticas de downsizing coloca um dilema para a alta administração das empresas:
ou entrega a condução do processo à equipe de informática atual que, em tese, perde poder e tem o seu
tamanho reduzido, não tendo, portanto, o estímulo suficiente para implementar uma mudança tão
radical; ou aposta numa renovação da equipe de informática e perde o conhecimento do negócio
acumulado em anos de atividade pela equipe que sai. De um jeito ou de outro, as políticas de
downsizing mais radicais - que prevêem a aposentadoria do mainframe - ou as mais brandas, também
conhecidas como nghtsizing, ganham adeptos entre empresas dos mais diferentes setores.

A importância dos mainframes para a manutenção do funcionamento da organização garante o seu
aproveitamento como integrante de processos de downsiztng, de forma a incorporá-los às redes que
estão sendo implantadas, mantendo-os como servidores de alta capacidade e como depositários de
grandes quantidades de dados. A evolução das redes, com a conseqüente superação dos problemas
atuais e com o aumento da capacidade dos servidores baseados em PCs, pode comprometer a
utilização futura dos grandes computadores, particularmente se os custos de manutenção destes
continuarem nos patameres atuais.

Outra consideração que deve ser feita diz respeito à evolução do perfil da mão de obra da área de
sistemas. Se hoje nem mesmo a palavra downstzing é bem-vinda em ambientes de CPD, é de se
esperar que esta situação mude, conforme a equipe de sistemas ganhe mais experiência com as novas
plataformas de informática, na sua grande maioria, oriundas das tecnologias de PC. O processo de
transição para uma nova etapa na história do processamento corporativo de informações poderá,
então, ser menos traumatizante e mais proveitoso para as empresas.

5.3. Automação bancária no Brasil

Os bancos, empresas chave para o desenvolvimento de qualquer economia, chegaram a um ponto no
qual a utilização da tecnologia de informática não é mais apenas uma vantagem que possibilita a
agilização dos negócios. A automação dos bancos é uma necessidade imposta pela perspectiva de um
futuro, no qual o dinheiro se transforme apenas em informação, reduzindo cada vez mais o valor da
sua representação fisica na moeda. Nesta situação ainda hipotética, mas nada absurda, os
computadores e o fluxo de informação entre eles desempenhará papel determinante.
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No Brasil, dadas as características particulares da nossa economia, os bancos puderam evoluir ao
ponto de a automação atingir níveis até superiores aos dos bancos de países tecnologicamente mais
avançados. As altas taxas de inflação, ao mesmo tempo que forçaram os bancos a investir em
automação para impedir a desvalorização do dinheiro que está em circulação nas transações,
aumentando a sua velocidade, oferecia-lhes altas receitas que se tomavam disponíveis para
investimentos em tecnologia.

Assim, depois de passar pela fase de investimento em grandes computadores na década de 70, os
bancos apostaram na descentralização na década de 80 e passaram a investir também na automação
de atendimento aos clientes. Esta, que ficou conhecida como fase do marketing da automação
bancária, perdurou até o início dos choques heterodoxos na economia, que reduziram a margem de
lucro dos bancos e fizeram com que se reduzissem os investimentos em informática. A partir de 88, no
entanto, os bancos voltaram a investir pesadamente em tecnologia, desta vez com objetivo de
racionalizar procedimentos de retaguarda. É nesta fase que se iniciam as primeiras experiências de
downsizing de SI em bancos brasileiros, quando esta idéia era ainda uma inovação, mesmo em países
do primeiro mundo.

A posição vanguardista dos bancos brasileiros com relação ao uso de tecnologias baseadas em redes
locais e de downsizing, converteram-nos em objeto de estudo privilegiado e foco de interesse de outros
setores em suas experiências. Pode-se acreditar que a consolidação destas experiências sirva de
modelo para empresas de outros segmentos da economia e venha a contribuir para o desenvolvimento
da utilização de tecnologias baseadas em redes locais.

5.4. A pesquisa

A pesquisa empreendida com o objetivo de avaliar a utilização de redes locais e a situação do
downsizing em bancos brasileiros se baseou em um questionário enviado a todos os bancos e obteve
resposta de um número significativo de empresas, compondo uma amostra bastante representativa do
setor. Baseado nos dados obtidos através destes questionários, pode-se traçar um perfil da situação de
informática nos bancos, particularmente no que diz respeito a redes e downsizing.

