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A produção em massa chega a seu fim. Os consumidores atuais pedem cada vez mais uma 
atenção individualizada. Os CIOs podem ajudar as empresas a entender este cenário de mudança 
econômica 
 
Há 25 anos, os diretores da área de informática reclamavam por não ter voz nas decisões 
estratégicas. O papel do CIO, então, ganhava notabilidade – apareceram definições como “um 
visionário de tecnologia” e “ponte para um futuro brilhante”. Este sonho morreu? A questão é que 
ao invés de redefinir suas indústrias, muitos CIOs se tornam prisioneiros do status quo – 
enterrados na pressão por redução de custos e compliance. Segundo números recentes, 75% do 
orçamento de TI é gasto em sistemas legados. Mas enquanto eles estavam preocupados com a 
estrutura interna, uma nova ordem externa se estabelecia. 
 
Os mesmos 25 anos viram uma mudança arquitetônica nos alicerces do capitalismo. Uma 
transformação que deixou as empresas fora de sincronia em relação às pessoas que delas 
dependem para consumo e emprego. As companhias de hoje ainda estão enraizadas em uma 
lógica de negócio inventada há um século para a produção de bens em massa, voltada para uma 
então nova população com pequenas posses e que queria mais. A corporação do século XX 
demandou um foco interno exigente para gerenciar a nova complexidade de economia de escala.  
 
Privilegiou a concentração de recursos, comando e controle, custo e eficiência. Este “capitalismo 
gerencial” produziu uma riqueza épica por muitas décadas, porque os consumidores em massa 
queriam das empresas exatamente o que elas podiam oferecer: bens baratos. 
 
Mas a sociedade em massa de ontem abriu passagem para uma nova sociedade de indivíduos – as 
pessoas de hoje são mais estudadas, informadas, experientes, viajadas e conectadas que as das 
gerações anteriores. Estamos desenhando uma mudança profunda na natureza do consumo: já 
não importa a quantidade de bens, mas a qualidade de vida. 
 
Um grande número de dados sugere que o novo consumidor está em busca de algo que ainda não 
está disponível: suporte e assistência no esforço diário de negociar uma vida cada vez mais 
complexa. Seguros são necessários, mas não mais suficientes. Podemos tomar como exemplo 
diversas companhias aéreas que oferecem vôos desconfortáveis a preços competitivos, mas 
nenhuma delas sequer se responsabilizará por uma viagem complicada, transporte e acomodação, 
ou seja, necessidades que surgem pelo caminho. Só para mudar um vôo hoje – a mesma 
companhia aérea, mesmo dia, duas horas mais cedo e um avião relativamente vazio – é 
necessário pagar uma multa de 150 dólares. Quando os consumidores são punidos por suas vidas 
intrincadas, não há nenhuma dúvida de que essas transações fragmentadas já não trazem 
margens significativas. 
 
Em plena tempestade 
 
Hoje existe um abismo entre as necessidades dos clientes e as organizações com as quais eles se 
relacionam. Muito freqüentemente as pessoas devem confrontar um muro de indiferença – um 
mundo comercial ainda acostumado ao velho pedido de massa. Este abismo pode ser visto 
sempre que alguém passa a tarde checando a conta telefônica à procura de cobranças extras ou 
passa horas ao telefone tentando arrumar um computador que não está funcionando bem. O 
abismo se expressa nestes fatos brutais.  
 
Na visão de Nicolau Reinhard, professor livre docente da área de sistemas de informação da 
Faculdade de Economia e Administração, da USP, a relação com o consumidor está sofrendo uma 
mudança de paradigma que devolve o poder ao indivíduo, tirando a força que hoje está na mão 
das grandes corporações.  



Já há sinais de empresas que procuram atender o cliente de forma mais individualizada, mas o 
mercado atual oferece produtos e serviços fragmentados. "Entretanto, os indivíduos que têm 
recursos e acesso à informação desejam dizer o que precisam e receber da empresa 
aconselhamentos e serviços completos. Passa-se a expressar uma necessidade não mais em 
forma de produto, mas no objetivo que quero para a minha vida”, explica Reinhard.  
 
