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ABERTURA

Automação Comercial, 
um câncer que tem 
cura.
 Olá “Radizeiros”, antes que você 
questione, sim, minha jornada no Delphi e 
na Automação não é tão longa assim, isso 
mesmo, esse camarada que lhe escreve 
hoje, está a apenas 7 anos nesse ramo, por 
se tratar de Delphi e automação comercial 
é muito provável que você tenha bem mais 
tempo que eu nessa estrada, mas, como 
sou da tão famosa geração Y, essa cabeça 
aqui não para de trabalhar com idéias, 
possibilidade e oportunidades a todo o mo-
mento. 

 Existe um ditado que diz que “so-
mente ao deixar a cidade é que consegui-
mos enxergar o quão alto são os prédios”, 
esta é uma máxima que acredito ter vivido 
em minha vida ao adentrar por esse mun-
do tão sombrio (sic) e árduo da automação 
comercial, vindo de um mundo tão difer-
ente pude rapidamente enxergar os gaps 
necessários para implementar soluções 
eficazes, na inovação do mercado de au-
tomação.
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 Durante esses 7 anos trabalhei em 
duas empresas ligadas diretamente a au-
tomação comercial para o ramo varejista, e 
apesar de atuarem no mesmo ramo, pos-
suem filosofias completamente distintas, 
o que me fez enxergar e vislumbrar gaps 
de oportunidades e crescimento em cada 
uma delas e acompanhar o quão carente é 
esse nosso mercado, desde as necessidades 
específicas dos clientes, o processo de 
concepção e produção do software, o perfil 
de atendimento e suporte, o vocabulário, 
a metodologia, a gestão e principalmente 
a filosofia, todos esses aspectos deteriora-
dos, por um mercado que posso comparar a 
um câncer, que vai corroendo e destruindo 
tudo que está perto dele. Não se assuste, 
existe uma luz no fim do túnel, como disse 
Mahatma Gandhi “Temos que nos tornar na 
mudança que queremos ver”, e o Delphi é a 
prova disso.

“Toda reforma interior e toda mudança 
para melhor dependem exclusivamente da 
aplicação do nosso próprio esforço.” Im-
manuel Kant
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 Ele que já nasceu grande, se arri-
scando a fazer coisas que ninguém nunca 
tinha feito, batendo de frente com gigantes 
e conquistando o seu espaço, se não dizer 
quase dominando tudo em sua volta, at-
raindo seguidores e gurus, porém, em al-
gum ponto obscuro se perdeu, descobriram 
suas fraquezas, seu discurso se inverteu, se 
corrompeu ao lado negro da força e cheg-
aram a dizer que estava morto, mas, assim 
como a fênix, ressurgiu, trazendo das cinzas 
uma multidão junto com ele e mostrando 
a todos que é possível ter um mundo mel-
hor, unindo as “religiões” e conectando 
o mundo ao seu redor... Não, esse não é 
um roteiro de filme de James Cameron ou 
J.J Abrams, nem mesmo a história de um 
grande mestre religioso, esse é o Delphi, a 
ferramenta que tanto amamos, e porque 
não dizer, damos a vida para defendê-la, já 
que a mesma, tem se provado a cada nova 
versão, uma sólida rocha para apoiarmos 
a nossa crença em um mercado de au-
tomação cada dia melhor.
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SEÇÃO 01
- Porque inovar é preciso