Como foi exposto no capítulo 4, a pesquisa detectou uma redução dos gastos em informática por parte
dos bancos e também um encolhimento do tamanho da equipe de sistemas. Estas informações não
devem ser consideradas como sinal de que os bancos estão cortando investimentos em tecnologia,
pois, como já foi dito, esta não seria uma estratégia correta de acordo com o futuro que os bancos
prevêem. Sendo assim, pode-se imaginar que os bancos estejam fazendo investimentos que exigem
menores gastos, embora não ofereçam menos poder de processamento. Pode ser este um sinal de que o
downsizing de SI nos bancos está em curso.

Verificaram-se também alguns indicadores que podem ser considerados como representativos do
estágio de informatização dos bancos, como, por exemplo, o número de computadores por usuário e a
relação entre o número de usuários de computador e o total de funcionários, confirmando a posição
dos bancos como um setor que está adiante da média dos outros setores neste quesito. A pesquisa
mostrou também que os grandes bancos estão mais preocupados com o aculturamento dos seus
funcionários com a tecnologia do que os bancos menores. Esta informação foi obtida a partir da
verificação do porte dos bancos que possuem centro de informação e que fazem treinamento regular
para os seus usuários de microcomputador.

As redes locais já são adotadas por praticamente todos os bancos e, demonstrando um estágio mais
elevado no uso desta tecnologia, observou-se uma alta percentagem de redes que utilizam servidor de
banco de dados. Os diversos tipos de rede estão implantados nos vários departamentos dos bancos e
são utilizadas basicamente para compartilhar periféricos e bancos de dados, sendo o correio eletrônico
uma utilização secundária.
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Uma procentagem expressiva dos bancos se mostrou inclinada a adotar alguma política de
downsizing, em especial os bancos maiores, sendo que a maior parte destes já tem um plano definido
neste sentido. Mesmo entre os que não se mostraram inclinados ao downsizing, ficou claro que
políticas mais brandas - rightsizing - são bem vistas.

A pesquisa levantou os principais problemas com a utilização de sistemas baseados em redes, se
comparadas aos sistemas de mainframe. Na opinião dos entrevistados, os principais problemas dos
mainframes estão relacionados com custos e flexibilidade, enquanto as redes deixam a desejar nos
itens suporte, hardware, segurança e confiabilidade. A confiabilidade, juntamente com a
documentação precária dos sistemas existentes, também foi apontada como obstáculo à migração para
sistemas de menor porte.

A principal lacuna deixada pela pesquisa ficou por conta da avaliação do impacto do downsizing na
estrutura organizacional. Como já havia sido dito anteriormente, esta é uma informação dificil de se
obter num questionário genérico como o que foi utilizado. Esta informação poderia ser melhor
capturada com a ajuda de algumas entrevistas, que não foram possíveis, dada a escassez de tempo
disponível para o desenvolvimento deste trabalho.

5.5. Propostas para continuidade do trabalho

Na observação de um processo que ainda está em curso, não é possível definir uma tendência com
uma única avaliação, mesmo que bastante aprofundada, feita num dado momento. Todo estudo é
datado no tempo e trabalho que se desenvolveu para a conclusão desta dissertação apenas representa
um retrato de como a situação se apresenta no início desta década de 90. Como o tema de fundo deste
trabalho são as perspectivas futuras do planejamento de SI, a primeira proposta que deve ser
considerada para a sua continuidade está relacionada com a reprodução consecutiva nos próximos
anos da pesquisa realizada junto aos bancos, com o objetivo de avaliar a evolução dos dados obtidos
em 1993.

Só a avaliação de dados referentes a um período mais amplo no tempo pode traçar as reais tendências
da utilização de redes nos bancos brasileiros e confirmar o verdadeiro alcance das políticas de
downsizing no setor. Até porque nos próximos anos devem se observar evoluções significativas nas
tecnologias de comunicação, acelerando a interligação global via redes de computadores, e também no
mercado bancário, com a possível e esperada queda dos índices de inflação para níveis bem mais
baixos do que os atuais. Paralelamente, pesquisas semelhantes que cuidem de avaliar o downsizing em
outros setores, podem trazer mais luz ao estudo deste fenômeno tão polêmico no mundo da
informática corporativa, apresentando tanto defensores quanto detratores apaixonados.

