
Pesquisa e desenvolvimento
em tecnologia têm novo papel
O foco agora é atender às necessidades de negócios no momento certo - o chamado
time to market - e não simplesmente investir em inovações a qualquer custo
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pesar da desaceleração de
TI no final do milênio, a
área de Pesquisa e Desen-

volvimento (P&D) passa por um
renascimento. Hoje, ela tem uma
nova missão, uma nova cultura,
mais patrocínio, um perfil diferen-
te e uma nova ênfase nas parcerias.

No final dos anos 90, a missão
típica de P&D era migrar para a
próxima tecnologia, custasse o
que custasse. A pesquisa sempre
vinha quase diretamente de expe-
rimentações na produção, sem
testes adequados, sem qualquer

justificativa de valor da tecnologia
para o negócio, sem planos ade-
quados para a engenharia no am-
biente e sem um desenho para a
utilização, diz Vijay Sankaran, ge-
rente de TI de tecnologia corpora-
tiva da Ford em Michigan.

"Não havia nenhum método
arquitetado, formalizado para
apresentar novas tecnologias",
diz Sankaran. "Isto nos levou às
tecnologias sem foco definido,
como sites de empresas que não
tinham sequer uma conexão en-
tre eles", afirma.

Como resultado, muitas inicia-
tivas de P&D de TI acabaram fra-
cassando."Os projetos eram atra-
sados; não condiziam com as ex-
pectativas, e mesmo se eles fun-
cionassem conforme esperado,
não ofereciam os ganhos que as
pessoas almejavam", diz Martin
Reynolds, analista do Gartner.

"Na época das pontocom, os
esforços de P&D eram consisten-
tes, com uma mentalidade de ex-
pansão do período", diz John Bas-
chab, co-autor do The Executive's
Guide to Information Technology (ed-
itora John Wiley & Sons, 2003, não
editado no Brasil). As empresas fo-
cavam em expandir seu status na
web usando tecnologias como ar-
quiteturas escaláveis para aumen-
tar a presença no campo virtual,
com técnicas de design para atrair
as pessoas e sistemas de back-offi-
ce que pudessem oferecer suporte
a milhares de clientes. Mas para a
maioria, estes planos não se mate-
rializaram. "A P&D de TI de hoje é
focada em assuntos mais práticos e
pragmáticos," afirma Baschab.

Enquanto P&D de hoje tem de
inovar com rapidez, tem também
de inovar para o lado certo, opina
Sankaran. O foco mudou da
pesquisa em si para o papel que ela
tem em atender as necessidades de

negócios. Por exemplo, no final dos
anos 80, começo dos 90, 50% do
orçamento de P&D em TI da Proc-
ter & Gamble foram para a pesqui-
sa de tecnologias emergentes.

"Agora, cerca de 80% do orça-
mento são gastos em engenharia
contra problemas de negócios",
destaca Robert Scott, vice-presi-
dente de TI e inovação do fabri-
cante de bens de consumo.

A inovação sempre teve uma
participação crítica na Procter. "À
medida que olhávamos para o fu-
turo, sabíamos que precisaríamos
que a P&D exercesse um papel
ainda maior para manter nosso
padrão no competitivo mercado
de trabalho. Para isso acontecer,
precisávamos mudar a forma co-
mo a TI funcionava e como ela se
integrava ao resto da empresa",
afirma Scott.

MUDANÇAS CULTURAIS

Outras mudanças na equipe de
P&D da empresa refletiram no
mesmo pensamento. "Chamamos
nossa equipe de P&D de TI de
'E&D'- Engenharia e Desenvolvi-
mento", explica. O nome indica
que a meta do grupo é arquitetar
aplicações para o negócio e não
pesquisar tecnologias emergentes.

Apesar das mudanças, a P&D
de TI está novamente ativa e ro-
busta, segundo Scott. "Temos al-
gumas áreas fundamentais de
avanço que consideramos estrate-
gicamente importantes para a
empresa", diz. "Nossa organiza-
ção de pesquisa tem sido reali-
nhada para atender a essas áreas
e oferecer idéias inovadoras."

Novas culturas de equipes de
P&D também demonstram muito
mais conexões com os negócios.
Por exemplo, a DaimlerChrysler
AG de Auburn Hills, Michigan,
tem um conselho global de tec-

nologia com membros de negó-
cios, TI e P&D. Eles se encontram
mensalmente para discutir as ex-
pectativas de negócios e alinhar os
orçamentos, indica Seshu Bhaga-
vathula, diretor de estratégia de
tecnologia.

A área de P&D na companhia
hoje é menos isolada do resto do
negócio que antes/Todos, do pre-
sidente até o último funcionário,
notam os avanços de tecnologia",
garante Jeffrey Cohen, CIO da
DestiNY USA, administradora de
um shopping center de Nova York.