01 Automação Comercial 
a ralé da informática
 Antes de falarmos do Delphi, vamos 
navegar nesse oceano que é a automação 
comercial e desmistificar algumas máximas 
que você deve vivenciar em seu dia a dia.
“A automação comercial é a ralé da in-
formática”. Essa frase que costumo men-
cionar muito, e me persegue desde meus 
primeiros passos nesse mundo obscuro, já 
tive problemas e também admiradores por 
encarar esse mercado dessa forma, existem 
os que defendem com unhas e dentes e os 
que simplesmente aceitam o que fatidica-
mente se tornou indiscutível.
 Quando digo “ralé”, não se ofenda, 
mas em um sentido conotativo, apenas 
quero expressar que, estamos sim, as mar-
gens da inovação, comendo as migalhas do 
que sobra no mundo tecnológico se é que 
posso me expressar assim. 
 Temos um mundo altamente evo-
lutivo quando falamos de informática, a 
todo momento novas tecnologias surgem, 
e com a mesma velocidade que aparecem, 
dão lugar a uma nova, fazendo com que em 
questões de meses, dias e até mesmo horas 
algo que era considerado único e inovador 
se torne obsoleto. Quer um exemplo práti-
co, procure durante uma semana acompan-
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har os apps mais baixados e mais rentáveis 
da Google Play ou Apple Store, e verá o 
quanto essa mudança é constante.
 Nós da automação não sofremos 
com isso, mas não pense que isso é bom, 
pois essa falta de inovação, e comodismo 
das nossas software houses trazem sérios 
danos ao nosso mercado e a nossos clien-
tes, e mudanças externas que deveriam ser 
encaradas com total facilidade como por 
exemplo (NF-e, NFC-e, SAT), acabam ge-
rando um enorme desconforto e trazendo 
sérios danos aos clientes finais, tudo devido 
ao nosso despreparo, a nossa acomodação 
em pensar que se está dando para pagar as 
contas no fim do mês, então está bom. 
 Não encare esse capítulo do livro 
de forma negativa, pois, todos sofremos 
com isso, porém, você pode fazer mais, seu 
cliente merece mais e a sua história de vida 
só depende de você mesmo para ser um 
marco ou simplesmente um rastro, temos 
um mundo de tecnologia em mãos, temos 
a capacidade de aprendizado que nenhum 
outro ser no planeta terra tem, então não 
espere o mercado te engolir para acordar, 
acorde e engula o mercado.
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02 Software legado, 
hardware obsoleto
 Se pararmos para analisar os fatos, 
a automação comercial é um meio do seg-
mento de tecnologia atrasado, retrógrado, 
onde softwares desenvolvidos com lingua-
gens obsoletas ainda dominam o mercado, 
onde hardwares arcaicos ainda atendem a 
uma grande parte das necessidades do dia a 
dia dos clientes, e vai você dizer que aquilo 
precisa ser trocado, com certeza você se 
tornará no maior vilão desse cliente, pois, 
na automação sempre tem que ter um jeito, 
uma adaptação, uma forma de fazer fun-
cionar com o que tem em mãos, isso torna 
você desenvolvedor, um verdadeiro Magaiv-
er Developer, no próximo capítulo vamos 
falar mais sobre essa “espécie” de pro-
gramador. Trocar, comprar, renovar e muitas 
das vezes inovar, são palavras proibidas.
 É simples estabelecer essa máxima, 
escolha qualquer um dos pontos de com-
paração, vamos a apenas 2 deles para ilus-
trar;
 Se compararmos ao hardware; Temos 
hoje de mais moderno no mercado,  a AMD 
com a arquitetura Zen, a Intel lançando a 
sétima geração da linha Core, e você está 
ainda penando para o seu PDV rodar de 
forma rápida e leve em um 386, Pentium e 

10 Thulio Bittencourt



outras arquiteturas que já foram abandona-
das a tempos por seus fabricantes.
 Vamos agora comparar os sistemas 
operacionais. Como a grande maioria do 
mercado brasileiro, o linux ainda é pouco 
escalável quando falamos de usuários finais, 
então vamos nos ater ao Windows, recen-
temente a Microsoft lançou o Windows 
10 e você desenvolvedor de automação 
comercial, vai me dizer que seu Windows 
favorito não é o XP e que você recomenda 
arduamente que seu cliente instale o XP nos 
PDV’s.
 Essas comparações não são um erro 
e nem uma regra, mas apenas servem 
para mostrar o quanto ficamos para trás 
em relação ao lançamentos e ao poder de 
utilização de novas tecnologias, pois, cada 
nova versão de sistema operacional, cada 
novo processador lançado, novas funcio-
nalidades e recursos são disponibilizados 
e poderíamos estar usando ao nosso favor 
para trazermos inovação ao nosso segmen-
to, porém, infelizmente não é isso o que 
acontece, será por medo? receio? aco-
modação? Queria que você pensasse sobre 
isso, olhe para seu software, olhe para os 
requisitos mínimos do seu PDV ou ERP, 
olhe para a tecnologia que você tem em 
mãos e pergunte-se, estou tirando o melhor 
proveito do que tenho?

11Automação Vs. Inovação



 Nosso segmento está carente, cla-
mando por mudança, mas infelizmente ela 
só vem quando somos obrigados a fazê-la, 
seja por força do governo ou por concor-
rência, fora isso, a acomodação impera 
nas salas de desenvolvimento das nossas 
software houses, se você está lendo isso, 
e pensando, na minha empresa isso não 
acontece, então me diga, o que você tem 
que nenhum outro concorrente tem a nível 
de tecnologia implementada? Quais recur-
sos de uma determinada ferramenta você 
usa e que ninguém vislumbrou ainda? 
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“Olhe para a tecnologia que você 
tem em mãos e pergunte-se, estou 
tirando o melhor proveito do que 

tenho?”



