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As aparências enganam. Pior: as aparências podem ser exageradas e divulgadas como 
incontestáveis. É claro que, nos últimos dois anos, houve uma crise econômica, e que ela afetou o 
setor de tecnologia da informação. Mas a área de TI mudou muito pouco em sua essência. Uma 
análise atenta permite diferenciar o que é fundamental de casos pontuais. Nas próximas páginas 
estão idéias para se pensar sobre alguns dos mitos surgidos no mercado. 

TI é uma commodity 

Sim, há áreas da tecnologia da informação (TI) que estão comoditizadas e as soluções “pague o 
quanto usar” parecem ser uma tendência cada vez mais clara. Mas isso é só uma parte do 
panorama inteiro. Tomar um pedaço da paisagem como seu todo e com isso concluir que a TI está 
a um passo de deixar de ter qualquer importância estratégica e se tornar simplesmente 
commodity é uma falácia.  

Um dos grandes debates deste ano na indústria foi em torno do texto de Nicholas Carr publicado 
pela Harvard Business Review, chamado IT Doesn’t Matter (TI não importa). Desconsiderando o 
trocadilho-chamariz do título, o texto argumentava seriamente que a tecnologia da informação 
estaria trilhando o mesmo caminho das ferrovias e energia elétrica para passar de um recurso 
diferencial dos pioneiros para um meio comum, apenas com a função de suporte, que não traz 
nenhuma vantagem estratégica. A curva de utilização dos recursos tecnológicos e o estouro da 
bolha seriam indicadores de que o caminho seria irreversível.  

É fácil defender esse argumento quando se pensa em produtos de prateleira como PCs, em 
outsourcing de tarefas padronizadas ou no processamento compartilhado em massa, prometido 
pela grid computing. As próprias empresas de tecnologia sabem que para o usuário é muito mais 
cômodo comprar peças de infra-estrutura que funcionem no modelo “plugue e rode” e incentivam 
esse uso. Se todos os produtos fossem assim, os clientes gostariam que fossem baratos e – por 
que não? – gerenciados por terceiros. Mas nem tudo em TI pode ser tratado dessa forma para se 
atingir o ponto ótimo para os negócios.  

O raciocínio fica muito mais complicado ao se lembrar que TI também envolve coisas muito 
sofisticadas e difíceis de gerir. A otimização de processos de negócios, colaboração business-to-
business, entrega da informação em tempo real e suporte para decisões são tópicos que não 
podem ser totalmente preparados em linha de produção por grandes fornecedoras de software ou 
passados a terceiros. Tais questões não deixarão de ter respostas baseadas em decisões internas 
e próprias de cada empresa.  

Para Cássio Dreyfuss, consultor do Gartner, a espessura da camada de commmodity em TI é 
maior atualmente. “De fato, a TI como estavámos acostumados a ver deixou de ser diferencial, 
mas existem coisas que nunca serão”, comenta. A defesa pode ser resumida na transformação de 
TI como fator de automação de processos para dar capacidade de análise e criar respostas 
competitivas.  

Na Votorantim Celulose e Papel, um ponto central no trabalho de reformulação da área de TI, 
realizada desde o começo de 2002, tem sido criar formas de passar informações consolidadas e 
confiáveis para as pessoas que tomam decisões. “Acredito que uma estrutura de informações 
melhores é um diferencial competitivo”, defende o CIO Fabio Faria. Combinando isso com pessoas 
preparadas para usá-las, abertas para melhorias, pode-se transformar as ações de uma 
companhia. “Tendo essa estrutura confiável, a empresa passa a se basear no conceito de 
balanced scorecard e consegue mensurar o intangível”, declara o executivo. A VCP evoluiu em 



relação à escolha desses indicadores de performance entre as alternativas de TI para o refino de 
processos, dados e operações de forma vertical.  

O próximo grande projeto da empresa também é altamente estratégico: a implantação de uma 
ferramenta de supply chain management, um projeto que começou há dois meses. Nesse tempo, 
diferentemente do que uma commodity exigiria, o esforço tem sido apenas focado no 
planejamento e no que Faria chama de “tirar uma fotografia clara”, por meio da avaliação de 
benefícios, processos e diferenciais competitivos possíveis em toda a cadeia.  

