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Com a ajuda da tecnologia, ele arriscou o dinheiro acu-
mulado em nome de uma idéia inovadora. Resultado: o
perfil empreendedor e a aposta pioneira levaram Bloomberg
a erguer um império das comunicações. É esse tipo de
resultado que bancos, seguradoras, redes varejistas e com-
panhias aéreas perseguem quando buscam tecnologias que
muitas vezes nem formatadas estão. Quando acertam o
alvo, essas empresas colhem resultados como criação de
valor, atração e fidelização do cliente, redução de custos,
aumento das vendas e a conseqüente lucratividade. E ainda
se encaixam na definição de early adopters.

Fundamentais para o desenvolvimento de uma nova tecno-
logia, os early adopters são, na opinião de Sérgio Lozinsky,
consultor da IBM Business Consulting Services, responsáveis
pela criação de novos nichos de negócios e impulsionadores
da economia. Veja o exemplo da Apple, e seu pequeno toca-
dor de música, o iPod, que se transformou em febre mundial.
Ser early adopter é uma questão estratégica para muitas

empresas, um fator competitivo e até de sobrevivência.
Segundo Petrônio Nogueira, sócio-diretor da consultoria
Accenture, existe uma ligação forte entre empresas de
alta performance e inovação. Embora as vantagens
sejam gritantes, ser pioneiro é uma questão que



envolve inúmeros riscos. Se por um lado pode significar
liderança de mercado e conquista de novos clientes, por
outro a aposta cega numa nova tecnologia se assemelha à
situação de um guerreiro incumbido de desbravar mundos
desconhecidos. O que ele vai encontrar no caminho é uma
tecnologia imatura, poucas referências no mercado mundial,
fornecedores em fase de pesquisa, ausência de profissionais
especializados e a falta de escala, o que vai encarecer o pro-
jeto e sua adoção. Para não colocar o pescoço — e o futuro da
empresa — na guilhotina, o primeiro passo é saber identifi-
car uma tecnologia com real potencial, e não um puro
modismo. Mas como? "No Brasil é mais fácil, já que normal-
mente os produtos ruins ou associados a um modismo nau-
fragam antes nos Estados Unidos. Inúmeros produtos nem
chegam", diz Fernando Birman, CIO da Rhodia para América
Latina, que saiu na frente com o uso de várias tecnologias,
como VoIP e intranet.

Celso Kassab, gerente sênior da consultoria Deloitte, afir-
ma que há hoje três tecnologias de vanguarda que vieram
para ficar: RFID, VoIP e WiMax. Embora enxergue grande
potencial nelas, Kassab diz que para ser early adopter não
basta escolher corretamente. "É preciso apostar numa
mudança organizacional e na adaptação do usuário", afirma.

Abraçar um projeto inovador também significa investir
tempo e dinheiro em algo que exige um primeiro passo.
Ricardo Miranda, diretor de TI da Pirelli, passou por essa
experiência. A empresa iniciou o processo de migração para
o SAP quando a fornecedora ainda nem estava no Brasil.

Depois de entrar em produção com o primei-
ro módulo, em 1996, e fazer o roll-out

para cinco países latinos, Miranda diz
que não foi fácil montar a infra-estru-
tura numa plataforma desconhecida.
"Nosso acerto foi apostar na capacida-
de do pessoal interno" afirma Miranda.
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Aja como um
empreendedor
QUANDO VOCÊ OLHA PARA UM COPO DE ÁGUA PELA
METADE, O QUE ENXERGA? UM COPO MAIS PARA O
CHEIO OU PARA O VAZIO? SE A RESPOSTA FOR PARA O
VAZIO, É MELHOR REFLETIR MELHOR ANTES DE
ENTRAR DE CABEÇA NUM PROJETO DE EARLY ADOP-
TION DE TI. Da mesma forma que um CIO não deve agir
como um visionário inconseqüente, ele também não pode ser
conservador. A lição número um é agir como um empreende-
dor e focar sempre na meta, independentemente dos desafios
tecnológicos, econômicos e culturais que surgirão. Cássio
Dreyfuss, vice-presidente de pesquisas do Gartner, diz que a
característica comum entre os early adopters, minoria em
qualquer lugar do mundo, é a agressividade com a qual con-
duzem os projetos e aceitam os riscos em troca do pioneiris-
mo. Empresas de vanguarda, com uma cultura enraizada na
inovação, têm mais chances de se transformar em early adop-
ters e conquistar o apoio do CEO. Se sua empresa tem cultu-
ra conservadora, vá se preparando para muitas dificuldades.
"Ser early adopter é dar saltos e isso envolve riscos, tanto
para o lado ruim quanto para o bom" afirma João Cerqueira,
diretor de consultoria da HP.