03 Magaiver Developer, 
não deixe se proliferar
 Essa é uma raça que impera nesse 
reino obscuro da automação comercial, 
parecido com os “Gremlins” que não po-
diam ver água que já se multiplicavam, os 
Magaivers Developer’s são uma raça de pro-
gramadores ou técnicos que não podem ver 
um POG (Programação Orientada a Gambi-
arra) que contagiam todo o seu ambiente, 
adoram “IF” aninhados e outras condiciona-
is, independente do trabalho que estiverem 
realizando, seja a nível de código ou não. 
 Sabe aquele fio que ao invés de levar 
uma solda, leva uma fita isolante mal co-
locada ou até mesmo um pingo de cola 
quente, sabe aquele cabo de rede em que 
você faz uma bela emenda e você se sente 
orgulhoso porque, mesmo todos dizendo 
que isso é errado, você fez e funcionou. 
Liberte-se desse Magaiver Developer que 
existe em você.
 Nos dias de hoje, mesmo com toda a 
velocidade de mudança que enfrentamos, 
não existe mais motivos ou desculpas para 
não realizarmos um trabalho bem feito, 
apesar das mudanças serem repentinas, e aí 
já falando um pouco do Delphi, a facilidade 
com a qual você pode implementar essas 
mudanças de uma forma organizada e
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 estruturada, não justifica aquela POG “bem 
feita” (sic).
 Assim como a formiga que aproveita 
o verão para estocar alimentos para o inver-
no, organize-se, refatore, determine méto-
dos e aplique-os, para que no dia do deses-
pero, todo esse trabalho realizado em meio 
a calmaria, mostra-se eficaz, e enquanto 
todos estão afundando você possa desfilar 
tranquilo com sua lancha e saltar na frente 
do seu concorrente que até então despreza-
va todo o trabalho que você tinha feito.
 “Refatorar para que?”,  “OOP isso 
não é de Deus!”,  “O Negócio é funcionar”. 
Essas são frase que nos ajudam a identifi-
car Magaivers Developers em nosso am-
biente de trabalho, então fuja deles, e se 
esse espírito das trevas tentar invadir o seu 
ser, corra para o seu Guru de Delphi mais 
próximo e peça um exorcismo já, ahhh isso 
também se aplica nos caso em que você se 
pegar pensando bem do Java (sic). 

14 Thulio Bittencourt

“Nos dias de hoje, mesmo com 
toda a velocidade de mudança que 
enfrentamos, não existe mais mo-

tivos ou desculpas para não re-
alizarmos um trabalho bem feito”



04 
Perguntas para saber 
se seu software está no 
caminho certo
Seu sistema possui replicação de dados? 

 Essa primeira pergunta expressa 
muito sobre o dinamismo de sua aplicação, 
porém, não é determinante para dizer se 
você está ou não no caminho certo, mas 
existem diversas variantes que podemos 
discutir para analisarmos os benefícios 
dessa técnica, já me deparei em diversos 
casos em que o cliente precisa acessar de 
forma remota para ter acesso aos dados de 
suas outras lojas e quando esbarro nesse 
ponto, chega a dar um frio na espinha, pois, 
com toda a tecnologia disponível hoje, você 
desenvolvedor ainda prefere gerar todo 
esse trabalho e toda essa dependência para 
seu cliente ter acesso a algo que além de 
direito dele, é simples, visto a tudo que já 
temos em mãos hoje.
 Para piorar um pouquinho, o que me 
dá náuseas só de pensar, são os sistemas 
que geram arquivos dos mais diversos e 
mandam para suas matrizes para as mesma 
importarem e processarem as alterações, 
para só então o cliente ter acesso aos seus 
dados de forma centralizada, se você faz
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 isso, me perdoe as duras palavras, mas eu 
simplesmente não queria ser o seu cliente 
e tenho pena dos que são, pois estão en-
trelaçados e reféns de uma técnica obsoleta 
que pode ser determinante para o fracasso 
no empreendimento dele, pois o mundo 
está atômico quanto as suas mudanças, e 
frações de segundos no momento de tomar 
uma decisão pode ser determinante para 
o sucesso ou não de uma venda, de uma 
promoção e etc. 

Seu sistema já está na web? 

 Se não, pare por aqui, porque desde 
meados dos anos 90, a web já está dis-
ponível para nós e hoje em pleno ano de 
2016 você ainda não teve a coragem de 
fazer essa implementação. 
 O conceito de desktop e web são 
bem distintos e pensando por esse lado eu 
até entendo o seu receio em iniciar nesse 
mundo novo, porém, se pensarmos que 
esse mundo novo já é velho, vemos a ne-
cessidade de uma implementação imediata.
 Com certeza você já ouvi a seguinte 
frase: “Se a sua empresa não estiver na 
internet, ela não existe”, essa máxima pode 
ser aplicada ao seu ERP sem nenhum prob-
lema, pois, com a velocidade em que as 
informações navegam hoje, é primordial 
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o uso da mesma, no tráfego dos dados do 
seu ERP. Seu cliente tem a necessidade de 
ter mobilidade, acessibilidade a suas infor-
mações de qualquer lugar, efetuar alter-
ações, visualizar relatórios e tomar decisões 
nos mais variados ambientes e você desen-
volvedor é que precisa tomar essa decisão 
de sair na frente dos seus concorrentes e 
oferecer essa comodidade ao seu cliente.  
Infelizmente algo normal, que já deveria ser 
natural em nossas aplicação ainda é visto 
como uma grande vantagem na argumen-
tação de vendas de um software de au-
tomação comercial.
 Se seu sistema está na web, que bom, 
mas você não está fazendo mais do que sua 
obrigação, pois o mundo inteiro já está lá e 
seu cliente também merece estar.

