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inovação é crítica, porque a competi-
ção é global". A frase é do indiano Sou-
mitra Dutta, que será keynote speaker
do IT Business Fórum, de 25 a 28 de
agosto, em Comandatuba. Dutta é rei-
tor de Educação Executiva do Insead, a

mais conceituada escola de negócios da Euro-
pa, e autor do Relatório Global de Tecnologia
da Informação do Fórum Econômico Mun-
dial, de Davos, na Suíça. O documento, publi-
cado todos os anos, aponta os países mais
bem-desenvolvidos em TI. No Insead, ele diri-
ge o Elab, um centro de excelência em ensino
e pesquisa na área de economia digital.

Dutta é também autor do livro The Bright
Stuff- Hove innovative people and tecknology can make
lhe old economy new, que aborda o contexto cor-
porativo da inovação e da Internet no desen-
volvimento de novos modelos de negócios
com base em TI.

Em entrevista à INFORMATIONWEEK BRASIL,
Dutta falou sobre a importância da inovação
nos negócios e analisou a posição brasileira
no ranking de TI.



INFORMATIONWEEK BRASIL -
No seu livro, The Bright
Stuff, quando se referiu à
inovação, o senhor mencio-
nou pessoas e tecnologia.. No
que o senhor acredita que a
inovação implica?
Soumitra Dutta - Inovação é
o que você consegue quando
combina o racional com a pai-
xão. Precisamos de pessoas
inteligentes, capacitadas com
a tecnologia correta e guiadas
pela paixão para criar idéias
novas. Indivíduos e tecnolo-
gia são os dois maiores con-
dutores da inovação.

IWB - O que os profissio-
nais devem fazer para ser
inovadores?
Dutta - As pessoas exercem
um papel central. Empre-
gados educados, capacitados,
líderes e impulsionados pela
ambição coletiva de superar-
se são essenciais para o suces-
so dos negócios, É muito
importante saber que ser ape-
nas bom não é o suficiente. A
competição alcançou uma
escala global e o ponto de
referência tem de ser aquele
que faz melhor.

IWB - Conto a TI pode
fazer diferença nos negócios?
Dutta - A TI está profunda-
mente arraigada a tudo o

que se refere aos negócios.
Devido à sua onipresença,
não é surpresa que a TI exer-
ça um papel fundamental pa-
ra possibilitar a inovação e
ajudar a companhia a melho-
rar seus negócios. Um exem-
plo é o setor aeroespacial, no
qual a TI está ajudando a redu-
zir dramaticamente o tempo
de desenvolvimento de produ-

"DEVIDO À SUA
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tos. O aumento explosivo de
outsourcing em várias econo-
mias emergentes não teria
sido possível sem o desenvol-
vimento global da infra-estru-
tura das telecomunicações.

IWB - De que modo a ino-
vação tecnológica afeta a
competitividade?
Dutta - A inovação é crítica,

porque a competição é global.
Tomemos como exemplo o
CMM - Capability Maturity
Model. Ainda que esta clas-
sificação possa ser boa para o
Brasil e, talvez, para América
Latina, não é boa o suficien-
te numa escala global, onde
dezenas de empresas - prin-
cipalmente na índia e nos
Estados Unidos - estão no
nível cinco, que é o mais ele-
vado. Se as empresas de soft-
ware brasileiras almejam o
sucesso, precisam buscar a
excelência mundial.

IWB - Como a internet in-
terfere na maneira de se
fazer negócios?
Dutta - A Internet já se tor-
nou o sucesso que prevía-
mos há dez anos. Ela criou
uma infra-estrutura global de
comunicação e informação,
com potencial ilimitado pa-
ra a criação. Não podemos
esquecer que a internet tam-
bém vem mudando a manei-
ra de as companhias se orga-
nizarem internamente e tra-
balharem em colaboração



com seus clientes. Para perce-
ber o quão poderoso se tor-
nou o mundo virtual temos de
observar a próxima geração.
Veja como os jovens intera-
gem com a tecnologia e com-
pare com o que você fazia
quando era criança. A diferen-
ça é tremenda!

IWB - Como o senhor anali-
sa os dados do relatório de TI
do Fórum Econômico Mun-
dial, segundo o qual o Brasil
caiu da 39a para a 46a posi-
ção no ranking dos países
mais desenvolvidos em TI?
Dutta - Os resultados têm de
ser interpretados com cuida-
do, porque o ranking é com-
parativo. Ou seja, é possível
que um país tenha uma nota
mais alta do que no ano ante-
rior e, mesmo assim, caia no
ranking, porque outros países
tiveram resultados melho-
res. O Brasil não foi o único

a perder posições na América
Latina. Na verdade, todos os
países da região declinaram.
Isto mostra que outras partes
do mundo, em particular a
Ásia, estão se aprimorando e
investindo em TI mais rápi-
do que o Brasil.

IWB - A Índia, no mesmo
período, saltou da 45a posi-
ção para a 39a. Quais pro-
fetas contribuíram para este
melhoramento no ranking?
Dutta - O crescimento da
índia no ranking mostra que
há um contínuo investimen-
to no setor de TI, que ocorre
em ritmo saudável e mais
rápido que muitos outros
países. Esta elevação não é
por causa de nenhum proje-
to específico, mas de uma
contínua expansão do setor
de TI. As políticas adotadas
pelo governo nacional dão
suporte aos investimentos e
ao desenvolvimento do setor.
É este conjunto que favorece
o crescimento. E a Índia lide-
ra ainda o outsourcing de TI.

IWB - O que o Brasil preci-
sa fazer para alcançar uma
posição melhor?
Dutta - Os negócios brasilei-
ros estão indo bem no que
se refere ao uso da TI e
Telecomunicação. Ele aparece
em 32° no índice que aponta
a aptidão para o uso de TI e

em 28° no de uso efetivo.
Porém, são necessárias mais
ações para melhorar a pronti-
dão para esta utilização nas
cidades brasileiras. Aprimorar
o sistema educacional é outro
ponto central. O Brasil ocupa
a 85a posição no ranking que
mediu a qualidade do sistema
educacional. Além disso, o
progresso requer uma série de
fatores essenciais para o cres-
cimento de uma economia
competitiva. Por exemplo, o
Brasil aparece em 96° no item
que mediu os encargos admi-
nistrativos para os negócios e
em 61° na eficácia legislativa.

IWB - Que lições o Brasil
pode aprender com a índia
na área de TI?
Dutta - O Brasil é um país
muito mais rico e possui
melhor infra-estrutura, se
comparado à índia. Não
existe razão pela qual o País
não se desenvolva com dinâ-
mica semelhante. Ao contrá-
rio do que muitas pessoas
pensam, o governo indiano
não ajudou ativamente o
setor de TI - o desenvolvi-
mento foi impulsionado por
empresários e pelo setor pri-
vado. Se o governo ajudou,
foi no sentido de prover um
ambiente estável, que favo-
receu as exportações e deu
impulso necessário para
a inovação.

Fonte: InformationWeek Brasil, a. 7, n. 143, p. 6-8, 28 jul. 2005.




