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Usuários pioneiros de TI e clientes de startups podem conquistar vantagem competitiva e outros 
tesouros mas precisam tomar uma série de cuidados 
 
Anos de cortes no budget e cicatrizes ainda dolorosas da farra de compras de tecnologia da 
década de 90 deixaram muitas empresas receosas de serem usuárias pioneiras. Ser o primeiro da 
fila para obter produtos baseados em tecnologia de ponta é ainda mais temerário quando você dá 
as mãos a uma startup. Mas algumas empresas com bravura acima da média estão apostando 
nisso. 
 
As razões para se tornarem usuárias pioneiras variam. Para algumas, é antes uma necessidade do 
que uma escolha, quando não encontram tecnologia amadurecida capaz de satisfazer suas 
necessidades. Para outras, é uma tentativa calculada de economizar dinheiro. Para outras, ainda, 
é um passo necessário para superar concorrentes maiores.  
 
Com a pesquisa “State of the CIO”, promovida por esta publicação, mostrando que as 
expectativas de que TI em relação a inovação e vantagem competitiva caíram ano após ano, 
aumenta a urgência de experimentar algo novo. Até Nicholas Carr — o Sr. “TI não importa” — 
admite em seu livro que os adeptos pioneiros de TI têm a oportunidade de ganhar vantagem 
competitiva. 
 
Qualquer que seja a motivação, ser um usuário pioneiro envolve riscos significativos e também 
recompensas. Como acontece com bungee jumping, uma preparação cuidadosa pode mitigar 
muitos perigos. Mas, em algum momento, você terá que tirar o pé da ponte.  
 
Antes de dar este passo, alertam com unanimidade os usuários pioneiros, você tem que criar um 
business case forte — quanto mais forte, melhor.  Com a nova tecnologia, sua empresa vai 
ganhar terreno sobre a concorrência? Ela permitirá conquistar novos negócios que você não 
conseguiria de outra maneira? Reduzirá custos operacionais como jamais foi possível? Tornará a 
empresa mais ágil? Se você não puder criar um case sólido em torno de nenhum destes 
resultados previstos, o mais sensato é esperar ou procurar uma solução mais estabelecida.  
 
E, mesmo que possa criar o case, é preciso olhar para dentro e se certificar de que você e sua 
empresa têm firmeza suficiente para dar continuidade à implementação. Trabalhar com tecnologia 
nova pode gerar benefícios notáveis, mas o caminho para estas recompensas talvez seja bem 
mais árduo do que quando você lida com tecnologia estabelecida de um fabricante conhecido.  
Também é preciso desenvolver melhores práticas em vez de “pegar emprestado”. Suporte técnico 
talvez seja limitado ou nem exista. Você será, talvez, um usuário beta (ou mesmo alfa) do 
produto. O processo de implementação exigirá mais planejamento para redução de risco e 
monitoramento do que você está acostumado.  
Ainda está interessado? Ótimo. Então veja como várias empresas se saíram. 
 
A visão do early adopter – parte 2 
 
O caso de uma empresa que preferiu não aderir ao ERP 
 
Quando Mysia Benford se tornou diretora de sistemas de informação e logística da Associated 
British Nutrition and Agriproducts (ABNA), em novembro de 2001, sabia que estava entrando em 
uma empresa que não fazia mudanças levianamente. Alguns processos de negócio ineficientes 
persistiam há décadas na empresa de produtos e serviços agrícolas.  
 
 



Fazendeiros, por exemplo, solicitavam a entrega de ração quando seus silos estavam vazios. 
Estes produtos são fabricados sob encomenda. Um pedido em cima da hora altera o cronograma 
de produção e pode exigir substituição de matéria prima e conseqüentemente elevar o custo. 
Além disso, os horários de apanhar e entregar mercadorias nem sempre eram bem coordenados. 
Caminhões vazios retornando da entrega de ração para uma fazenda cruzavam com outros 
caminhões vazios da ABNA que iam para a mesma fazenda apanhar produtos que o fazendeiro 
estava vendendo. 
 
A solução típica para logística ineficiente é um ERP (sistema de gestão integrada). Mas Benford 
nem queria ouvir falar disso. “Acho que ERP é uma solução executiva para ‘Não seria ótimo se 
houvesse uma única coisa no mundo capaz de resolver todos os meus problemas?’ No mínimo, é 
ingenuidade.” 
 
Benford queria uma solução que lhe permitisse integrar rapidamente novos processos de negócio 
— e até novos negócios — sem a complexidade que ela associava a ERP. “Com todos os 
problemas de configuração de ERP, você precisa de muitos consultores para ver este software em 
funcionamento”, diz. “E, como organização, você perde a capacidade de entender como seu 
negócio funciona.”  
 
A alternativa de Benford foi algo inteiramente novo na época (início de 2002), uma service-
oriented architecture (SOA) construída sobre um enterprise service bus (ESB) da Sonic Software. 
A flexibilidade de integração proporcionada por esta solução significa que um investimento de 2,8 
milhões de dólares em Sonic ESB (software e implementação) e um produto de logística 
empresarial separado “têm o potencial de gerar uma redução de 5% a 10% nos custos de 
logística anuais de 100 milhões de dólares da ABNA”, revela Benford.  
 