Só para grandes? Segundo Luis Sena, gerente de
marketing de serviços da HP, o CIO deve iniciar sua
empreitada a partir da compreensão do mercado onde atua.
Visualizar o cenário, com a concorrência e os clientes, e
saber qual o ponto de partida e o destino são requisitos
básicos. "Feito isso, deve-se partir para um projeto de early
adoption a partir de um plano de negócios e não de um
plano de tecnologia", afirma Cerqueira. Ou seja, não adian-
ta desenvolver a solução para depois achar o problema. O
early adopter tem de pensar em como o usuário vai apro-
veitar a nova tecnologia. "Cerca de 80% do sucesso de um
projeto depende da forma como o usuário vai receber, ado-
tar e se motivar para a nova tecnologia", diz Cerqueira.

Criar um time de executivos de negócios e de líderes de TI
para governar a adoção da nova tecnologia é outro requisito.
Antônio Gesteira, gerente-executivo da Price Waterhouse-
Coopers, diz que o CIO deve demandar essa responsabilidade
a alguém de seu time, cuja função será analisar tendências de



mercado e coordenar projetos de tecnologias emergentes.
"Ele será os ouvidos e os olhos do CIO", afirma Gesteira.

Conceber no projeto uma parceria duradoura com um
fornecedor tecnológico confiável é algo que pode agregar
conhecimento técnico e compartilhamento de custos. O
consultor Lozinsky sugere que os CIOs trabalhem com
mais de um fornecedor e que tentem descobrir até quanto
o fabricante está realmente apostando na novidade.

Mas o CIO precisa ter em mente que vai gastar dinheiro.
Sena diz que ser um early adopter pressupõe pagar mais, já
que erros de percurso são comuns, embora muitas vezes ele
pode ser subsidiado pelo fornecedor. "Ser early adopter é
aceitar o risco de virar laboratório vivo do fornecedor. Por
isso, só recomendo para gente grande, com cliente grande e
fornecedor grande", afirma Fernando Birman, CIO da Rhodia.



Projeto piloto é
fundamental
TIRAR DO PAPEL E COLOCAR EM PRÁTICA UM PROJETO
DE VANGUARDA É UMA DAS QUESTÕES DECISIVAS
PARA O SUCESSO OU O FRACASSO DE UMA NOVA TEC-
NOLOGIA. PARA ESSE PASSO SURTIR EFEITO, LUÍS SENA,
DA HP, DIZ QUE A EMPRESA COMO UM TODO deve se
engajar no projeto, não limitando os testes somente à área de
TI. Isso significa que é recomendado criar um comitê multi-
disciplinar com gente da área de negócios, usuários e forne-
cedores (caso dos parceiros tecnológicos).

Esse grupo tem como missão selecionar um plano de
implementação do projeto piloto, com foco em resultados,
análise da dependência da tecnologia e maturidade dos
processos de negócios. A busca de respostas para todas
essas perguntas vai servir como uma base para o programa
de adoção da nova tecnologia. Segundo Petrônio Nogueira,
da Accenture, o grupo multidisciplinar tem a missão de
lembrar que ser pioneiro é utilizar uma tecnologia que
traga resultados aos negócios e não simplesmente adotar
uma tecnologia que funcione.

Começar com um piloto pequeno, com crescimento gradual,
é a melhor saída. A idéia é que limitar a fase de testes a um
departamento ou uma pequena quantidade de lojas ajuda a
realizar um treinamento na medida certa e um monitoramen-
to cuidadoso. Para Cássio Dreyfuss, do Gartner, o caminho do

piloto é crítico, já que esse é o principal
componente do projeto. Por isso, Sérgio
Lozinsky recomenda que ele seja realizado
em área controlada, com o intuito de faci-
litar a medição de perdas e ganhos.

Base de
Durante esse

processo, o CIO precisa assegurar que tes-
tes de interoperabilidade, compatibilidade
e segurança tenham sido feitos. Se algum
concorrente também estiver realizando
pesquisas no mesmo campo, tente entrar
em acordo sobre padrões, pois divergên-
cias tecnológicas podem ser prejudiciais
para ambas as partes. Considerados os
pais de uma tecnologia, os early adop-
ters têm obrigação de causar boa
impressão e fazer a lição de casa bem-
feita. Por mais que os CIOs saibam da
importância de um programa piloto, sua
realização é ainda mais importante do que
se pensa. Para ser assertivo nesse
momento do projeto, trabalhe com forne-
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cedores que já passaram por situações
parecidas e também dificuldades. Uma
boa base de conhecimento ajuda a ultra-
passar barreiras consideradas difíceis a
novatos. Tanto na fase de testes quanto
no momento posterior a eles, é recomen-
dado ao CIO ter um plano B para evitar
acontecimentos como a queda do sistema.
Para tomar decisões de última hora, é
imprescindível contar com gente treinada
tanto dentro quanto fora de casa e realizar
um trabalho de suporte pós-implantação.
Aproveite também para realizar bench-
mark e ouvir os usuários como forma de
antecipar problemas.

Terminada a fase de testes, Antônio
Gesteira, da Price WaterhouseCoopers, diz
que é preciso fazer um business case com
foco nos ganhos financeiros e dando voz
às áreas estratégicas. Incluir a adoção de
metodologias como Cobit e Itil é outra
recomendação. "Elas fun-
cionam como um norte",
afirma Gesteira.