A investigação sobre as políticas de descentralização de SI devem incluir também a análise de seus
impactos na estrutura organizacional das empresas que as adotarem. Esta análise, que não possível de
ser realizada no trabalho que está aqui apresentado, é indispensável para a avaliação da consolidação
de modelos descentralizados de SI, uma vez que é amplamente aceito que o planejamento de SI deve
refletir a estrutura da organização para o qual ele foi desenvolvido. Esta investigação poderá incluir o
levantamento de informações que indiquem quai os principais fatores a favorecer e quais os principais
obstáculos à adoção de políticas descentralizadoras tanto no âmbito exclusivo das tecnologias de
informação quanto das formas organizacionais.
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ANEXOS

A - Cartas enviadas aos bancos

B - Questionário da pesquisa

C - Relatório da pesquisa



'FGV· FUNDAÇAO GETULIO VARGAS

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO
Reconhecida pelo Decreto n.· 52.8.10 de 14111/63

D.O.U .• 17112111MiJ

Estudo Sobre a Utilização de Redes Locais em Instituições Bancárias

Prezados Senhores,

Este questionário que estamos enviando objetiva fazer um levantamento das características
do uso de redes locais de microcomputadores no setor bancário brasileiro e também, quando
for o caso, da substituição de aplicações em computadores de grande porte por outras
baseadas em sistemas menores.

Os dados coletados por intermédio deste questionário servirão de base para uma tese de
mestrado sobre uso de redes locais em bancos, que está sendo elaborada por Eduardo H.
Diniz, mestrando em Sistemas de Informação pela Escola de Administração de Empresas de
São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (EAESP-FGV), sob orientação do prof. Fernando
de Souza Meirelles, chefe do depto. de informática e coordenador do Centro de Informática
Aplicada da citada instituição. Este trabalho também tem o reconhecimento e apoio da
FEBRABAN e ABBC.

Desde já assumimos o compromisso de não divulgar isoladamente as informações prestadas
para este estudo, as quais serão consideradas confidenciais, sendo apenas utilizadas
agrupadamente sem permitir que empresas sejam individualizadas ou identificadas.

Por outro lado, com a esperança de estarmos oferecendo uma contribuição ao planejamento
de informática às empresas do setor, forneceremos o relatório final desta pesquisa a
todos que dela participarem.

Nos colocamos à disposição para o esclarecimento de qualquer questão acerca desta
pesquisa via telefone ou fax no número (011)255-5780.

Contamos com a sua colaboração.

São Paulo, junho de 1993

Eduardo H. Diniz
Mestrando em Sistemas de Informação

Enviar os questionários para:
Eduardo H. Diniz
Centro de Informática Aplicada - FGV
Av. Nove de Julho, 2029 - CEP: 01313 - S. Paulo - SP
Fax: 284-1789



Diretor de Informática
Banco

Prezado senhor,

Com o objetivo de fazer um trabalho de investigação acerca do uso de redes locais de
microcomputadores nos bancos brasileiros, enviamos através das entidades FEBRABAN e
ABBe no mês de junho pp. correspondência para todas as instituições bancárias do país em
nome de seus respectivos presidentes.

Apesar do retorno favorável à nossa pesquisa por parte de um número bastante expressivo de
instituições, não acusamos até a presente data a resposta do Banco . Consideramos que a sua
participação na pesquisa é da maior importância, contribuindo para uma melhor adequação da
amostra e permitindo conclusões mais expressivas para o trabalho que se quer realizar.

Mais uma vez afirmamos que os dados contidos nesta pesquisa são absolutamente confidenciais e
apenas serão divulgados agrupadamente, impedindo identificação de empresas isoladamente.
Estes dados estão sendo coletados para fins acadêmicos de produção de uma tese de mestrado,
não sendo havendo nenhuma intenção de nossa parte de utilizá-los comercialmente. Por outro
lado estaremos enviando o relatório final da pesquisa a todos os que dela participarem, com
o objetivo de contribuir com mais um elemento para a elaboração de políticas de informática para
as empresas do setor. .