Para entregar o desejo individual dos novos consumidores, as empresas terão que cooperar entre 
si. E para que essa nova dinâmica de negócios funcione, o supply chain das companhias deverá 
ser cada vez mais complexo. Porque os produtos e serviços não poderão mais ser oferecidos de 
forma fragmentada. "Será necessário integração mais flexível com os fornecedores, de acordo 
com a venda que estiverem realizando. E TI vai ter papel importante na coordenação dessas 
cooperações, por meio de sistema de interação pessoal, conhecimento e colaboração, 
especialmente para suportar a flexibilidade que uma empresa terá que criar para responder ao 
cliente de forma individual”, adverte o professor.  
 
Há um padrão que perdura há séculos: um modelo de negócios tem seu avanço, e seu êxito 
produz rigidez e resistência à mudança. Mas a sociedade continua sua evolução. As pessoas vão 
adiante, levando com elas um mercado de necessidades não atendidas. Na atual conjuntura 
econômica, as empresas já não podem extrair margens altas de seus produtos e serviços. Isto 
leva todos a brigar numa divisão de mercado que encolhe cada vez mais em uma espiral que 
afunda em reduções de custos e comoditização. E essas condições têm levado os CIOs para o 
buraco. 
 
Também há boas notícias. O capitalismo é um livro de muitos capítulos. No passado, essas 
espirais abriam oportunidades para novos concorrentes emergirem com modelos de negócios que 
se reconectavam às pessoas, concedendo valor econômico onde as necessidades não eram 
atendidas. A última vez que isso ocorreu foi há um século. Apareceu então uma massa sedenta 
por bens, mas os produtos tinham fornecimento escasso e eram caros. Henry Ford estava entre 
os pioneiros a perceber a extrema necessidade dessa massa de consumidores. Então inventou um 
novo método – produção em massa - para satisfazer os consumidores. A evolução econômica de 
Ford, como outras anteriores, surgiu de três forças convergentes: novos mercados de 
necessidades não atendidas, tecnologias capazes de atender essas necessidades e uma nova 
lógica empreendedora que juntou pessoas e tecnologia em um mesmo patamar. 
 
Hoje nos encontramos colhendo os frutos desta empreitada. Temos novos mercados de indivíduos 
cuja alienação e desconfiança aparece como oportunidade para vasta inovação e imensa geração 
de riqueza. Temos os tipos de tecnologia que podem atender a essas novas necessidades: um 
meio digital que pode lidar com a complexidade de assessoria individualizada. Este será o último 
propósito de muitos desenvolvimentos técnicos de peso: redes celulares sem fio, computação sob 
demanda, peer-to-peer, convergência de mídia, apenas para citar alguns. Não se pode dizer que a 
concorrência entre as empresas de telecom, satélite e cabo é simplesmente uma oportunidade 
para despejar aparelhos e entretenimento em cada lar. Este será o meio interativo pelo qual se 
encontrará atendimento personalizado – incluindo assistência médica em casa, educação, viagens, 
serviços financeiros, aquisição de produtos e muito mais – que será direcionado a cada família por 
um preço que elas possam arcar. 
 
“As companhias, sem dúvida, vão precisar de uma grande quantidade de tecnologia, 
especialmente para integrar-se com fornecedores e parceiros. Esse tipo de tecnologia já está 
disponível. Entretanto, o componente organizacional pode chegar a ser mais importante que a TI”, 
expõe Alberto Luiz Albertin, coordenador e professor na área de TI da Fundação Getúlio Vargas-
EAESP. Serão decisivos: processos internos e estrutura organizacional bastante flexível. “Alcançar 
esse estágio é mais difícil que obter a tecnologia. Porque não se pode perder a eficiência 
operacional, senão os custos se tornam proibitivos.” Albertin ainda questiona: quanto o cliente 
estaria disposto a pagar a mais por um produto ou serviço personalizado? 



Em outras palavras: que valor o consumidor atribui por pagar determinado preço para ter 
produtos e serviços sob medida? 
 
Para Reinhard, por toda a diferença sócio-econômica no Brasil, nem todos poderão arcar com os 
custos da individualização ou reconhecer seu valor. O país deve viver os dois mundos ao mesmo 
tempo, uma vez que existem consumidores que têm acesso à informação, têm recursos e vêem 
valor nesse serviço diferenciado. Mas há também aqueles que são desprovidos de informação e 
recursos. “Com este público é mais difícil aplicar a individualização. Para atendê-lo, a melhor 
fórmula continua sendo a de produtos padronizados.” Enfim, estamos começando a ver o 
surgimento desta terceira força, uma nova lógica empreendedora de “capitalismo distribuído” que 
une tecnologias e pessoas em um novo patamar. Mudando o jogo de transações econômicas 
antagônicas de produção em massa para uma economia de relacionamento individualizado capaz 
de oferecer prosperidade e crescimento em longo prazo. 
 