Seu sistema possui uma versão mobile?

 Essa será a última das nossas per-
guntas, para saber se você está no caminho 
certo da inovação, e se você ainda não pos-
sui um modelo mobile de seu ERP, parece 
que você não completou com sucesso esse 
capítulo, pois, desde meados da primeira 
década dos anos 2000 os smartphone estão 
disponíveis a todos, e só aqui no Brasil já 
são mais de 168 milhões de smartphones 
segundo a FGV, e com certeza seu cliente 
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tem um, e utiliza diversos recursos nele, 
porém só o seu sistema, o seu ERP não está 
lá, ou seja, o que é de mais importante para 
ele, que é o controle sobre seus negócios, 
você desenvolvedor está privando ele disso. 
Me diga porque? Se toda a tecnologia está 
em suas mãos, o que te impede de inovar? 
 Mas para frente veremos como o Del-
phi pode te ajudar nessa inovação, porém, 
posso lhe adiantar que desde a versão XE5 
o Delphi já nos permite compilar nosso bom 
e velho código em pascal para os dispositi-
vos mobile, Android e IOS, então me diga 
qual a sua desculpa? Seu cliente está ansio-
so por essa novidade e só depende de você 
fortalecer esse vínculo e criar uma relação 
para durar a vida inteira, não espere seu 
concorrente mostrar o aplicativo maravilho-
so que ele tem a seu cliente, para colocar 
a mão na massa, porque provavelmente o 
máximo que você conseguirá fazer as pres-
sas é uma cópia mal sucedida do que ele 
apresentou, aproveite agora, esse tempo 
onde a demanda ainda não chegou e faça 
algo inovador.

 Bom se você respondeu positiva-
mente todas as perguntas, parabéns, com 
certeza você está no caminho certo para 
a inovação e nos capítulos a seguir, irei te 
mostrar como o Delphi pode lhe auxiliar a 
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dar esse passo além. Se algumas das per-
guntas teve uma resposta negativa, termine 
este livro, absorva tudo que considerar 
proveitoso e mãos na massa, a inovação só 
depende de você.
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“Não espere seu concorrente 
mostrar o aplicativo maravilho-

so que ele tem a seu cliente, para 
colocar a mão na massa, porque 

provavelmente o máximo que você 
conseguirá fazer as pressas é uma 

cópia mal sucedida do que ele 
apresentou”



SEÇÃO 02
- Os três cânceres da 

Automação Comercial



05 
Seu cliente é seu 
principal gerente de 
projetos?
 Um problema crônico que tenho 
visto, nos mais diversos estudos que ten-
ho feito, e nas mais diversas situações que 
tenho vivido é que de técnico de futebol e 
gerente de projetos todos nós temos um 
pouco (sic).
 Um dos diagnósticos mais claros 
para identificar que sua empresa está sen-
do consumida pelo câncer da automação 
comercial é quando, seu cliente passa a ser 
seu principal gerente de projetos, quando 
ele começa a determinar o que tem que ser 
feito ou não em seu sistema, o que deve ser 
implementado e quando deve ser imple-
mentado, se isso está acontecendo, tenho 
uma notícia triste para lhe dar, sua empresa 
está doente e o tratamento é longo e dolo-
roso.
 Empresas de software quando estão 
começando suas atividades no mercado de 
automação comercial, tem no pronto-aten-
dimento e no estreito relacionamento com 
seu cliente final o seu ponto forte e uma de 
suas principais argumentação de vendas, 
fazer o que o cliente precisa, no exato mo-
mento em que ele pede, pode sim, ser um
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grande diferencial, porém, quando sua em-
presa começa a crescer ai o câncer começa 
a se revelar e principalmente, começa a 
doer.
 Todo crescimento gera dor e essa 
é uma das primeiras que você começará 
a sentir, pois, a medida que sua empresa 
começa a crescer e a adquirir mais clientes, 
menos tempo você terá para ouvir seus cli-
entes antigos, e nesse ponto começa a vir as 
reclamações e as ameaças de cancelamento 
do sistema, e é nesse momento que seu 
cliente começa a se tornar seu gerente de 
projetos, pois, para não perder o cliente e 
manter uma boa relação, você atende ele 
e faz aquela implementação que ele pediu, 
quebrando todo o seu cronograma, ai meu 
amigo, já era, pois ele aprendeu o caminho 
das pedras, atrás de cada nova solicitação 
vem a ameaça e você se torna refém desse 
gerente de projetos maldoso e carrasco que 
determina o que deve e quando deve ser 
feito dentro da sua própria empresa.
 Esse ciclo vicioso é difícil de ser que-
brado, porém, se você quer somente pagar 
as contas no fim do mês, tudo bem, você 
ficará de cabelos brancos bem cedo, seu 
software não terá nada além do que todos 
já tem, mas as suas contas estão pagas e 
quem sabe até lhe sobrou algum para levar 
as crianças para um sorvete no fim de