Nos colocamos à disposição para o esclarecimento de qualquer questão acerca desta pesquisa via
telefone ou fax no número (011)255-5780 ou pelo telefone (011)228-1922 ramal 337.

Desde já, agradecemos a sua atenção e contamos com a sua colaboração.

São Paulo, novembro de 1993

Eduardo H. Diniz
Mestrando em Sistemas de Informação

Enviar os questionários para:
Eduardo H. Diniz
Centro de Informática Aplicada - FGV
Av. Nove de Julho, 2029 - CEP: 0l3l3 - S. Paulo - SP
Fax: 284-1789



FUNDAÇAO GETÚLIO VARGAS

ESCOLA DE ADMINISTRAÇAO DE EMPRESAS DE sAo PAULO
Reconhecida pelo Decreto n~ 52.830 de 14/111G3

D.O.U .. 17/12/1963

Utilização de Redes Locais em Bancos

1.3 Porte da empresa:
Número Aproximado de Funcionários: _
Ativo Total (92): US$ milhões

Número de Agências:
Patrimônio Líquido :US$, milhões

1. Informações Gerais Sobre a Empresa:
1.1 Identificação
NomedaEmpre~: _

Endereço:
Cidade: Estado: __ CEP: Telefone: Fax: ------
Responsável pelas Informações: Cargo: _

1.2 Classificação (assinale todas as alternativas necessárias à identificação):
( )Estatal ( )Privado ( )Múltiplo ()Comercial ()Investimento
( )Nacional ()Estrangeiro ()Outro: _

2. Informações Gerais Sobre Informática na Empresa:
2.1 Gasto total aproximado em USS com Informática (inclusive pessoal e investimentos):

1990: 1991: 1992: _

22 Número aproximado de funcionários da área de Informática'
90 91 92

desenvolvimento
operação/manutenção
digitação
apoio ao usuário de micro

2.3 Nível hierárquico da área de informática na empresa:
( )Diretoria
( )Gerência da Diretoria:

2.4 Quantidade de equipamentos que podem ser classificados como mainframes: _
Principal ou Maior Equipamento: _
Marca: Modelo: _
Número Total de Terminais na Empresa: , sendo terminais burros.
Sistema Operacional: _
Linguagem mais utilizada: _
Banco de dados: _

3. Microinformática:
3.1 Possui Centro de Informações: () Sim () Não

3.j Mantém treinamento regular para usuários de microcomputadores: () Sim () Não

3.2 Número de usuários treinados no uso de microcomputadores: _

3.4 Quantidade de microcomputadores:
___ microcomputadores instalados (total)
___ estações diskless

___ microcomputadores emulando terminais
___ % dos micros que têm algum tipo de interface de usuário gráfica

4. Redes Locais:
( ) não utiliza redes locais na empresa ( )utiliza ou pretende utilizar a curto/médio prazo

4.1 Possui:
___ servidores (quantidade total) de rede local, sendo:

__ servidores de banco de dados (ex. SQL)
principal servidor: marca modelo com nós.

__ servidores de arquivo (ex. Novell, LANManager)
principal servidor: marca modeIo com nós.

__ redes UNIX, sendo a maior com __ workstations e a menor com workstations
__ redes de micro com arquitetura ponto-a-ponto (ex. LANtastic), sendo a maior com__ nós e

a menor com nós.

Esta é uma pesquisa acadêmica e as informações aqui contidas têm carater confidencial



Utilização de Redes Locais em Bancos

4.2 Áreas da empresa em que utiliza redes com servidor de arquivo (assinale A), redes com servidor de bancos de dados
(assinale B), arquitetura ponto-a-ponto (assinale P), rede UNIX (assinale U), ou é servida por mainframe (assinale M):
(assinale quantas letras forem necessárias em cada área)

___ agência compensação
___ mesa de operação centro de processamento
___ outra: outra: _

___ marketing
___ depto. pessoal
_ __ outra:_~ _

4.3 Utiliza redes principalmente para (enumere em ordem de relevância):
__ Compartilhar periféricos __ Compartilhar Bancos de Dados
__ Correio Eletrônico __ OUtros: _

