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A INTRANET É A TECNOLOGIA MAIS UTILIZADA PELOS 14 SETORES

ANALISADOS NO ESTUDO AS 100+ INOVADORAS NO USO DE TI; JÁ O

IDENTITY MAPPING AINDA ESTÁ EM FASE INICIAL DE ADOÇÃO

S
ua empresa usa intra-
net? Provavelmente, a
resposta para esta per-
gunta será afirmativa.

Esta tecnologia revelou-se a
mais adotada pelas empresas
que participaram do estudo As
100+ Inovadoras no Uso de
TI, realizado por INFORMATI-
ON WEEK BRASIL. Dos 14 seto-
res avaliados, oito têm intranet
em 100% das empresas respon-
dentes. Não é por menos, então,
que a média geral de utilização
alcançou os 93,75%. E apenas
um setor - o de comércio - regis-
trou um índice abaixo dos 90%,
com 79,31%. O estudo contem-
plou 35 tecnologias e avaliou a
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adoção delas em companhias
cujos faturamentos brutos em
2004 variaram de 112 milhões
a 108 bilhões de reais. O orça-
mento bruto de TI dessas em-
presas para 2005 ficou entre 1,6
milhão a 1,8 bilhão de reais.

Presente em 80,77% das
207 empresas participantes, a
VPN (Virtual Private Net-
work) apenas não aparece nos
setores de construção e mate-
riais de construção e governo.
Nas indústrias eletroeletrôni-
ca e farmacêutica, todas as
companhias afirmaram pos-
suir o sistema. As soluções de
VPN - segundo lugar no ran-
king das mais utilizadas entre

As 100+ Inovadoras - tive-
ram índice mais baixo de ado-
ção em empresas de serviços
de educação e comunicação,
com 60%.

As ferramentas de busi-
ness intelligence (BI) e sistema
de gestão / colaboração (ERP)
ocuparam, respectivamente, o
terceiro e quarto lugares entre
as tecnologias mais adotadas,
com índices de adoção muito
próximos: 77,88% e 76,44%.
O destaque em BI ficou para
a indústria química e petroquí-
mica, na qual todas as empre-
sas respondentes disseram ter
as ferramentas. E, no lado
oposto, o governo atingiu o
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índice de 33,33 %, o mais baixo
para este item. Em ERP, ne-
nhum setor alcançou a totalida-
de das empresas participantes.
O menor percentual de adoção
coube à indústria eletroeletrô-
nica, com 57,14%; e o maior,
à indústria farmacêutica e cos-
méticos, com 90,91%.

O detector de intrusão é
utilizado em 70,19% das com-
panhias, seguido de auditoria
de sistemas, com 68,27%.
Nesta última, a totalidade das
corporações de três setores (as
indústrias siderúrgica e meta-
lúrgica; de eletroeletrônica; e
de papel e celulose) revelaram
que fazem uso de auditoria de
sistemas. Na categoria, o índi-
ce mais baixo de implementa-
ção correspondeu aos serviços
de infra-estrutura, transporte e

saúde: 48,28%. O detector de
intrusão é menos freqüente na
indústria siderúrgica e metalúr-
gica (41,18%) e mais usado na
área de finanças (92%).

Fase de adoção
Além de ressaltar as tecno-

logias mais presentes nos di-
versos ramos de atividades, As
100+ Inovadoras também
levantou quais são aquelas que
estão começando a conquistar
as empresas. Na contramão da
intranet, cuja utilização beira os
94%, o identity mapping reve-
lou-se a tecnologia em fase
mais inicial de adoção entre as
35 consideradas pelo estudo.
Apenas 10,58% das corpora-
ções afirmaram possuí-la e em
quatro setores o identity map-
ping não é utilizado por nenhu-

ma empresa. A área de finan-
ças, seguida da indústria auto-
motiva e de autopeças, apre-
sentou o maior índice: 24,10%
e 22,22%, respectivamente.

Os sistemas de Business
Process Management (26,92%),
participação em e-marketplace
(24,04), sistemas baseados
em biometria (19,23), RFID
(15,87%) e Grid Computing
(15,87%) foram os itens menos
citados pelas 207 empresas.
Exceto em BPM, as outras
quatro tecnologias apresenta-
ram, pelo menos, um setor, no
qual todas as empresas respon-
dentes afirmaram não possuir
alguma delas. Governo e in-
dústria da construção e mate-
riais para construção não têm
Grid Computing. No processa-
mento distribuído, os serviços
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de educação e comunicações e
telecomunicações atingiram o
maior percentual de uso: 40%.

Nas soluções de identifica-
ção por radiofreqüência (RFID),
coube à indústria siderúrgica e
metalúrgica o posto de setor
com utilização mais madura
(29,41). Contudo, as indústrias
eletroeletrônica e de papel e ce-
lulose não ficaram muito atrás,
ambas com 28%. Já os setores
governo e indústria química e
petroquímica afirmaram não ter
implantado o RPID.

Ainda que o governo não
conte com seis itens avaliados
por As 100+ Inovadoras,
ele se destaca nos sistemas
baseados em biometria. En-
quanto a média geral ficou em
19,23%, metade das compa-
nhias públicas respondeu que

faz uso da biometria. Nenhum
outro setor apresentou um
percentual acima dos 30%
para esta tecnologia.

Quando analisada a partici-
pação em e-marketplace, há
setores, como o da indústria au-
tomotiva e de autopeças, em
que 66,67% das empresas uti-
lizam-na, e outros, nos quais a
tecnologia não se mostrou nem
um pouco popular entre os res-
pondentes. Na indústria de in-
fra-estrutura, transporte e saúde,
apenas 3,45% das empresas
participam de e-marketplace; e,
no governo, não há adoção. No
restante das áreas, os números
variam de 13,33% em teleco-
municações a 45,45% na indús-
tria química e petroquímica.

Sem nenhum índice zero
de implantação, os sistemas de

Business Process Management
(BPM) tiveram mais aceitação
na indústria química e petro-
química, com 45,45%, segui-
da das áreas de eletroeletrôni-
ca (42,86%), telecomunica-
ções (40%) e finanças (40%).
BPM apresentou menos ocor-
rência em governo (16,67%),
comércio (17,24%) e siderur-
gia e metalurgia (17,65%).

O cenário revelado por As
100+ Inovadoras evidenciou
também setores nos quais algu-
mas tecnologias ainda não
emplacaram nas corporações
que responderam à pesquisa.
Metade dos setores avaliados
não possui, pelo menos, uma
das 35 tecnologias consideradas
pelo estudo. Foi o que ocorreu
em governo, que não conta
com seis itens: RFID, Grid
Computing, identity mapping,
sistemas de colaboração entre
parceiros e clientes, supply
chain e participação em e-mar-
ketplace. A indústria de eletroe-
letrônica, por sua vez, ao
mesmo tempo em que a tota-
lidade das empresas partici-
pantes da pesquisa usa VPN, in-
tranet e auditora sistemas, não
utiliza identity mapping, bio-
metria, metodologia Itil e soft-
ware livre em aplicações de mis-
são crítica. Ficam aí boas opor-
tunidades de negócios.
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