22 Thulio Bittencourt



semana. Porém, se você deseja que sua em-
presa deixe um marco e não um rastro, você 
precisa ir para cima e combater esse câncer, 
fugir desse ciclo vicioso. Durante o percurso 
você com toda certeza perderá clientes por 
ter que dizer não, porém, você sabe que o 
“NÃO” de hoje é temporário, pois, você está 
indo em direção à inovação, ao novo, ao 
que seu concorrente jamais terá, porque é 
bem provável que ele esteja lá, alimentando 
esse câncer, então, perder 2 ou 3 clientes 
hoje, podem significar um salto de quali-
dade gigantesco no amanhã.
 Essa máxima, defendo com unhas e 
dentes, pois, acredito que ao atender to-
das as solicitações seu software se tornará 
uma grande colcha de retalhos. O cliente 
que hoje quer uma alteração mirabolante 
é o mesmo que amanhã irá pedir para você 
tirar aquilo dali, ou fazer outra função que 
acabará anulando a primeira. Pare, pense, 
repense, anote, rabisque, anote de novo, e 
só então comece a programar, você melhor 
que do que ninguém, sabe os caminhos que 
você quer chegar, e só depende de você 
chegar até lá. 
 Se hoje sua demanda de correções e 
alterações está grande, a culpa é sua, que 
de pronto tem atendido seu cliente e em 
muitas das vezes colocado um produto sem 
a mínima qualidade no mercado, o que 
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acarreta em milhares de chamadas no seu 
suporte. Se antecipe ao pedido do cliente, 
se organize e desenvolva o melhor software 
da sua vida, libere sem pular nenhuma 
das etapas do processo, seu cliente não 
irá reclamar de algo que não existe, e nem 
mesmo irá esperar para que esse algo passe 
a existir, porém, com toda razão, ele não irá 
tolerar que algo pelo qual ele está pagando, 
venha apresentar diversos erros que acarre-
tem dificuldades no trabalho que era para 
ser simples.
 Você desenvolvedor, é um criador 
de soluções e não de problemas, por isso, 
se apegue firme a esse capítulo, mas vale 
um software que faça com qualidade o que 
se propõe a fazer, do que um software que 
tape o sol como uma peneira.
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“Ao atender todas as solicitações 
seu software se tornará uma 
grande colcha de retalhos”



06 
Sua empresa, 
seu mundo, 
suas regras
 Talvez você se assuste agora. Tendo 
lido o último capítulo, você pode ter pen-
sado, já superei esse câncer do cliente ser 
meu gerente, pois, aqui na minha empresa 
quem manda sou eu, tudo que acontece 
sou eu quem planejo, eu que dito as regras. 
Se tudo em sua empresa gira em torno de 
você, sinto lhe dizer que sua empresa ainda 
está doente.
 Existe um tipo de câncer, pior que o 
do cliente, que se chama “ego”, e nós pro-
gramadores costumamos sofrer desse cânc-
er, pois, pensamos sempre estarmos corre-
tos, sermos os donos da razão, me diz se no 
cúmulo das suas verdades você não chegou 
até mesmo a culpar a IDE por um erro que 
logo em seguida você descobriu ser seu 
mesmo. Esse é só um exemplo simples do 
quão pretensioso nós somos, e quando 
tudo começa a depender de nós, isso é um 
péssimo sinal para a saúde de sua empre-
sa, pois, um princípio básico para todo e 
qualquer crescimento é a descentralização, 
quando, delegamos tarefas, atribuímos 
responsabilidade, dobramos, triplicamos e 
quadruplicamos nosso poder e velocidade 
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de crescimento, porém, quando tudo de-
pende de nós, nosso crescimento é lento e 
desgastante, em muitas das vezes podendo 
levar até ao óbito, que nesse caso seria o 
stress, a fadiga e até mesmo a saúde propri-
amente dita.
 Você não é o dono de todas as ver-
dades, você não terá resposta para todas as 
perguntas e você pode até caminhar soz-
inho, porém, nesse mundo da automação, 
com toda certeza muito em breve você será 
engolido. 
 Realmente existem muitas pessoas 
ruins nesse mundo, só esperando a pri-
meira oportunidade para se darem bem, 
mas, também existem muitas pessoas boas, 
capazes e com disposição de pegar no seu 
braço e crescer com você, nem todos, inve-
jam o seu sucesso, então, acredite na sua 
equipe, confie naqueles que estão ao seu 
lado roendo o osso no dia a dia, valorize e 
dê a eles a oportunidade de serem tão bons 
quanto você é, sem medo e sem receio de 
lhe abandonarem no meio do caminho, 
pois, assim é a vida meu caro, quando culti-
vamos coisas boas, com toda certeza iremos 
colher também.
 Durante minha caminhada na au-
tomação tenho me deparado com um 
“entidade”, que acredito que só exista no 
ramo de automação, que são os líderes e 
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gerentes de equipe, que só aceitam que as 
coisas sejam feitas do jeito que eles imag-
inam ser a forma correta, processos que 
deem os mesmo resultados de forma mais 
rápida, logicamente, deveriam ser aceitos, 
pois todos ganham, mas, não é assim que 
acontece, se você não fizer o que essa “en-
tidade” determina, na hora que ela deter-
mina e da forma como ela quer, você está 
encrencado. Se você está sendo consumido 
por esse espírito maligno, corra e peça o 
seu exorcismo, pois, uma das características 
desse espírito é a de matar o ânimo, a mo-
tivação e a criatividade de todos a sua volta, 
se sua empresa ou no seu setor, existe uma 
rotatividade muito grande de funcionários, 
cuidado, pois esse é um dos sinais da atu-
ação dessa “entidade”. Busque a cura, ou-
vindo seus companheiros de equipe, todos 
podem contribuir com algo, todos tem sua 
própria visão de determinada situação e a 
sua, por mais incrível que pareça, pode não 
ser a mais correta.
 Hoje a geração Y está a todo vapor, 
com a cabeça borbulhando de ideias, com 
uma disposição incrível de virar noites e 
noites trabalhando, sem nem ao menos 
pensar talvez na remuneração, simples-
mente pelo prazer de fazer algo importante 
para o mundo, ou para o “seu” mundo, en-
tão, não limite isso, ouça, de oportunidade, 
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ouça novamente, não seja uma esponja 
sugando o bom ambiente, o bom fluxo de 
trabalho e a disposição que está corren-
do na veia dessa geração, mas, seja sim o 
componente que irá dar a combustão e só 
segure na cauda desse cometa rumo “ao 
infinito e além”. Use a sua experiência, não 
para capar, mas sim para orientar e definir 
apenas os limites, imagine uma corrida, 
você está lá, para fazer apenas com que os 
carros não saiam da pista, mas nunca para 
impor limites de velocidade, isso é uma 
corrida meu caro, e só ganha, quem sai na 
frente e é rápido o suficiente para se man-
ter lá.
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“Você não é o dono de todas as 
verdades, você não terá respos-