4.4 Possui gateways de redes.

4.5 Possui WAN-Wide Area Network (redes de longa distância)? ()Sim ()Não

4.6 Utilização de meios tísicos de comunicação de dados:
__ % linhas discadas (públicas)

% transdata
___ % outro: _

__ % linhas privadas de comunicação de dados (LPCD)
___ % satélites
___ % outro: _

4.7 A empresa mantém funcionários treinados para administrar redes.

5. Downsizing
5.1 Já possui ou pretende implantar um programa de downsizing? ()Sim ()Não

5.2 Se já foi iniciado um programa de downsizing, ele já foi implantado em % do seu total e deverá ser concluído em
___ meses.

5.3 A empresa já fez ou pretende fazer (marque as opções e as quantidades que forem necessárias):
( ) restrição ao desenvolvimento de novas aplicações em mainframe
( ) front-end gráfico em terminais ligados a mainframe
( ) downloading de dados de mainframe(s) para estações inteligentes
( ) downloading de dados de mainframe(s) para __ o _servidores de rede
( ) aplicações transacionais, ou departamentais, em redes de micros
( ) processamento de dados corporativo em redes de micro
( ) eliminação completa de __ mainframe( s)

5.4 Quais são, na sua opinião, as principais dificuldades para migrar para sistemas de menor porte (enumere em ordem de
relevância):

( )Documentação precária dos sistemas antigos
( )Po~ca confiabilidade dos sistemas baseados em micros
( )Incompatibilidade com a estrutura administrativa da empresa
( )Resistência do pessoal técnico de sistemas
()outra: ()outra:, _

5.5 Principais problemas (enumere em ordem de relevância):
hardware software suporte custos segurança confiabilidade flexibilidade número de nós

malnframe
redes

Enviar respostas para: Eduardo H. Diniz - Centro de Informática Aplicada (FGV)
Av. Nove de Julho, 2029 - CEP: 01313 - Fax: 284-1789

Esta é uma pesquisa acadêmica e as informações aqui contidas têm carater confidencial
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uso de redes locais e downsizing de Sistemas de Informação em bancos brasileiros

Relatório de Pesquisa

Este relatório é um resumo da pesquisa sobre uso de redes locais e downsizing de Sistemas de Informação em
bancos realizada no segundo semestre de 1993 pelo mestrando Eduardo H. Diniz, sob orientação do professor
Fernando de Souza Meirelles, coordenador do Centro de Informática Aplicada da Escola de Administração de
Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. .

Dentro de um universo de 242 bancos em atividade no país, a amostra para este trabalho se baseou na coleta
de informações de 38 bancos, 15,70% do total. Como os dados a seguir ilustrarão, a amostra pode ser
considerada como bastante representativa do setor, pois além de se servir de informações de um número
significativo de empresas, obteve também uma distribuição em termos de porte das empresas semelhante à
própria distribuição do universo dos bancos.

A seguir um resumo dos dados obtidos na amostra.

1. Identificação geral da amostra
universo: 242 bancos
amostra: 38 bancos
proporção: 15,70%

1.1. Identificação da amostra por tipo de empresa (segundo relação publicada pelo Banco Central em
19110/93)
origem do capital
estatal

. privado nacional
privado nacional com controle estrangeiro
privado nacional com participação estrangeira
estrangeiro
porte
pequeno
médio
grande
tipo
múltiplo
comercial

1.2. Identificação por porte financeiro da empresa

universo
12,40%
59,50%
7,44%
13,22%
7,44%

amostra
5,26%
57,89%
2,63%
23,68%
10,53%

66,94% 65,79%
15,29% 7,89%
17,77% 26,32%

84,71% 84,21%
14,46% 15,79%

universo*
Patrimônio Líquido

amostra
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Ativo Total

uso de redes locais e downsizing de Sistemas de Informação em bancos brasileiros

universo* amostra
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1.3. Identificação por porte físico da empresa
Número de Agências
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Número aproximado de Funcionários
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2. Informações gerais sobre a informática na empresa

2.1. Evolução dos gastos com informática

30.00

25.00
Ul

I~ 20.00
I ~

~ 15.00

••ti) 10.00
:::>

5.00

0.00
90 91 92

16

o 14
'c 12
cO
E 10
';::