A nova empresa pergunta: “Quem quer ter o nosso suporte e o que eles precisam?” Aí você 
precisa descobrir quem pode colaborar para que isso aconteça. Novas “redes de suporte” 
exclusivas surgirão para atender indivíduos, famílias e comunidades virtuais com o único propósito 
de atender a seus anseios. Quando a geração de riqueza depende de relacionamentos autênticos 
de confiança e apoio ativo, não há mais espaço para comportamento antagônico que sustente 
lucros a custo dos consumidores, empregados e fornecedores. Em uma rede de suporte, todo 
comportamento se alinha com os interesses do indivíduo que paga a conta. Quanto mais 
alinhamento, mais dinheiro, mais lucro e mais bem-estar serão distribuídos pela rede.  
 
O eBay é exemplo de um pequeno passo neste processo. A empresa percebeu com antecedência 
um valor econômico implícito em escutar e se alinhar com as necessidades de seus clientes. 
Aprendeu a gerenciar confiança por meio de tentativa e erro. Desde seu nascimento, em 1996, 
vem trabalhando esta lógica baseada em valor distribuído interna e externamente. Dessa 
maneira, conseguiu atingir vendas brutas no valor de 70 bilhões de dólares no ano passado. Mas a 
empresa está direcionada a apenas uma pequena fatia de necessidade do consumidor e em um 
formato muito limitado. Imagine centenas de eBays usando uma variedade de meios e métodos, 
capazes de unir e coordenar um suporte no espectro mais amplo possível, abragendo desde 
planos de saúde até consertos em casa – tudo de acordo com as condições ditadas pelo 
consumidor.  
 
Um exemplo brasileiro vem de um dos mais críticos setores: o financeiro. O Banco Itaú criou 
como uma empresa à parte, o Itaú Personnalité, para cuidar dos seus clientes mais rentáveis de 
forma que pudesse oferecer a eles suporte de confiança. Atualmente 82 agências exclusivas 
distribuídas pelo Brasil e atendimento à base de gerentes personalizados, consultores financeiros 
e economistas de mercado, além de muita tecnologia, são os elementos dessa estratégia. "Cada 
um dos mais de 150 mil clientes que temos sabe que não é único, mas quer sentir que é o único 
cliente daquele seu gerente. E é com seu gerente que o cliente gosta de tomar decisões. Em uma 
pesquisa que fizemos recentemente comprovamos que o cliente quer escutar o consultor, o 
economista, ter esses profissionais disponíveis para aconselhamento, mas só faz os movimentos 
decisivos em suas finanças com o apoio do seu gerente", revela Júlio Tabuaço, diretor comercial 
do Itaú Personnalité. Um melhor resultado para esse correntista é sinônimo de maior lucro para o 
banco. O diretor destaca como grande diferencial dessa estratégia a área de TI e todas as 
soluções desenvolvidas internamente. "O back office é totalmente diferente do Itaú voltado ao 
varejo", explica.  
 
O novo modelo enfatiza a distribuição, mais do que a concentração de bens – pessoas, 
informação, autoridade, tecnologia etc. O valor econômico agora é compreendido como distribuído 
dentro das necessidades não atendidas de cada indivíduo: isso está alojado em suas mentes e 
corações, em suas cozinhas e pelos cômodos de suas casas. O valor é percebido em termos de 
relacionamentos de apoio e confiança. Já não é adequado pensar que o valor pode ser “criado” 
dentro de escritórios ou fábricas. 



A história nos ensina que as empresas que se estabelecem em uma população alienada ficam 
ricas mais rapidamente. Mas, como as milhares de empresas que ridicularizaram as novas 
disciplinas de produção em massa um século atrás, também agora muitas utilizarão as práticas 
corriqueiras para passar por essa fase. É improvável que elas sobrevivam às próximas décadas. 
Para sobreviverem, precisam do CIO imaginado há 25 anos, ainda mais agora. Porque graças ao 
seu conhecimento diferenciado em plataformas digitais e de processamento, o CIO tem o 
potencial para ajudar na definição da nova lógica da empresa. 
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