Para o Gartner, a mudança fundamental em TI não caminha em direção à comoditização, mas sim 
a uma nova perspectiva, em que as soluções não mais atenderão a uma só empresa, mas sim a 
redes. E otimizá-las exige outro tipo de conhecimento, que é estratégia pura.  

A inovação acabou 

O nascimento do mito tem relação com duas percepções. Uma delas tem base em números. Nos 
Estados Unidos, em 2002, o investimento para empresas apoiadas em capital de risco foi 66% 
menor que em 2000, revela um estudo da Ernst & Young e VentureOne. No Brasil, aconteceu 
coisa semelhante. Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Capital de Risco (ABCR) e da 
Thomson Venture Economics, essa forma de investimento caiu de 1,48 bilhão de dólares, em 
2000, para 342 milhões de dólares, em 2002.  

E a tecnologia da informação é a área mais atingida pelos efeitos dessa queda, já que nos últimos 
dois anos recebeu parte representativa de todo o valor investido. A queda é explicada pelo 
estouro da bolha e pela desvalorização do câmbio (a queda do volume de investimentos é bem 
menos abrupta quando transformada em reais, de 2,887 bilhões para 1,211 bilhão).  

A segunda percepção é pouco matemática: é a de que os CIOs estão dando completa prioridade 
para comprar de grandes fornecedores e estão ignorando mesmo as boas soluções de empresas 
pequenas. Com tudo isso, a conclusão a que se chegou é que as boas idéias não têm mais 
nenhuma chance, as empresas jovens não têm como colocar novidades no mercado e sobrou para 
todos apenas se contentar com as ferramentas pouco criativas e padronizadas dos gigantes do 
setor.  

Mas o erro da afirmação já começa na própria raiz. Até mesmo os números enganam. De acordo 
com a pesquisa nacional, se o valor dos financiamentos foi menor, por outro lado, o número de 
empresas que receberam o investimento aumentou de 72 para 77. Comparando os valores atuais 
em relação aos de 1999 e 2000, é óbvio que há menor volume. Mas é uma comparação injusta. 
Lá, o mercado estava no auge da bolha de tecnologia e muito desse dinheiro foi voltado para 
empresas supervalorizadas - ou representava valores exagerados. O CEO da Amazon, Jeff Bezos, 
em conferência realizada em maio, descreveu como demorou quatro meses em 1994 para 
levantar 50 mil dólares de 22 investidores diferentes para abrir a empresa. “Espera-se que seja 
difícil conseguir um milhão de dólares para uma startup”, disse.  

Já a comparação do tamanho dos recursos para capital de risco atuais em relação a 1998, quando 
a bolha começava a crescer, é muito favorável. Na época, essa indústria de financiamentos 
virtualmente nem existia no Brasil. Hoje, as empresas com novas idéias têm muito mais opções 
de receber dinheiro. Segundo o diretor de negócios da Eccelera, holding de investimento em 
tecnologia do grupo Cisneros, Rodrigo Leite, existe dinheiro disponível em mais de 10 opções de 
fontes para isso. Um exemplo é a própria Eccelera, que surgiu em 2000 com 100 milhões de 
dólares para investir na América Latina, e, principalmente, no Brasil – 40% voltados para 
investimentos diretos e 60% para a criação de outros fundos. Do montante, até agora apenas 15 
milhões foram utilizados.  



No que concerne a idéias, não há escassez no mercado e, em especial, no Brasil. A Eccelera 
recebe cerca de 130 propostas para escolher uma. E existem empresas que vivem de idéias, como 
a enxuta Linear Software Matemáticos. O modelo de negócios da organização, que desenvolve 
soluções com forte base matemática, é ouvir o problema do cliente, que não pode ser resolvido 
facilmente por produtos de prateleira (como previsão de vendas, otimização logística e mix ótimo 
de produção por modelagem matemática), e trazer uma resposta específica. Segundo o sócio da 
empresa, Marcelo Elias, quase sempre o resultado é a criação de um software, na maior parte das 
vezes um novo módulo para o ERP (enterprise resource planning). E em 90% dos casos surge um 
produto diferente. O executivo acredita que uma empresa pequena de TI tem mais chance de 
sucesso que no passado. “Hoje é muito mais comum ver as empresas pequenas trabalhando para 
grandes clientes”, diz Elias.  