8iCo
6o

"C 4
~ 2

O
90 91 92

Evolução dos gastos médios com informática em US$ milhões e evolução da relação entre o gasto total
com informática (incluindo pessoal e investimentos) e o patrimônio líquido:

média
90 19,70
91 25,80
92 26,41

mediana
4,00
6,00
6,50

desvio padrão
43,00
49,07
52,38

média
15,60%
10,31%
8,88%

mediana
13,84%
10,87%
7,64%

desvio padrão
12,48
8,34
7,49

2.1.1. Porcentagem das empresas que aumentaram ou diminuíram seus gastos com informática em relação
ao seu patrimônio nos períodos 90/91 e 91/92:

aumentaram diminuíram
90/91 25,00% 75,00%
91/92 25,00% 75,00%

2.2. Número de funcionários de informática por função
média mediana desvio padrão

desenvolvimento 90 93,96 4,50 202,62
91 79,61 3,00 192,44
92 78,82 5,00 183,48

operação/manutenção 90 163,24 18,00 439,89
91 122,87 7,00 373,92
92 114,19 11,00 317,76

digitação 90 267,79 5,00 695,98
91 249,21 5,00 718,72
92 211,50 5,00 661,20

apoio ao usuário 90 6,27 2,00 11,29
de microcomputador 91 5,45 2,00 10,19

92 6,09 3,00 9,68

__~ __~~ ~ 4
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2.2.1. Gráficos do número médio de funcionários da área de informática por função:

desenvolvimento operação/manutenção

95 200
90 150 I

85
80

100

75 50

70 O
90 91 92 90 91 92

digitação apoio ao usuário

300 7
250
200 6
150
100 6
50

O 5
90 91 92 90 91 92

2.2.2. Relação entre funcionários da área de informática e o número total de funcionários da empresa em
1992:

média
6,86%

mediana
6,04%

desvio padrão
5,70

2.3. Nível hierárquico da área de informática dentro da empresa
gerência: 64,71%
diretoria: 35,29%

2.3.1. porte das empresas segundo a hierarquia do departamento de informática:
funcionários agências

gerência média 867,68 14,86
mediana 135,00 2,50
desvio padrão 1857,95 31,46

diretoria média 5597,92 108,50
mediana 1800,00 42,50
desvio padrão 9832,20 176,87

obs.: ativo total e patrimônio líquido em US$ milhões.

ativo total
477,46
51,00
850,88
2034,31
942,00
3838,79

patrimônio líquido
41,921
15,80
77,45
180,73
79,75
344,33

2.4. Mainframes
43,24% dos bancos possuem mainframes, sendo que a quantidade de equipamentos, terminais e terminais
burros de cada empresa é de:

quantidade
terminais
% terminais burros

média
2,88
1250,06
73,23%

mediana
2,00
600,00
58,18%

desvio padrão
3,62
1430,66
82,97

__ ~ __ ~~ ~ 5
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3. Microinformática
média mediana desvio padrão

usu/func 32,84% 27,27% 27,05
usu/téc 7,87 2,54 12,61
func/mic 13,73 2,31 53,84
usu/mic 1,08 0,92 0,88
term/mic 19,06% 8,89% 30,64
diskless/mic 21,08% 6,67% 27,36
interface gráfica 35,85% 20,00% 35,05

usulfune: porcentagem de funcionários que são usuários de microcomputador;
usu/tée: número de usuários de micro por técnico da área de informática;
fone/mie: número total de funcionários da empresa por micro instalado;
usu/mic: número de usuários por microcomputador instalado;
term/mic: porcentagem de micros emulando terminais;
diskless/mic: porcentagem de micros sem unidades de disco;
interface gráfica: porcentagem de micros rodando alguma interface gráfica.

3.1. CI e treinamento
54,05% dos bancos possuem CI (centro de informação) e 71,43% mantém treinamento regular para
usuários de microcomputadores.

