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Software corporativo é algo tão complicado quanto essencial. É com ele que você administra 
finanças, vendas, produção, recursos humanos e muito mais. Em certos casos, uma falha de sistema 
pode causar um enorme impacto à sua empresa e custar milhões de Reais por hora de inatividade. 
Portanto, ter um suporte profissional e de qualidade é fundamental. 

Tradicionalmente, os grandes fabricantes de software, como Oracle®, SAP®, Microsoft® e IBM®, 
simplesmente incluem suporte e manutenção como parte dos custos de licença. Com essas taxas, 
prometem fornecer correções, patches, certificações e atualizações. Mas será que cumprem a 
promessa? Cada vez mais, as empresas estão analisando esse modelo de suporte a software 
corporativo com mais atenção. Além de avaliar o valor e o ROI, as organizações estão buscando 
outras opções de suporte para aplicativos, bancos de dados e middleware. 

Este e-book trata de mitos e dificuldades que levaram muitas empresas a desistir de abandonar 
os fabricantes originais, mesmo que isso significasse abrir mão de economias significativas e 
oportunidades de inovação. Confrontamos essas dúvidas persistentes com fatos 
e dados, e oferecemos um guia prático sobre as opções disponíveis. 

introdução
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realidade

SEU FABRICANTE 
DE SOFTWARE É A 
ÚNICA FONTE DE 
SUPORTE PARA 
SEU SOFTWARE.

EXISTEM 
ALTERNATIVAS  
DE QUALIDADE  
AO SUPORTE 
TRADICIONAL DO 
FABRICANTE.

Antigamente, a única opção para manter o suporte a um software corporativo era pagar 
as tarifas de manutenção e suporte de fabricantes como Oracle, SAP, Microsoft e IBM. Este 
cenário tem várias consequências importantes. A mais óbvia é que você fica preso às altas 
tarifas de suporte e manutenção. E, talvez o fator mais importante: é obrigado a seguir 
à risca um processo de atualizações contínuas só para manter o suporte. Você atualiza 
quando o fabricante manda, quer isso faça sentido para sua empresa ou não.

Orientações
Felizmente, o suporte independente, oferece outras opções para softwares corporativos.  
Na verdade, para a maioria, o suporte independente é mais que uma alternativa, pois 
oferece muitas vantagens, tais como: 

 − Redução de custos 

 − Flexibilidade para atualizar

 − Suporte a código customizado 

 − Maior capacidade de resposta 

Centenas de empresas já trocaram o suporte de Oracle, SAP, Microsoft, IBM e outros 
fornecedores pelo suporte independente, reduzindo as tarifas de suporte anuais em até 
50%, recebendo um serviço de qualidade superior e obtendo suporte a customizações, por 
exemplo. Na verdade, a redução de custos proporcionada por esses benefícios gera uma 
economia média de 75% para os clientes do suporte independente. Somam-se a isso vários 
benefícios adicionais, tais como orientações sobre segurança, ajustes de desempenho, 
interoperabilidade e atualizações, sem qualquer custo adicional. Alguns fornecedores 
também colocam à sua disposição um engenheiro de suporte primário, que pode ser 
contatado diretamente e está familiarizado com sua implementação. Melhor do que ligar 
para um call center com consultores iniciantes ou ser frequentemente obrigado a recorrer 
ao suporte interno, não acha? 
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FABRICANTES 
DE SOFTWARES 
CORPORATIVOS NÃO 
OFERECEM DESCONTOS 
PARA SUPORTE E 
MANUTENÇÃO.

FABRICANTES COMO 
ORACLE E SAP 
AGORA NEGOCIAM 
CUSTOS DE 
SUPORTE.

Hoje, muitos fabricantes de software corporativo estão oferecendo descontos para 
serviços de suporte e manutenção. Diante das alternativas de qualidade a seus serviços, 
os fabricantes de software se viram forçados a negociar valores, mesmo a contragosto. 
Se quiser conseguir um preço melhor para o seu suporte, você precisa adotar uma 
abordagem de negociação eficiente.

Orientações
Em primeiro lugar, confira a data de renovação da sua manutenção. Se tentar negociar 
com o fabricante de software logo após pagar pelo ano seguinte, você não terá o 
controle da situação. Não espere até o último minuto. O processo pode ser demorado. 
O ideal é começar a pesquisar alternativas pelo menos seis meses antes da data de 
renovação do suporte do seu fornecedor de software ou do prazo de notificação de 
término de licença. 

Então, aproveite para saber mais sobre a alternativa: o suporte independente. Entenda 
os prós e contras do suporte independente em comparação ao suporte do fabricante 
original. Lembre-se: em uma negociação, conhecimento é poder. 