Quer encontrar inovações? É só procurar em mercados emergentes com grande demanda, como o 
mal definido mercado para ferramentas que gerenciam tecnologia para negócios. Os CIOs 
precisam, mais do que nunca, manter os projetos certos andando e abortar os errados. 
Experientes fornecedores de nicho, startups e gigantes de olho em oportunidades, estão todos 
criando, refinando e atualizando software. É o clássico caso de oportunidade-competição-
inovação.  

Pensar que a inovação em TI está terminada é um erro parecido com o do chefe do departamento 
de patentes norte-americano, Charles Duell, que decretou o fim das invenções em 1899, ao 
afirmar que tudo o que havia para ser inventado já o tinha sido.  

O mandato do CIO está ameaçado  

Uma generalização simplista em TI é dizer que o CIO perdeu o seu status na economia atual, 
vítima dos excessos de investimentos que promoveram e projetos de e-business sem sucesso. E, 
como muitos deles respondem a CFOs rabugentos, o tempo de permanência de um responsável 
pela área atingiu seu ponto mais baixo.  

Esse cenário soa assustador, mas, além de exagerado, mistura exceções com regra. É inegável 
que executivos possam ter cometido erros de projetos ou políticos dentro das empresas, que as 
decisões passaram a ser mais bem analisadas por outras áreas (fato que não é, por si só, ruim), 
que aprovar orçamentos passou a exigir mais trabalho e que demissões ocorreram. Mas não há 
nada indicando que os altos executivos de TI sofreram mais do que os de qualquer outra área. Em 
comparação com o cerco aos executivos financeiros, o caso dos CIOs é até modesto. Ainda não 
inventaram nenhuma lei Sarbanes-Oxley para controlar e responsabilizar o trabalho dos CIOs. E 
até mesmo os CEOs passam por uma crise de confiança muito pior, por causa dos escândalos 
corporativos.  

Para muitas organizações, numa época em que tanto precisam de eficiência operacional e custos 
menores, nunca o trabalho do CIO foi tão importante. O mercado difícil pode ser até favorável 
para a evolução desses executivos, que já vêm falando de se aproximar dos negócios há um bom 
tempo, e agora estão sendo testados na prática, talvez de forma definitiva. “É cada vez mais 
importante o CIO que sabe como a área pode ajudar e harmonizar, com a tecnologia, os 
processos”, defende a sócia e consultora da empresa de recrutamento de executivos Fesa, Renata 
Fabrini. “Quando ele consegue isso, torna-se muito importante. Ele passa a ter o negócio sob 
controle.”  

Um dos grandes fatores para imaginar que a posição de CIO já não tem mais o mesmo apoio para 
permanecer por longo prazo no comando é a agitação entre os profissionais das empresas 
brasileiras desde o fim de 2002, com muitas trocas, executivos entrando no mundo da consultoria 
e buscando novos desafios no mercado. Quem observa com cuidado a movimentação sabe que a 
causa não é perda de credibilidade. Plínio Soares, que foi pioneiro na implantação de tecnologias 



diferenciais na área de diagnósticos quando liderava a TI do Centro de Medicina Diagnóstica 
Fleury, credita parte significativa do movimento ao fim de uma série de ciclos de projetos que 
eram idênticos em muitas companhias. Muitos dos executivos que estão agora trocando de 
emprego lideraram em suas empresas o esforço para o bug do milênio, em que a resposta 
principal foram os projetos de sistemas de gestão – ERPs e seus congêneres. Após terminar 
projetos tão grandes e desgastantes, ficou claro para muitos que o caminho para a evolução 
profissional está em novos desafios. “Ser CIO numa fase de manutenção é desmotivante”, diz 
Soares.  

