
O desenvolvimento de software é um dos poucos setores 
de atividade em que a maioria dos produtores usa 
métodos artesanais, pré-industriais. O trabalho 
(horas/homem) adquirido no OutSourcing tradicional não 
traz vantagens competitivas. Absurdamente, num mundo 
industrializado e computorizado, um dos setores mais 
intensivos em mão de obra é o software. O 
SmartSourcing é a solução alternativa e disruptiva da
Quidgest: uma equipa mais reduzida, mas muito mais 
eficaz, equipada com ferramentas de desenvolvimento 
avançadas, garante tempos de resposta muito menores e 
uma adequação ao uso muito superior.

saiba mais >>

SmartSourcing
“Antes, com o OutSourcing 

tradicional, comprávamos horas 

para fazer remendos aos nossos 

sistemas. Hoje, com o 

SmartSourcing, não temos receio 

de introduzir alterações 

substanciais e conseguimos 

resultados muito mais rápidos.”

Por que é esta opção inteligente?

A inteligência 
desta opção 
resulta das 
caraterísticas do 
desenvolvimento: 

Responsável

Ágil 

Robusto 

Rápido 

Perto O Smart Sourcing da Quidgest está mais perto dos 
utilizadores finais (a maior parte das vezes, lado a lado, 
nas mesmas instalações). É muito mais rápido, porque 
usa geração automática de código (com a plataforma 
Genio). É muito mais robusto, uma vez que as 
componentes que reutiliza estão já testadas por milhares 
de utilizadores. É tão ágil que é possível ver grandes 
avanços todos os dias. E a Quidgest assume sempre a co-
responsabilidade, na análise da solução e no 
cumprimento de prazos. Em síntese: mais resultados com 
menos recursos!

Mais resultados com menos recursos!
Não entramos em comparações de custo hora/homem, 
porque estaríamos a comparar o incomparável. Mas 
podemos comparar os resultados obtidos: o tempo 
necessário para efetuar um desenvolvimento com 

recurso a “engenharia” manual e o que é necessário com 
recurso à plataforma Genio. E chegamos a uma 
conclusão: com o Genio são necessárias 10 vezes menos 
pessoas, em 10 vezes menos tempo.
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