Em seguida, solicite uma proposta de orçamento de um fornecedor de suporte 
independente. 

Munido dessas informações, você terá argumentos concretos para negociar com 
o representante do fabricante de software. Abra o jogo e mostre que você tem 
alternativas, caso ele permaneça inflexível. Fique preparado para um certo pânico e até 
mesmo para insinuações de que não será possível retomar o serviço sem pagar multas 
significativas.
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NOVAS VERSÕES 
DE SOFTWARE SÃO 
IMPORTANTES, POIS 
TRAZEM NOVOS 
RECURSOS.

OS LÍDERES DO 
MERCADO ESTÃO 
INDO ALÉM 
DO ERP PARA 
POSSIBILITAR A 
INOVAÇÃO.

Nos primeiros anos dos softwares corporativos, novas versões de fabricantes como SAP e 
Oracle eram frequentes e repletas de recursos. Mas, com o amadurecimento dos softwares 
existentes, os gigantes do setor diminuíram o ritmo de lançamento de novas versões e 
novos recursos associados. Hoje, as novas versões costumam trazer alterações de natureza 
mais técnica, oferecendo poucas vantagens, tais como um ROI perceptível, às empresas.

Sob risco de se tornarem irrelevantes, CIOs não podem esperar que os fabricantes de 
software corporativo ofereçam os recursos de que suas empresas precisam. Com o advento 
da nuvem, surgiram diversas empresas inovadoras dedicadas a fornecer recursos e 
funcionalidades que os gigantes do setor não conseguem entregar com agilidade. 

Mas há um grande problema: a falta de recursos para a inovação. Iniciativas como 
mobilidade, big data e redes sociais, ou até mesmo a implementação de produtos já 
licenciados, ficam estagnadas se não tiverem os recursos necessários.

Orientações
Crie o orçamento necessário para se concentrar em inovações que gerem valor para sua 
empresa. O suporte independente pode ajudar a liberar recursos para implementar projetos 
que farão de você o herói da sua organização. Normalmente, o suporte independente 
custa 50% da tarifa do fabricante de software. E você pode evitar atualizações demoradas 
e dispendiosas, se não fizerem sentido para a sua empresa ou não gerarem um ROI 
significativo. O que sua equipe conseguiria fazer se tivesse mais tempo e dinheiro à 
disposição?

1 2 3 4 5 6 7 8

mito

9



Nove mitos comuns sobre o suporte a software corporativo  |  6

realidade

O SUPORTE 
ÀS CUSTOMIZAÇÕES 
É UMA OBRIGAÇÃO 
DA EQUIPE INTERNA 
DE SUA EMPRESA.

O SUPORTE A 
CUSTOMIZAÇÕES 
PODE SER INCLUÍDO 
NO SUPORTE A SEU 
SOFTWARE.

Customizações são uma realidade. A maioria das empresas customiza seus softwares e 
muitas dessas modificações são significativas. Mesmo assim, os fabricantes de software 
não oferecem suporte aos códigos customizados. É provável que você tenha escolhido 
uma ou mais destas três opções: 

1. Ampliar sua equipe para oferecer suporte interno às suas customizações. 

2. Contratar consultores que fornecem suporte a customizações. 

3. Eliminar o código customizado.

Sua empresa é única. Processos, regulamentações e clientes, além da própria cultura 
interna, exigem que muitas empresas, particularmente as de segmentos como 
manufatura, tenham algum nível de customização. Não ter customizações é como ter um 
GPS que só leva você para casa e para o trabalho: Ele funciona, mas, que tal um pouco 
de flexibilidade? 

Orientações
E se o suporte a customizações estivesse incluído na tarifa de suporte a aplicativos 
corporativos por um preço 50% menor que o do fabricante? Fale com um fornecedor de 
suporte independente e pergunte se o código customizado está incluído no programa de 
suporte padrão.
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VOCÊ PRECISA 
ATUALIZAR PARA 
MANTER O SUPORTE.

O TEMPO DAS 
ATUALIZAÇÕES 
FORÇADAS PARA 
MANTER O SUPORTE 
INTEGRAL JÁ FICOU 
PARA TRÁS.

Durante muitos anos, as empresas se viram forçadas a obter atualizações só para manter o suporte. A 
maioria dos clientes não atualiza para a versão mais recente logo após o lançamento. Eles não precisam 
das funcionalidades novas e preferem esperar alguns anos até que a nova versão esteja estável. De 
acordo com uma pesquisa recente1 realizada com licenciados SAP ERP, 89% dos entrevistados planejam 
manter suas plataformas do aplicativo Business Suite, cujas versões variam da R/3 à ECC 6. Entre eles, 
57% não têm um business case para adotar o S/4HANA. Outra pesquisa recente2 com usuários do Oracle 
E-Business Suite (EBS) revelou que 51% dos clientes que não têm mais suporte integral optariam por 
continuariar com as versões atuais mesmo se tivessem a opção de manter o suporte integral. 