"Na realidade, foi nosso presi-
dente que nos incentivou a ter
uma plataforma de fonte aberta
por toda a P&D", lembra. "Desde
as posições superiores, todos se
interessam por tecnologia e seu
impacto sobre o que fazemos co-
mo empresa."

Mais patrocínio significa que há
mais cérebros trabalhando juntos,
contribuindo para métodos inova-
dores de P&D. Segundo Sankaran,
um dos segredos é buscar a recom-
binação de oportunidades."Como
pegar tecnologias prontas na pra-
teleira e recombiná-las de manei-
ra que causem impacto significati-
vo de negócios, em vez de olhar
para o que deve vir em 5 ou 10
anos?", Sankaran indaga.

As equipes de P&D estão
criando novos laços com os for-
necedores. Na DaimlerChrysler,
por exemplo, a P&D de TI não só
mede o desempenho dos forne-
cedores estratégicos, como tam-
bém os afeta diretamente. Esses
executivos da DaimlerChrysler
participam dos focus groups
(grupos de pessoas que se reú-
nem para discutir qualidade de
um determinado produto ou ser-
viço) de clientes nos laboratórios
de pesquisa dos principais forne-
cedores, sugerindo qualidades
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que gostariam de ver nas próxi-
mas versões das soluções.

Os gerentes de produtos são
membros permanentes dos con-
selhos de fornecedores, que
agendam reuniões pelo menos
quatro vezes por ano. Assim os
gerentes ficam sabendo o que es-
perar dos fabricantes muito antes,
segundo Bhagavathula.

Em casos em que a Procter ter-
ceirizou operações de TI, ele inicia-
va relacionamentos com os fabri-
cantes como HP e IBM para conse-
guir acesso aos laboratórios de ino-
vação."Este é nosso procedimento
de operação padrão", relata Scott.

Estas parcerias não estão limi-
tadas apenas aos fornecedores. A
Ford colabora com vários consór-
cios, assim como laboratórios de
desenvolvimento de software livre
e a iniciativa Internet2, segundo
Sankaran. A Internet2 é a próxima
geração da rede, que o governo
norte-americano e as universida-
des estão desenvolvendo hoje de

forma bem parecida como foi fei-
to com a web atual.

"Buscamos maneiras de nos
aproveitar da pesquisa e aplicá-la
às implementações, em vez de fa-
zermos pesquisa esotérica", iro-
niza Sankaran.

A Procter, a Ford e a Daim-
lerChrysler também procuram
formas de utilização da tecnologia
de identificação por radiofreqüên-
cia (RFID) para tornar as cadeias
de fornecimento mais eficientes.
"A velocidade na cadeia de forne-
cimento é de suma importância",
diz Scott. "Fizemos bastante tra-
balho colaborativo para seguir
adiante por acreditar que pode-
mos reduzir custos significativa-
mente para os nossos parceiros do
varejo e para nós mesmos".

GRANDES RETORNOS

Por causa do realinhamento de
missão e orçamento da P&D,
muitas equipes acham que hoje
em dia existem expectativas de

retorno sobre o investimento
(ROI) muito mais difíceis do que
no passado."A P&D de TI tratava
apenas de tecnologia para suas
próprias necessidades. Hoje, ela
está muito mais ligada ao retorno
e à criação do valor do negócio",
analisa Sankaran.

"Passamos por esta fase onde
nos encarregamos de muitas mu-
danças dentro de nossa organiza-
ção. Agora estamos tentando des-
cobrir o que é robusto, o que é es-
calável e como corrigir algumas
falhas que tivemos."

Mas as expectativas de grandes
retornos podem funcionar a favor
da P&D de TI quando o assunto é
orçamento. Na Procter a crença é
que o fato de a P&D de TI ter seu
foco nas coisas certas ajudou a
mudar a preocupação com o con-
trole de custos para um reconhe-
cimento da necessidade de inves-
tir no negócio. Como resultado,
segundo Scott, a empresa é capaz
de correr mais riscos no sentido de

"conseguir grandes feitos".
Com todas as mudanças na

P&D de tecnologia, há uma simi-
laridade importante para as orga-
nizações de pesquisa dos anos 90:
a meta ainda é inovação, e as pes-
soas ainda acreditam que a tecno-
logia é um diferenciador crítico.

"As empresas que conseguem
abraçar a tecnologia e construí-la
em seus produtos de forma mais
significativa e mais rápida, são as
que serão mais adaptáveis às mu-
danças", acredita Sankaran.

A P&D de TI de hoje trata mui-
to menos de temas utópicos e
muito mais de aplicações inova-
doras que atendem ao negócio no
timing certo. E gerida como negó-
cio e para o negócio por profissio-
nais capacitados de TI. A inovação
se tornou um plano sistemático fi-
xo em muitas empresas dos Esta-
dos Unidos. Este é um dos fatores-
chave na nova organização de
P&D de TI. (Com tradução do
COMPUTERWORLD, USA)
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