A credibilidade está intacta mesmo para aqueles que continuam encontrando desafios na própria 
empresa. É só lembrar de tantos executivos responsáveis por TI que passaram ou estão nos 
postos mais altos das maiores companhias presentes no País. Na Sadia, Flávio Riffel Schmidt foi 
de diretor de finanças ao cargo de diretor de planejamento de tecnologia e informática. Carlos 
Roberto Boschetti passou para CEO da operadora de telefonia celular BCP num período de menos 
de um ano. Não é o caso de ninguém se lamentar por ser um CIO nos dias de hoje ou pensar que 
da posição não dá para planejar vôos mais altos.  

Projetos de longo prazo estão mortos 

Para os pessimistas, janeiro de 2003 foi o mês do enterro da era dos grandes projetos. Foi 
quando o McDonald’s anunciou nos Estados Unidos que estava descartando, por ser muito caro, 
um projeto de um bilhão de dólares para padronizar e integrar sua infra-estrutura global de TI. A 
conclusão é apressada. Os projetos longos ainda existem. A natureza e a forma de implantação de 
trabalhos de TI, por conta de uma realidade de mercado bastante diferente e obviamente pelas 
novas necessidades de negócios, são outras. Mas planos estratégicos ainda são essenciais para 
muitas empresas e a tecnologia tem de cumprir sua função de suportá-los.  

O problema da duração dos projetos é mais de conceituação. No fim da década passada, apenas 
era chamado de projeto de longo prazo aquele planejado para terminar depois de anos e que, só 
quando tudo estivesse afinado, tinha o cronômetro para o retorno do investimento começando a 
rolar. O formato atual é diferente, com múltiplos orçamentos, implantações em módulos e 
retornos esperados para curto prazo, até mesmo durante o processo de implantação. O mais 
comum é que grandes projetos tenham uma fase de detalhamento mais complexa e sejam 
gerenciados como uma série de pequenos, para permitir correção por etapas, administrar a 
ansiedade do usuário e obter retorno rápido. No entanto, eles não deixam de ser de longo prazo, 
com impactos de longo prazo e trazendo resultados por longo prazo. 

O que pode acontecer é a compressão do essencial de um grande projeto num menor tempo de 
implantação. Como acontece com a Braskem, empresa formada há pouco mais de um ano a partir 
da integração entre outras seis. Dois meses antes do seu lançamento oficial, o CIO Carlos Aírton 
Rodrigues começou um trabalho para terminar neste mês. É um tempo reduzido para um projeto 
bastante grande, que envolve a reconstrução da camada operacional e da infra-estrutura, além da 
implantação de sistemas de business intelligence. São seis arquiteturas tecnológicas que precisam 
virar uma e que deve conter cerca de 275 sistemas. O CIO confessa que sua equipe manteve uma 
carga horária de mais de dez horas por dia durante mais de um ano. Mas, mesmo com o volume 
de trabalho se normalizando, a redução de sistemas redundantes continuará.  

Outras empresas que não têm a mesma pressa por já estarem em operação há muito tempo 
podem realizar grandes implantações com mais tranquilidade, mesmo as críticas.  

O próprio caso do McDonald’s deu origem a uma série de grandes projetos. Apesar do plano global 
ter sido abortado, a rede de fast-food decidiu regionalizá-lo. “Primeiro vamos selecionar as 
melhores aplicações da América Latina para transformar em plataforma padrão multilíngua”, 
explica Paulo Rubens Francez, diretor de sistemas e informações. A Pfizer passa por um momento 



semelhante, demonstrando que há grandes iniciativas internacionais sendo tocadas até mesmo a 
partir do Brasil. A empresa do setor de saúde realizou no país um trabalho exemplar de CRM, 
repleto de diferenciais competitivos para sua atuação. O resultado foi tão bem visto na corporação 
que deu início a uma reformulação na área que cobrirá toda a América Latina. Segundo o diretor 
de TI da Pfizer, Milton Tortosa, o objetivo final é o da padronização do CRM na região.  

A época das empresas tocarem ao mesmo tempo o mesmo tipo de projeto de longo prazo pode 
ter terminado. Mas damos boas-vindas a um novo momento de mais variedade e proximidade 
com os negócios.  