ta para todas as perguntas e você 
pode até caminhar sozinho, porém, 
nesse mundo da automação, com 
toda certeza muito em breve você 

será engolido.”



07 Pensamento tão antigo 
quanto o turbo pascal
 O último câncer que vamos tratar é 
sobre a inovação de pensamento, e isso, 
posso dizer com propriedade, pois, cheg-
uei nesse ramo, ainda jovem, com meus 21 
anos de idade, vindo de 4 anos, aprenden-
do e programando para web, e de repente 
me vejo dentro de um mundo totalmente 
oposto ao ritmo inovador que o desenvolvi-
mento web oferece, me deparei com pensa-
mentos arcaicos, onde a inovação não tinha 
vez, onde o nível de paranoia dos gerente 
com relação a inovação estava em seu nível 
máximo, nada podia estar na web pois 
alguém iria roubar aquilo, ou fazer sei lá o 
que, mobile, o que tínhamos de mais mod-
erno era um acesso remoto usando RDP 
para acessar o sistema, e pronto, tínhamos 
uma versão mobile do sistema. Vocês não 
imaginam o quanto isso me deixava irado.
 Certa vez, me pediram para desen-
volver o novo site da empresa, fazer propa-
gandas dos softwares e tudo mais, porém, 
não poderia mostrar nem uma imagem 
sequer do produto, porque, senão a concor-
rência poderia ver e copiar, me perguntei, 
o que impedia o concorrente de chegar no 

29Automação Vs. Inovação



caixa do supermercado e parar por 5 minu-
tos para ver o software funcionando?
 Desapegue-se desses paradigmas, o 
mundo vive hoje a economia do compartil-
hamento, seja de ideias, projetos, ações e 
muitas outras coisas, aliás, tudo pode ser 
compartilhado nos dias atuais, a google, 
facebook, twitter, instagram e muitos out-
ros estão aí e não me deixam mentir.
 Acredite nessa máxima que, entre 
ver e fazer existe um abismo enorme. Um 
exemplo clássico e espero que você não es-
teja nesse patamar é que, nos dias de hoje, 
mesmo após tanto tempo do lançamento 
da Nota Fiscal Eletrônica, ainda existe soft-
ware house que usa o emissor gratuito, e 
está desesperada, atropelando seu crono-
grama, devido a paralisação do mesmo a 
partir de 2017. Agora lhe pergunto, eles já 
viram telas de nota fiscal de outros siste-
mas? Com toda a certeza sim, porém, entre 
ver e fazer existe um abismo.
 Pegue o que há de mais moderno 
em suas mãos, desenvolva e ofereça a seu 
cliente, mesmo sem ele merecer, porém, 
o mercado que você está, precisa disso, 
precisa de uma atitude e iniciativa sua para 
crescer, para evoluir, e você pode sair na 
frente, e com esforço e trabalho duro, você 
pode se manter lá.
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SEÇÃO 03
- Uma injeção de Delphi,