Orientações
Se não houver um business case significativo, não há razão para atualizar. Perguntas importantes 
a serem feitas antes de obter uma atualização: Essa atualização vai 1) aumentar a receita, 2) 
reduzir custos ou 3) tomar uma fatia de mercado de concorrentes? Em muitos casos, a resposta 
para todas essas perguntas é não. Mas, como manter o suporte quando sua versão não recebe 
mais suporte integral de acordo com o cronograma do fabricante do software corporativo? 

Primeiro, pesquise as datas de validade do suporte. Se a perda do suporte integral estiver 
próxima, você tem duas opções:

1. Assumir a responsabilidade do suporte por conta própria. Isso pode ser um desafio, não é 
recomendável e pode colocar sua organização em risco.

2. Entrar em contato com um provedor de suporte independente. Uma alternativa mais segura, 
o suporte independente pode permitir que você mantenha o serviço de suporte com alta 
qualidade para o seu software corporativo, independentemente da versão. Além disso, o custo 
geralmente é 50% menor do que o praticado pelo fabricante original. Verifique se o provedor 
de suporte vai atender sua versão por pelo menos 15 anos.
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1.   Relatório de pesquisa da Rimini Street, “2017 SAP Applications Strategy Findings”, 2017
2.    Relatório de pesquisa da Rimini Street, “Oracle E-Business Suite Customers Prefer Current 

Proven ERP”, 2017. 
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VOCÊ NÃO VAI 
CONSEGUIR 
ATUALIZAR SE 
CANCELAR O 
SUPORTE DO 
FABRICANTE.

VOCÊ NÃO VAI FICAR 
PRESO A UMA VERSÃO 
ANTIGA SE CANCELAR 
O SUPORTE DO 
FABRICANTE.

Você paga tarifas de suporte e manutenção para o fabricante do seu software 
corporativo há muitos anos, o que geralmente lhe dá o direito de manter componentes 
de manutenção ao cancelar o suporte — documentos, patches, atualizações, scripts e 
outros itens. Isso significa que é possível preservar a capacidade de fazer atualizações 
caso você decida deixar o fornecedor, caso seja pertinente para sua empresa. Arquivar 
esses elementos é necessário para qualquer atualização futura que você queira fazer. 
Você deve baixar e arquivar tudo a que tem direito e que possa ser útil no futuro, a 
partir da data de cancelamento do suporte do fabricante. Se você não fizer isso, a 
capacidade de fazer atualizações futuras pode ser prejudicada.

Orientações:
Atualizar em seu próprio ritmo é uma liberdade incrível, mas, para poder fazer isso 
com precisão, você precisa arquivar corretamente os materiais de atualização a que 
tem direito. Essa, geralmente, não é uma tarefa que deva ser feita por conta própria. 
Portanto, se quiser contratar um provedor de suporte independente, investigue como 
esse provedor vai auxiliar você no processo de archiving. Ele emprega processos de 
archiving em conformidade com a ISO 9001 para ajudar a armazenar os itens a que você 
tem direito? Quantos processos de archiving ele já executou para clientes? Quantos 
clientes fizeram atualizações durante o suporte desse provedor? As respostas para 
essas perguntas podem ajudar você a escolher o provedor de suporte certo para 
preservar sua capacidade de fazer atualizações no futuro.
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AO DEIXAR O 
SUPORTE DO 
FABRICANTE, VOCÊ 
PERDE O ACESSO A 
NOVOS MÓDULOS E 
LICENÇAS.

CLIENTES CONSEGUEM 
COMPRAR NOVAS 
LICENÇAS E MÓDULOS.

Você precisa adquirir módulos ou licenças adicionais do fabricante de software corporativo 
para dar suporte ao crescimento da sua empresa? Sem problemas. 

Os departamentos de vendas e de suporte dos fabricantes de softwares corporativos são 
organizações distintas, com objetivos distintos. Mesmo que o grupo de suporte não goste 
da ideia, o grupo de vendas não vê problema nenhum em receber seu dinheiro para cumprir 
metas e ganhar comissões. Afinal de contas, você ainda é cliente. 