Comparação baseada no número médio de funcionários entre as empresas que possuem CI e treinamento
regular para usuários de microcomputador e as que não têm:

média mediana
7273 1625,50
554,41 110
6043,16 1000
373,70 81

com CI
semCI
treinamento
não treina

4. Redes
94,74% dos bancos utilizam redes locais.

4.1.1. Porcentagem de bancos que utilizam os diversos tipos de rede:
servidor de banco de dados: 47,22%
servidor de arquivos: 80,56%
redes Unix: 30,56%
arquitetura ponto-a-ponto: 13,89%

4.1.2. Número de nós da maior rede instalada no banco:

servidor de banco de dados:
servidor de arquivos:
redes Unix:
arquitetura ponto-a-ponto:

média
51,29 nós
53,60nós
33,30 nós
35,40 nós

mediana
19,00 nós
50 ,00nós
20,00 nós
25,00 nós

desvio padrão
16340,39
1137,27
14775,04
612,21

desvio padrão
70,92
40,40
38,74
40,09

4.2. Onde se utilizam redes nos bancos
servidor servidor de rede Unix arquitetura mainframe
de arquivo banco de dados ponto-a-ponto

agência 47,22% 13,89% 11,11% 5,56% 33,33%
compensação 33,33% 8,33% 0,00% 5,56% 27,78%
marketing 44,44% 11,11% 2,78% 0,00% 25,00%
mesa 66,67% 16,67% 5,56% 2,78% 19,44%

processamento 55,56% 16,67% 8,33% . 2,78% 33,33%
depto.pessoal 50,00% 13,89% 8,33% 0,00% 27,78%
outro 27,28% 5,56% 5,56% 2,78% 8,33%

__~ __~~ 6
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4.3. Principais utilizações para rede (OS números de I a 4 indicam a prioridade de utilização)
compartilhar periféricos: 97,06% compartilhar bancos de dados:

1 33,33% 1
2 48,48% 2
3 18,18% 3
4 0,00% 4

88,24%
76,67%
10,00%
13,13%
0,00%

correio eletrônico:
1
2
3
4

52,94%
0,00%
27,78%
44,44%
27,78%

compartilhar sistemas e aplicativos:
1
2
3
4

26,47%
22,22%
66,67%
0,00%
11,11%

5. Utilização de meios físicos de comunicação de dados
média mediana
31,56% 15,00%
25,29% 5,00%
36,32% 22,66%
0,87% 0,00%
5,96% 0,00%

linhas públicas
LPCD

desvio padrão
36,01
31,93
38,19
2,65
17,72

transdata
satélites
outros

6. Gateways de rede
39,47 % dos bancos possuem gateways, sendo que o número de gateways de quem os possui é:

média mediana desvio padrão
3,93 3,00 3,01

7. Redes de longa distância
28,95 % dos bancos possuem WANs.

8. Administradores de rede
84,21 % dos bancos mantém administradores de rede treinados.

adm
média
8,41

mediana
3,00

desvio padrão
12,95

adm/téc 26,27% 9,38% 40,47%
adm: número de administradores de rede da empresa;
adm/téc: porcentagem que os administradores representam da equipe de sistemas.

9. Downsizing
- 42,11 % dos bancos já levaram em consideração a adoção de alguma política de downsizing, sendo que
destes, 75% têm um plano definido e 31,25% já concluíram o seu processo;
- 28,95% dos bancos afirmaram que não pretendem adotar nenhuma política de downsizing.

todos sim não nlr têm mainframe
restrição ao mainframe 21,05% 50,00% 0,00% 0,00% 35,29%
terminal com front-end gráfico 18,42% 34,25% 0,00% 18,18% 41,18%
download para estações 15,79% 25,00% 9,09% 9,09% 35,29%
download para servidor 34,21% 56,25% 18,18% 18,18% 76,47%

aplicações transacionais em rede 65,79% 81,25% 90,91% 18,18% 76,47%
aplicações corporativas em rede 47,37% 62,50% 63,64% 9,09% 29,41% .
eliminação de mainframe 13,16% 31,25% 0,00% 0,00% 23,53%

todos: considerando todos os questionários;
sim: considerando apenas aqueles que são favoráveis ao downsizing;
não: considerando apenas aqueles que não são favoráveis ao downsizing;
n/r: considerando apenas aqueles que não responderam sim nem não sobre o downsizing;
têm mainframe: considerando apenas aqueles que possuem mainframe.