Não há futuro nos empregos de TI 

Existe um mal-estar entre os trabalhadores de TI. A culpa pode ser colocada em muitas coisas. Na 
Europa e nos Estados Unidos, o medo é que os empregos sejam terceirizados para a Índia ou 
outros países emergentes. A culpa também pode estar em uma espécie de choque de realidade 
após os dias de oportunidades infinitas da bolha econômica. Ou pode ser creditada à recessão que 
extinguiu empregos em todo mundo. Muito mais que no Brasil, em alguns países, o clima é 
pesado: pesquisa salarial em TI de INFORMATIONWEEK-EUA mostrou que 70% dos mais de 15 
mil entrevistados norte-americanos disseram que esse não é mais um nicho de carreira tão 
promissor quanto há cinco anos.  

Aqui, mais uma vez, a impressão exagera os fatos. De 2000 a 2002, o salário base de um gerente 
de sistemas cresceu 14,27%, da média de 8,37 mil reais mensais para 9,56 mil reais. A pesquisa 
foi realizada, no Brasil, pela PricewaterhouseCoopers, que também mostrou que, no mesmo 
período, os ganhos de gerentes de recursos humanos, controladoria, financeiro e jurídico 
cresceram menos – 2,54%, 12,99%, 11,82% e 5,41%, respectivamente. De todas essas 
posições, apenas a última tem salário base médio maior que o gerente de TI.  

Além disso, algumas carreiras que pedem conhecimentos em TI estão em ascensão, como as de 
security officer e relacionadas à gestão de projetos. E até mesmo os CFOs afirmam que a 
competência complementar mais desejada em contadores é o conhecimento de TI – 34% deles a 
escolheram, enquanto apenas 23% disseram preferir conhecimentos gerais de negócios, segundo 
estudo da Robert Half Finance & Accounting.  

A questão maior é a impressão pós-euforia dos anos de gastos exorbitantes de TI. O aquecimento 
na área estava acima de um limite que poderia ser mantido sustentavelmente e isso acostumou 
mal o mercado. “Houve um ‘boom’ no setor, com uma procura desenfreada e os profissionais 
eram muito visados”, lembra a consultora de recrutamento de executivos da Fesa, Renata Fabrini. 
Na época, qualquer pessoa que quisesse tentar algo novo tinha um cargo à sua espera. “O gráfico 
saiu da curva até 2000 e agora voltou ao normal”, resume. Segundo Renata, procura-se 
atualmente por um executivo de TI assim como por um controller ou qualquer outro profissional, 
respeitando as demandas do mercado. E as oportunidades continuam existindo. O problema 
estaria na percepção: pela subida ter sido tão grande, o tombo pareceu maior.  

As mudanças também foram na natureza dos cargos. Com as áreas de tecnologia ficando menores 
e trabalhando com mais profissionais terceirizados, as oportunidades ficaram diferentes, mas 
estão aí para serem aproveitadas. Na AML System, empresa focada no setor financeiro, que é o 
mais aquecido para projetos em TI, por exemplo, há sempre novas posições aparecendo. “Não 
tenho sentido diminuição de demanda”, diz o diretor executivo, Álvaro Moraes Albuquerque.  

A AML tem atualmente cerca de 100 consultores e as contratações seguem a observação de 
necessidades do mercado. “Normalmente contratamos profissionais especializados, com 
conhecimentos bem específicos em um produto, e que já tenham liderado projetos”, explica 
Albuquerque.  



Para o profissional da área, ter os olhos atentos para a demanda por conhecimentos nunca foi tão 
importante. Se esses executivos sempre se caracterizaram por correr atrás de novidades, agora 
precisam ser ainda mais rápidos em atualização profissional. A vantagem é que com a esperada 
normalização da economia as chances de se encontrar bons empregos devem ficar melhores no 
longo prazo. O mercado está mais lento para todos, mas a evolução profissional em TI ainda é 
uma realidade.  

Orçamentos enxutos, menos tecnologia 

Não acredite que as companhias estão desenvolvendo menos tecnologia porque cortaram custos 
em TI. A maioria dos orçamentos não está menor e, além disso, você não precisa gastar mais 
para ter mais.  