Mas convencer cada elo do supply chain a usufruir da flexibilidade que SOA pode oferecer é um 
desafio constante. No caso dos silos vazios dos fazendeiros, por exemplo, a ABNA começou a 
testar sensores que geram uma solicitação XML quando a ração cai a um nível mínimo 
especificado. O ESB trata esta solicitação como uma transação B2B para mais ração, substituindo 
telefonemas de última hora do fazendeiro e eliminando a necessidade de entrada de dados 
manual.  
 
Deu trabalho convencer o pessoal de serviço da ABNA sobre o modo como as coisas funcionariam.  
“Eles falaram em contratar alguém da equipe de serviço ao cliente para ver online quem precisa 
de ração”, suspira Benford. “Eu disse que era desperdício de tempo, que bastava enviar a 
mensagem XML para o sistema de pedidos. O problema não é, necessariamente, o fazendeiro na 
ponta; é quem interage com o fazendeiro. Eles sempre agiram de uma determinada maneira e 
querem continuar agindo. É um ambiente muito conservador.”  
 
A visão do early adopter – parte 3 
 
O uso pioneiro talvez seja a única opção prática em empresas com tamanho e recursos que 
tornam proibitivos o desenvolvimento personalizado oneroso ou a compra de megapacotes de 
grandes fornecedores. 
 
Foi o caso da Epsilon, subsidiária de cerca de 120 milhões de dólares da Alliance Data Systems, 
que gerencia bancos de dados e campanhas de marketing de larga escala. A Epsilon precisava de 
maior capacidade de data mining, mas, por uma fração do preço de um sistema tradicional 
comprado de um fornecedor mais estabelecido. 
 
Com pesquisa cuidadosa e um pouco de sorte, a Epsilon descobriu a Netezza. Em 2000, a Netezza 
era uma startup com uma idéia interessante: criar um aplicativo de data mining que forneceria 
performance melhor do que as opções existentes a um custo muito mais baixo. Ainda não tinha 



nenhum cliente, mas seu produto parecia ideal para as necessidades da Epsilon. Portanto, após 
um período de exame minucioso, a Epsilon optou por se tornar a cliente número um.  
 
Mas, sendo o primeiro cliente, a Epsilon teve que carregar uma carga pesada, já que a Netezza 
estava sempre fazendo mudanças. Em um dado momento, por exemplo, testes revelaram alguns 
problemas de performance em determinadas tarefas vitais para o cliente, segundo Mike Coakley, 
vice-presidente de produtos de tecnologia de marketing da Epsilon. Porém, ao contrário de uma 
grande empresa que talvez apenas acrescentasse as solicitações da Epsilon a uma longa lista de 
correções para algum futuro upgrade, a Netezza arregaçou as mangas imediatamente. “É um 
benefício colateral de ser usuário pioneiro”, diz Coakley. “Você obtém muito input para o produto.” 
 
De acordo com Coakley, é difícil calcular os benefícios do sistema da Netezza em dólares, mas ele 
oferece recursos que proporcionam economia de tempo, permitindo que um cliente da Epsilon 
executasse sete vezes mais campanhas do que no mesmo período do ano anterior usando o 
sistema proprietário da Epsilon.  
 
O novo sistema fez uma diferença competitiva para clientes da Epsilon em duas áreas críticas. Em 
primeiro lugar, sua velocidade extraordinária permite que os clientes executem muito mais 
variações de campanhas com mais rapidez. Em segundo, o sistema da Netezza também funciona 
como um banco de dados relacional “de prateleira”, substituindo o data store proprietário do qual 
a Epsilon dependia. Coakley não sabe informar porcentagens, mas diz que o produto da Netezza 
contribuiu significativamente para uma economia de 1 milhão de dólares no budget de TI da 
Epsilon ao possibilitar que ela migrasse de um velho sistema baseado em mainframe.  
 
A visão do early adopter – parte 4 
 
Encontrar a solução pioneira certa demanda uma dose de sorte 
 
Ao participar de um curso sobre capital de risco em Notre Dame, Doug Wait não esperava 
encontrar exatamente ali a resposta para o repentino desafio de gestão de supply chain de sua 
empresa. Wait, gerente de instalações de produção da Pilkington North America, fabricante de 
vidro com faturamento de 1,3 bilhão de dólares, deparou-se de repente com uma onda de novos 
pedidos que aumentaria radicalmente o volume e o número de produtos fabricados em sua 
operação dentro de poucas semanas.  
 
Planilhas, que eram o meio empregado no momento para acompanhar tudo, não dariam conta do 
recado e outras soluções engoliriam mais recursos do que a Pilkington estava disposta a digerir. 
“Eu não estava em busca de uma solução holística para resolver problemas de scheduling e da 
fome mundial”, diz Wait.  
 
Quando um professor do curso, um venture capitalist, descobriu que Wait talvez estivesse 
precisando de um software de scheduling avançado, sugeriu uma empresa na qual havia 
investido, a JRG. O serviço hospedado de gestão de supply chain da JRG parecia capaz de 
satisfazer as necessidades da Pilkington, e rapidamente. “Começamos a conversar com eles em 
outubro de 2003, declaramos nossa intenção de fazer negócio em novembro e implementamos 
entre dezembro e fevereiro”, conta Wait. O tempo e o custo envolvidos foram muito inferiores ao 
que outros produtos, como os da i2, exigiram. Melhor ainda, a JRG estava ansiosa para conquistar 
o trabalho. 
 
“Eles estão famintos. Eles são agressivos. Eles precisam garantir que a sensação que deixam em 
você é boa”, observa Wait. Sempre que Wait precisava de alguma coisa, a JRG fornecia 
rapidamente.  
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