a cura



08 A mudança de filosofia. 
Sim! Nós Podemos.
 Sim! Nós podemos, realmente e fi-
nalmente podemos trazer ao nosso mundo, 
a inovação e o dinamismo necessário para 
acompanharmos as transformações da tec-
nologia, posso dizer, que quase em tempo 
real. 
 A alguns anos, resolvi iniciar uma 
pesquisa, sobre qual a linguagem/ferra-
menta de programação me ofereceria 
maior praticidade, agilidade, confiabilidade, 
mobilidade e segurança para desenvolv-
er no mercado de automação comercial, 
e sem demagogismo algum, despido de 
todo e qualquer imparcialidade, entrei de 
cabeça nessa pesquisa e todos os caminhos 
me levaram ao Delphi. Não vou me ater a 
falar sobre outras linguagens e nem mes-
mo a termos técnicos muito específicos 
nos parágrafos a seguir, apenas mostrar o 
porque o Delphi atendeu aos meus princi-
pais requisitos e questionamentos.

 Praticidade, esse foi o primeiro dos 
pontos a ser analisado, o fato de ser total-
mente orientado a objeto, sem que para 
isso eu precise programar uma linha de 
código sequer, fez ele sair na frente, basta 
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criar um novo projeto e pronto, já temos 
uma classe que pode ser herdada, alterada, 
sobrecarregada e etc. Para a praticidade 
que é necessária na automação comercial, 
poder trabalhar com uma linguagem 100% 
orientada de forma rápida, sem a tradicio-
nal burocracia das demais, foi um ponto 
determinante.

 Agilidade, a componentização das 
classes, funções, eventos e todos os demais 
recursos que podem ser embutidos na for-
ma de componentes, fez o Delphi na minha 
opinião, ganhar de lavada nesse requisito, 
pois além da facilidade para se criar os 
componentes, o que faz você ter o trabalho 
uma única vez, a vasta gama de oferta no 
mercado para os mais diversos desafios do 
dia a dia, torna o Delphi uma ferramenta 
extremamente ágil.

 Confiabilidade, o fato de ter uma 
empresa séria por trás do desenvolvimento 
da ferramenta, fez várias outras lingua-
gens que são mantidas pela comunidade, 
ficarem para trás nesse requisito, acredito 
que quando nos dispomos a colocar algo no 
mercado, fixar contratos, precisamos estar 
amparados de forma legal, para que nosso 
produto não se torne refém do oba-oba do 
mercado de tecnologia, se escolho uma lin-
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guagem mantida pela comunidade, amanhã 
à mesma comunidade pode abandoná-la, 
ou até mesmo, alguma grande empresa 
comprar e meu projeto se tornar uma dor 
de cabeça para mim, pois não saberei que 
rumo meu projeto e minha ferramenta iram 
seguir.

	 Mobilidade, nesse requisito o Delphi 
é único, nem preciso falar muito, pois só 
o fato de ser a única ferramenta capaz de 
compilar um mesmo código-fonte para as 
principais plataformas do mercado (Win-
dows 32 e 64 bits, MacOS, IOS, Android) o 
torna uma jóia rara no mercado do desen-
volvimento, outras linguagens, até dizem 
fazer isso, porém dependem de uma carga 
acessória muito grande de pré-requisitos, 
como VMs e tudo mais, o Delphi compila 
seu código de forma nativa o que faz com 
que todas essas dependências sejam joga-
das por terra.

	 Segurança, o fato de ser uma lingua-
gem compilada e não interpretada, de ter 
pouca dependência, ter uma comunidade 
grande na web, uma boa documentação, 
está em constante evolução, ter uma em-
presa séria tocando o projeto, atender os 
principais recursos disponíveis a nível de 
tecnologia, faz com que você se sinta se-
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guro para iniciar o seu projeto usando essa 
linguagem/ferramenta.

 Sim, nós podemos, e tudo isso já está 
disponível em suas mãos.
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“Sim! Nós podemos, realmente e fi-
nalmente podemos trazer ao nosso 
mundo, a inovação e o dinamismo 
necessário para acompanharmos 
as transformações da tecnologia, 
posso dizer, que quase em tempo 

real”