Claro que há empresas gastando menos em TI, mas a proporção não é alarmante. De acordo com 
um estudo realizado pela divisão de pesquisas de INFORMATIONWEEK-EUA, um terço dos 
executivos de tecnologia entrevistados em junho disse que os gastos com TI em suas companhias 
iriam diminuir este ano, em comparação com 2002. Mas outro terço afirmou que suas 
organizações vão gastar a mesma quantia, enquanto o restante previu que os gastos 
aumentariam. No Brasil, a tendência é parecida: uma pesquisa da Fundação Getulio Vargas (FGV) 
mostra que as empresa estão gastando e investindo, em média, 4,7% do faturamento líquido em 
TI.  

Para as companhias que vão investir menos ou já não contam, tradicionalmente, com um grande 
orçamento em TI, é possível fazer muito com pouco. A competição na indústria de tecnologia fez 
baixar os preços de software e hardware. E ainda é possível negociar descontos. “Agora é uma 
boa hora: como no mercado de ações, o ideal é comprar na baixa para, quando houver 
valorização, estar com um diferencial competitivo em mãos”, aconselha Raphael Galliano, country 
manager para o Brasil da J.D. Edwards.  

Exemplo de inovação com baixo custo é a Martin-Brower, distribuidora logística que atende 
companhias do porte de McDonald’s e Parmalat. “O orçamento de TI corresponde a apenas 0,7% 
do faturamento da empresa”, conta Marcos Hamsi, diretor de tecnologia. Mas isso não impede a 
realização de projetos inovadores. Em 1999, por exemplo, a companhia adotou uma solução de 
pedidos eletrônicos para todas as lojas do McDonald’s do Brasil, com índice de erros igual a zero. 
Naquele ano, o e-business ainda era uma novidade, mas, com muito planejamento e criatividade, 
a equipe de Hamsi conseguiu desenvolver uma solução internamente, e a baixo custo, baseada 
em uma colcha de retalhos entre ferramentas de mercado e as que já eram utilizadas pela 
companhia. Hoje, a internet também é usada na empresa como local de relacionamento com os 
restaurantes da rede.  

Outro destaque é o projeto de BI recém-implementado, que custou apenas 30 mil reais aos cofres 
da empresa (ante uma média de projetos a partir de 150 mil reais, no mercado). “Fizemos uma 
intensa pesquisa entre os fornecedores e analisamos com cuidado quais soluções tinham custo 
baixo, funcionalidades equivalentes às dos melhores produtos e que correspondessem à 
necessidade do negócio”, conta o executivo. A escolha, depois de muitas negociações, foi por uma 
pequena fornecedora brasileira. Outras dicas para fazer mais com menos são: entender bem do 
negócio; conhecer a linguagem do usuário para convencê-lo da importância dos projetos; não se 
deixar levar por modismos e dominar tecnologia. “Na hora de contratar, digo: se eu cortar os 
braços do candidato e sair sangue ao invés de bits e bytes, não vai fazer parte da equipe”, brinca 
Hamsi.  

Armando Dal Colletto, superintendente de TI da Sabesp, também faz mais com menos – há anos. 
O executivo conta com 1,5% do faturamento da empresa para operar a infra-estrutura de 
tecnologia da informação dentro dos níveis de serviços esperados, realizar manutenções 



corretivas e atender demandas adicionais, além de contratar novos projetos que complementam 
os sistemas de missão crítica. “Descobri que, com a mesma equipe, é possível, em pouco tempo, 
melhorar muito o resultado, encontrando soluções dentro dos sistemas existentes”, declara. Um 
exemplo é a criação das agências virtuais, totalmente integradas aos sistemas legados, para 
atender clientes e fornecedores.  

Dal Colletto conta que, quando se alcança um resultado positivo na Sabesp, ele é sempre muito 
impactante. “Imagine as conseqüências de uma interrupção no data center, que atende a 366 
municípios, abrangendo uma população próxima de 25 milhões de habitantes: é uma grande 
responsabilidade para o pessoal de TI manter esta infra-estutura ininterrupta.” E nem um 
orçamento reduzido serve de justificativa em um caso desses.  
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