A experiência de
quem saiu na frente
MAIOR VAREJISTA DO PAÍS, COM MAIS DE 68 MIL FUN-
CIONÁRIOS, 552 LOJAS ESPALHADAS POR 13 ESTADOS E
UM FATURAMENTO BRUTO ANUAL DA ORDEM DE 15,3
BILHÕES DE REAIS, O PÃO DE AÇÚCAR PODE SER CON-
SIDERADO UM EARLY ADOPTER DE TI. Embora seu negó-
cio seja vender alimentos, itens de limpeza e produtos de
bazar, a empresa tem a área de tecnologia como um forte alia-
do estratégico para buscar tendências de mercado e testá-las
anos antes da concorrência. Foi assim com as compras online,
pela internet, quando lançou o serviço Pão de Açúcar Delivery
no UOL há quase uma década, depois com a oferta de Wi-Fi,
acesso sem fio à internet, gratuito em 30 lojas de São Paulo,
e está sendo assim com o RFID (Radio Frequency
Identification). Só que, diferentemente do deslumbramento
pressuposto às empresas que apostam na tecnologia de van-
guarda, Ney Santos, CIO do Pão de Açúcar, diz que como
early adopter é preciso agir com cuidado e estar ciente dos
pontos negativos e positivos de ser o número 1. "Não busca-
mos ser os primeiros se não tivermos benefícios reais com
isso. Ser inovador é uma estratégia, mas antes de sair atrás de
uma nova tecnologia, analisamos se ela vai nos proporcionar
eficiência, rentabilidade e inovação", afirma Santos. Blindar-se
contra modismos é outra tática. Com um olho nas vantagens
e outro nos riscos, Santos diz que o ideal é manter o equilí-
brio para não perder oportunidades ou mergulhar de cabeça
em algo que não valha a pena. Segundo Santos, CIO e equipe
devem estar preparados para surpresas, como o perigo de uma
tecnologia ser descontinuada, sofrer a falta de técnicos e
suporte especializado, o que gera custos.

Avaliações erradas fazem parte da história do Pão de Açú-
car. Um exemplo é o portal de serviços Amélia, lançado
em 2000 com a promessa de resolver a vida das
donas-de-casa, mas que não deu certo. "Lan-
çamos algo à frente do tempo, mas que não
resultou em perda de dinheiro, já que se
desmembrou para dois sites de vendas,
do Extra e do Pão de Açúcar", afirma.

Para minimizar riscos, Santos
afirma que o ideal é olhar a pro-
posta de valor da TI, estudar
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com profundidade se a tecnologia vai tra-
zer vantagens ao consumidor e avaliar se
é considerada tendência no mundo. "Não
feche o umbigo na sua região, busque
saber o que pensam os CIOs de fora", diz.
Realizar parcerias com fornecedores de TI
e grupos de usuários e não ter pressa são
outros importantes conselhos. Dois
exemplos típicos disso são a análise e o
desenvolvimento de duas tecnologias
ainda verdes: o RFID e o Self Check-Out
(caixa sem operador). No primeiro, o Pão
de Açúcar estuda as etiquetas inteligen-
tes há dois anos, em parceria com empre-
sas como Gillette e Procter& Gamble.

No caso do caixa de auto-atendimento a
situação é parecida. Um protótipo vem
sendo testado há dois anos e, no início de
2006, ganha versão aperfeiçoada pela
Itautec (veja reportagem na página 10).
Mesmo assim, a solução continuará em
análise numa loja, sem adoção em larga
escala e sem data para roll-out.



banco apostar em tecnologia da informa-
ção não é novidade ou diferencial compe-
titivo. Mas o BankBoston decidiu trilhar
seu caminho por meio da inovação, o que
colocou a instituição como precursora de
tecnologias como Mobile Banking via
WAP e portal de serviços financeiros para
não-correntistas. Na mesma linha da
mobilidade, o Boston estuda lançar o que
chama de primeiro mobile banking com-
pleto, um projeto em parceria com forne-
cedores como Nokia, IBM e TIM, para
atender o executivo em viagem, e com a
promessa de uma segurança parruda.

Como early adopter, Ângelo Fernandes,
superintendente-executivo de soluções
eletrônicas do BankBoston, diz que a
missão do banco é buscar soluções de
ponta que ajudem a identificar e satisfa-
zer às necessidades de negócios. Como é
cada vez mais difícil fidelizar o cliente e
lançar produtos inovadores, Fernandes
diz que a saída foi somar pequenas solu-
ções para resolver problemas grandes.

Para tanto, o banco gosta de trabalhar
com parceiros tecnológicos, com quem
compartilha conhecimento e custos. "No
mobile banking, usamos a rede da TIM e
o software de infra-estrutura da IBM. Se
fosse para desenvolver o software, nem
teríamos iniciado o projeto", diz.

O BankBoston prefere analisar todos os
impactos antes de adotar uma nova tec-
nologia. Foi por isso que demorou para
aderir ao internet banking. "Havia a preo-
cupação com segurança, por isso só o lan-
çamos para pessoas jurídicas em 2001",
diz Fernandes. Quando lançou, porém, já o
fez com o uso de certificação.
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O fato de um