09 
Delphi XE, 
Um marco para história 
da automação
 Durante muitos anos o Delphi, foi 
uma das principais linguagens/ferramenta 
de programação do mercado, desde seu 
lançamento até o Delphi 7, ele foi sinônimo 
de desenvolvimento para grande parte do 
mercado, me lembro claramente, nos anti-
gos cursos de técnicos de informática, Del-
phi era parte integrante da grade de todos. 
Quem nunca aprendeu a abrir a gaveta de 
cd-rom usando o Delphi? Porém, houve um 
hiato, entre o Delphi 7 e a família XE, nesse 
período, outras versões do Delphi foram 
lançadas, mas nenhuma emplacou, ten-
taram o Delphi com .Net, Delphi com PHP 
e muitas outras forma de ganhar mercado, 
porém, outras linguagens surgiram e gan-
haram uma adesão rápida da comunidade, 
e com o crescimento da web, as linguagens 
interpretadas, passaram a ser o sonho dos 
programadores de primeira viagem, pois, 
agora a moda era fazer sites, aplicativos 
para windows, deixaram de ser a sensação 
na rodinha de amigos.
 Finalmente, a família XE do Delphi 
chegou, salvando todos os Delphianos da 
extinção, pois, o papo nas faculdades e cur-
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sos era que o Delphi havia morrido. 
 A linha XE da Embarcadero trouxe 
uma série de novidade, que conquistaram 
rapidamente os programadores Delphi que 
já estavam agonizando, agora criaram ar-
gumentos contundentes para trazer a nova 
geração de volta ao nosso bom e velho pas-
cal. 
 Firemonkey, compilação multidispos-
itivos e um caminhão de novidades, trouxe 
o ânimo que precisávamos, e quando final-
mente saiu a versão XE5 com compilação 
para Android, os olhos se encheram de 
lágrimas e nos lábios a frase “Delphi, Eu 
acredito!!!” faltou pouco saltar involuntar-
iamente, é muito amor, muita paixão para 
explicar, pois aos que permaneceram fiéis 
e não se corromperam ao lado negro da 
força, migrando seus projetos para outras 
linguagens, hoje, sem precisar refazer nada, 
começaram a colher os frutos, podendo 
entregar a seus clientes a nata da moderni-
dade.
 Somente uma linguagem de pro-
gramação RAD de verdade, consegue so-
breviver em um meio tão HARD como a 
automação comercial, a constante mudança 
nas leis, regras fiscais e principalmente 
os pedidos dos clientes fazendo com que 
outras linguagens, burocráticas no seu 
desenvolvimento, venha sucumbir por aqui. 
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 A Família XE do Delphi, renasceu das 
cinzas, assim como a fênix, no meio da au-
tomação comercial, pois, além dos muitos 
recursos que só o Delphi tem para agilizar 
o dia a dia do desenvolvedor, a mobilidade 
apresentada com a compilação multidispos-
itivos pode oferecer a inovação e a tecno-
logia que o mercado necessitava, deixamos 
de ser retardatários nessa corrida e hoje 
brigamos por uma vaga no pódio.
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“Somente uma linguagem de pro-
gramação RAD de verdade, con-

segue sobreviver em um meio tão 
HARD como a automação comer-

cial”



10 É amigos, eu acho que 
o jogo virou
 Mais uma vez venho dizer, nosso 
segmento está clamando por inovação, e 
não precisa ser nada único ou novo, você 
não precisa ser o Steve Jobs ou o Bill Gates 
da automação comercial no Brasil, o que o 
mercado precisa, é simplesmente, que toda 
a tecnologia que já está disponível para 
outros segmentos, ganhe espaço em nos-
so mundo fechado e arcaico. A mais de 10 
anos existem os smartphones e poucos são 
os softwares que disponibilizam recursos 
no mercado de automação para eles. Esse é 
o tipo de inovação que o mercado precisa. 
Mexa-se, faça acontecer, monte seu proje-
to, ache um tempo no seu cronograma, não 
deixe o cliente gerenciar a inovação na sua 
empresa, ouça a nova geração que está aí 
disponível a lhe ajudar nessa caminhada, 
oriente os jovens para eles não saírem da 
pista, mas não limite o acelerador deles.  In-
ove, renove e transforme o mundo em que 
você vive.
 Toda essa tecnologia necessária, está 
em suas mãos, o Delphi é uma ferramenta 
fantástica e a cada nova versão só tem nos 
surpreendido. Com ele você tem disponível 
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de forma rápida e fácil a modernidade que 
seu cliente precisa, não deixe ele sofrer 
mais, estude, se especialize e transforme o 
mundo, se o mundo for algo grande demais 
para seus sonhos, transforme ao menos o 
seu mundo e o mundo de todos que estão a 
sua volta.
 O Jogo virou, e o cenário que antes 
era caótico, agora floresce e renasce, verde 
e frutífero, plante e colha os frutos, pois, 
você merece.
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“Você não precisa ser o Steve 
Jobs ou o Bill Gates da automação 
comercial no Brasil, o que o mer-

cado precisa, é simplesmente, que 
toda a tecnologia que já está di-
sponível para outros segmentos, 
ganhe espaço em nosso mundo 

fechado e arcaico.”
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Delphi e apaixonado por Firebird, ah 
e com algumas passagens por lin-
guagens como PHP, C#, VB e outras. 
Certificado M101P em MongoDB e 
atualmente me especializando em 
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