7
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9.1. Relação entre a opção pelo downsizing e a utilização de mainframe na empresa:
possui mainframe não possui

sim 58,82% 28,57%
não 23,53% 33,33%
n/r 17,65% 38,10%

9.2 Relação entre o porte dos bancos e a opção explicitada pelo downsizing

funcionários agências ativo patrimônio
sim média 6363,06 146,00 1713,44 243,85

mediana 1300,00 11,50 353,79 35,50
desvpad 16745,47 421,20 3174,21 615,87

não média 4194,55 73,82 1643,30 147,12
mediana 150,00 2,00 299,00 47,00
desvpad 10462,79 182,14 3997,35 356,40

nlr média 646,00 17,27 324,25 19,12
mediana 66,00 3,00 28,00 7,06
desvpad 1011,52 32,63 562,32 29,64

10. Principais dificuldades para migrar para sistemas de menor porte (os números de 1 a 5
indicam a prioridade indicada)
documentação precária dos sistemas antigos:

1
2
3
4
5

pouca confiabilidade dos sistemas basedos em micros:
1
2
3
4
5

incompatibilidade com a estrutura da empresa:
1
2
3
4
5

resistência do pessoal técnico de sistemas:
1
2
3
4
5

26,32%
60,00%
10,00%
20,00%
0,00%
10,00%
28,95%
45,45%
36,36%
18,18%
0,00%
0,00%
21,05%
25,00%
25,00%
50,00%
0,00%
0,00%
18,42%
14,29%
28,57%
14,29%
28,57%
14,29%

pesquisa acadêmica
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11. Principais problemas apontados com os dois tipos de arquiteturas (os números de 1 a 8
indicam a prioridade indicada)

mainframe redes mainframe redes
hardware 23,68% 54,05% software 28,95% 50,00%

1 0,00% 35,00% 1 9,09% 5,26%
2 0,00% 10,00% 2 0,00% 21,05%
3 22,22% 10,00% 3 45,45% 21,05%
4 55,56% 35,00% 4 27,27% 10,53%
5 11,11% 0,00% 5 9,09% 42,11%
6 0,00% 0,00% 6 9,09% 0,00%
7 11,11% 5,00% 7 0,00% 0,00%
8 0,00% 5,00% 8 0,00% 0,00%

suporte 26,32 59,46 custos 36,84% 39,47%
1 10,00% 54,55% 1 92,86% 6,67%
2 20,00% 9,09% 2 0,00% 13,33%
3 20,00% 13,64% 3 0,00% 20,00%
4 0,00% 9,09% 4 0,00% 6,67%
5 40,00% 0,00% 5 7,14% 20,00%
6 10,00% 13,64% 6 0,00% 6,67%
7 0,00% 0,00% 7 0,00% 20,00%
8 0,00% 0,00% 8 0,00% 6,67%

segurança 23,68% 56,76% confiabilidade 23,68% 48,65%
1 0,00% 28,57% 1 0,00% 5,56%
2 0,00% 14,29% 2 0,00% 33,33%
3 0,00% 23,81% 3 0,00% 22,22%
4 0,00% 4,76% 4 0,00% 5,56%
5 11,11% 9,52% 5 0,00% 0,00%
6 44,44% 9,52% 6 22,22% 22,22%
7 22,22% 9,52% 7 55,56% 11,11%
8 22,22% 0,00% 8 22,22% 0,00%

flexibilidade 39,47% 36,84% número de nós 21,05% 3421%
1 13,33% 0,00% 1 0,00% 0,00%
2 73,33% 0,00% 2 0,00% 15,38%
3 13,33% 0,00% 3 0,00% 0,00%
4 0,00% 0,00% 4 12,50% 15,38%
5 0,00% 0,00% 5 12,50% 15,38%
6 0,00% 14,29% 6 12,50% 15,38%
7 0,00% 28,57% 7 12,50% 15,38%
8 0,00% 57,14% 8 50,00% 23,08%

Dúvidas e outras informações sobre esta pesquisa, entrar em contato com:

Eduardo H. Diniz
R. Maria Antônia, 110111 - V. Buarque
CEP: 01222-010
Fones: 255-5780 e 228-1922 r. 337
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