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Opinião 
 

Qual a real importância e benefícios do SAM? 

 
Num mundo Globalizado, a competitividade e a produtividade são fatores fundamentais para o sucesso de 
qualquer corporação, não importando seu segmento de atuação. Neste cenário, a busca por melhores soluções 
que aumentem a produtividade, reduza os custos e tornem as decisões mais ágeis, transformam a área de 
Tecnologia da Informação no centro das atenções.  
 
Conhecido por “Gerenciamento de Ativos de Software”, o SAM (sigla em inglês para “Software Asset 
Management”), é uma metodologia que visa otimizar os investimentos feitos em software e a controlar estes  
ativos.  O SAM oferece a facilidade de identificar o parque instalado de software da empresa, e assim permitir uma 
análise dos ativos que realmente são necessários, avaliar o correto licenciamento, verificar a necessidade ou a 
eliminação dos softwares não autorizados, evitando desperdícios e riscos ao ambiente e aos negócios.  
 
Antes visto no Brasil como um artifício de auditoria, muitos CIOs consideravam o SAM como uma solução que 
apenas identificava softwares piratas. Contudo, devido o intenso trabalho de informação feito por importantes 
empresas do setor e institutos de pesquisa especializados na área de TI, foi possível identificar os benefícios que 
o SAM oferece ao departamento analisado como um todo, tornando o ambiente seguro, eficiente ao suporte 
técnico e rentável financeiramente a empresa. Diante destas vantagens identificamos que no mercado brasileiro, 
não só as grandes como as consideradas pequenas empresas tem adotado cada vez mais a metodologia do 
SAM. 
 
A boa governança corporativa passa sem dúvida pela adoção do SAM como forma de identificar e minimizar os 
riscos do negócio e do ambiente de TI. A implementação do SAM tem se mostrado uma forma eficiente de garantir 
a competitividade entre as empresas, aumentar a produtividade de seus colaboradores e planejar investimentos 
com expansões futuras.  
 
*Fonte: Jorge Sukarie – Vice Presidente da ABES e presidente da Brasoftware 
 
Notícias da Abes 

 
ABES participa do Projeto Escola Legal 
No último dia 30 de janeiro, a Associação Brasileira das Empresas de Software, representada por José Curcelli, 
presidente do Conselho Deliberativo, participou do planejamento do Projeto Escola Legal de 2012. Criado pela 
Câmara Americana de Comércio para o Brasil, a Amcham, esta iniciativa independente das classes de governo 
tem como objetivo conscientizar estudantes de ensino fundamental das escolas públicas e privadas, sobre os 
problemas e impactos causados pela pirataria no Brasil. 
 
Apoiada por algumas associações como a ABES, o projeto é apresentado por meio de palestras e oficinas 
ministradas por representantes parceiros, que através do manual explicativo fornecido pela Amcham informam aos 
educadores e estudantes temas que reflitam os valores morais e de ética sobre a propriedade intelectual. “Para a 
ABES, este projeto é de fundamental importância, pois leva aos alunos de escolas públicas e privadas os 
malefícios que a comercialização dos produtos piratas traz à população e ao governo. O resultado tem sido 
excelente e as crianças acabam levando para dentro de casa estes conceitos e os pais acabam também 
modificando seus hábitos”, afirma José Curcelli.  
 
Combate à pirataria: ABES inicia o ano reforçando as apreensões 
Segundo a ABES, Associação Brasileira das Empresas de Software, e a ESA, Entertainment Software 
Association, em janeiro foram realizadas 44 operações em todo o Brasil, na qual 72 mil CDs de programas de 
computador falsificados foram apreendidos. “Nossa meta para 2012 é combatermos ainda mais a pirataria e 
tornarmos a discussão desse tema recorrente em toda a sociedade. É preciso mostrar para o país que defender a 
propriedade intelectual significa investir numa economia mais forte, na saúde e proteção das empresas nacionais 
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e na criação de milhares de empregos formais”, enfatiza Rodrigo Paiva, Coordenador do Grupo de Defesa da 
Propriedade Intelectual da ABES.  

Santa Catarina, Paraná e São Paulo lideraram o ranking das regiões com os maiores resultados de apreensão: 
35.502 mil, 17.391 mil e 14.672, respectivamente. Fechando as ações realizadas no mês, as entidades deram 
continuidade às ações feitas na internet e retiraram do ar 2.818 mil anúncios destinados a venda de produtos 
falsificados. 

ABES apóia curso de Pós-Graduação em Segurança da Informação 
Sob a coordenação da professora Érica Lourenço de Lima Ferreira, autora da obra “Propriedade Intelectual e a 
Pirataria de Software”, o SENAC de Florianópolis oferecerá a partir abril, o curso de Pós-Graduação em 
Segurança da Informação. Com duração de doze meses, este curso foi criado às empresas do setor de TI, que 
atuam no combate à violação de propriedade intelectual, atuantes tanto nas apreensões jurídicas de mídias 
ilegais, como em ações e atividades que possam conscientizar a importância da propriedade intelectual.  
 
Este curso prepara os profissionais para realização de perícia forense, com o objetivo de identificar, prevenir e 
neutralizar ataques ilegais. A ABES ciente desta inovação apoiará intensamente este o curso em Florianópolis 
estimulando que as empresas e associados incentivem seus profissionais a cursá-lo, além de propagar que outras 
unidades do SENAI ministrem esta especialização. 

 
O mundo fala de software 
 
Produtoras de software de Campinas faturam R$ 1 bilhão 
Fonte: Computerworld 
http://computerworld.uol.com.br/negocios/2012/01/03/produtoras-de-software-de-campinas-faturam-r-1-bilhao/ 
 
Softwares empresariais impulsionam o mercado em 2012  
Fonte: B2B Magazine 
http://www.b2bmagazine.com.br/dicas/softwares-empresariais-impulsiona-o-mercado-em-2012  
 
Prodest compra software e proporciona maior disponibilidade aos sistemas hospedados no data center do 
ES 
Fonte: Information Week 
http://informationweek.itweb.com.br/6458/prodest-compra-software-e-proporciona-maior-disponibilidade-aos-
sistemas-hospedados-no-data-center-do-es/ 
 
A enorme ambição do software da GE 
Fonte: Information Week 
http://informationweek.itweb.com.br/6528/a-enorme-ambicao-do-software-da-ge-3-chaves-para-se-guardar/ 
 
 
Concorrência e licitações 
Conteúdo será enviado pela Abes 
Novos associados 
Conteúdo será enviado pela Abes 
Propostas de filiação 
Conteúdo será enviado pela Abes 
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