Orientações
Clientes de suporte independente continuam a crescer e ampliar seus negócios. Muitos 
compram mais licenças do software corporativo para ajudar nesses esforços. Muitos 
usaram os recursos obtidos com a adoção de suporte independente para financiar uma 
nova expansão global do software SAP ou Oracle. É comum que clientes de softwares 
corporativos Oracle, SAP, Microsoft, IBM e outras empresas comprem novas licenças e 
módulos fora do suporte do fabricante. Essas empresas não vão se recusar a vender novas 
licenças ou produtos para você.
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O FABRICANTE É 
A ÚNICA FONTE 
DE ATUALIZAÇÕES 
FISCAIS, LEGAIS 
E REGULATÓRIAS.

EXISTEM  
ALTERNATIVAS DE 
QUALIDADE AO 
SUPORTE DOS 
FABRICANTES.

Atualizações fiscais, legais e regulatórias são incrivelmente complexas. Todos os dias, em 
todo o mundo, mudanças em leis, normas e regulamentações afetam a carga tributária 
sobre sua folha de pagamento e suas transações comerciais, bem como a contabilidade 
financeira, os relatórios e as conformidades exigidas. Você precisa estar preparado para 
responder às mudanças diversas, inclusive atualizações recorrentes, alterações em políticas e 
regulamentações, grandes transições, como a adoção de novas normas de contabilidade pela 
IFRS. Folha de pagamento, recursos humanos, benefícios, pensões, contas a pagar, gestão 
de ativos e outras aplicações exigem atualizações fiscais, legais e regulatórias rápidas e 
eficientes para entrar em conformidade com leis municipais, estaduais e nacionais. 

Orientações
Existem alternativas para as atualizações fiscais, legais e regulatórias fornecidas pelo  
fabricante. Esse tipo de serviço é oferecido por vários provedores de suporte independente 
e por especialistas em tributação e regulamentação. No entanto, devido à importância vital 
dessa questão, é preciso avaliar com cuidado os processos e o controle de qualidade de um 
possível fornecedor. A certificação ISO 9001 é importante porque ajuda a garantir a qualidade e a 
consistência. Por exemplo, nenhuma fonte de dados fiscais, legais ou regulatórias fornece sozinha 
as informações necessárias para garantir escopo completo e precisão total — é fundamental 
comparar várias fontes. Assim, para garantir a veracidade de pesquisas e produtos, o provedor de 
atualizações deve usar uma metodologia triple-check que inclua verificação direta com o governo, 
uso de serviços de geração de relatórios de pesquisa regulatória e fontes terciárias que incluam 
os maiores escritórios de contabilidade e advocacia do mundo. 

Confirme se o provedor tem uma equipe interna dedicada e com décadas de experiência para 
garantir a integridade e a precisão do processo. Não confie em um provedor que terceirize essa 
função tão essencial. Descubra se o provedor fornece atualizações para os locais e os idiomas de 
que você precisa, não só agora, mas também no futuro. Por fim, ele precisa fornecer atualizações 
sob medida para suas necessidades e sua implementação, e não um pacote de atualizações 
desnecessárias que exijam mais trabalho, mais testes e possam causar ainda mais problemas. 

mito

81 2 3 4 5 6 7 9



Nove mitos comuns sobre o suporte a software corporativo  |  11

realidade

SE QUISER VOLTAR 
PARA O FABRICANTE, 
VOCÊ VAI PAGAR 
MULTAS CARAS.

OS FABRICANTES 
QUEREM FAZER 
NEGÓCIO COM VOCÊ.

Quando deixa o suporte do fabricante do software corporativo original, uma organização 
volta a se tornar um cliente em potencial. Ex-clientes de suporte independente 
certamente já conseguiram obter a licença da versão mais recente de um software em 
condições muito atraentes, incluindo tarifas com até 90% de desconto. A variedade de 
escolhas significa maior capacidade de negociação e maior possibilidade de conseguir 
descontos para você, cliente. 

Orientações:
Escolha é tudo. Há muita concorrência no setor de softwares corporativos, 
especialmente com o advento da nuvem e de empresas como a Workday e a NetSuite. 
Dessa forma, seus pedidos de compra são sempre muito bem-vindos para grandes 
fabricantes de software, como Oracle, SAP, Microsoft e IBM.

mito
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Licenciados SAP e o 
caminho para o S/4HANA 
com a Rimini Street

https://www.riministreet.com/br/sap-customers-taking-rimini-street-to-s4hana?src=website
https://www.riministreet.com/br/sap-customers-taking-rimini-street-to-s4hana?src=website
https://www.riministreet.com/br/sap-customers-taking-rimini-street-to-s4hana?src=website


SOBRE A RIMINI STREET, INC.
A Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) é fornecedora global de produtos e serviços de software corporativo, provedora líder de suporte independente 
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manutenção. Os clientes podem permanecer com as versões atuais do software, sem atualizações obrigatórias, por pelo menos 15 anos. Organizações 
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