
TENDÊNCIAS - Este ano, os investimentos em TI no Brasil devem superar US$ 18 bilhões 

 Empresas apostam em
eficiência e inovação
Carlos Eduardo Vallm e
Ana Carolina Salto

O valor total movimentado
pelo setor de Tecnologia da
Informação (TI) no Brasil de-
ve crescer 14,5% este ano, o
que levaria a um mercado de
cerca de US$ 18,5 bilhões,
segundo previsão preliminar
da consultoria IDC.

Já refeitas dos sustos do
estouro da bolha de investi-
mentos na internet e sua se-
guinte contenção de gastos,
as áreas responsáveis pela
gestão de TI das empresas
brasileiras entraram em 2007
com dois objetivos princi-
pais: ganhos
de eficiência
e busca pela
inovação nos
negócios. É
uma evolução
em relação a
anos difíceis
como os de
2001 a 2003,
q u a n d o as
empresas vol-
taram-se qua-
se exclusiva-
mente ao cor-
te de custos,
e mesmo em
2004 e 2005,
com a neces-
sidade de mo-
dernizar muitas tecnologias
após um período de pouco in-
vestimentos, avalia Mauro
Peres, diretor de pesquisas
da IDC.

Dentro do primeiro objeti-
vo, muitas devem finalizar
planos de governança em TI,
assunto que ficou mais no
comentário durante os últi-
mos dois anos. — Poucas
empresas têm gestão formal
de TI — diz. E, segundo Pe-
res, entre as tecnologias vol-
tadas para eficiência devem
se destacar projetos de voz
pela internet (VoIP), consoli-
dação de servidores — de
forma a utilizar menos má-
quinas para fazer as mesmas
ações — e atualização de sis-
tema de gestão (ERP). — As
empresas ainda têm de in-
vestir para economizar.

Ao mesmo tempo em que
estruturam a governança em
TI, as empresas percebem a
necessidade de criar novas
oportunidades de negócios
por meio da tecnologia. —
Voltam a pensar em TI como
diferencial. O que mais se fa-
la hoje é em inovação, por
meio de mobilidade e siste-
ma de gestão de relaciona-
mento com o cliente, que
atue de forma analítica.

Com um dos maiores in-
vestimentos em TI da Améri-
ca Latina, a Petrobras preten-
de gastar menos em relação
ao seu faturamento (0,7%),
mesmo que os gastos com TI
subam. Segundo o gerente
executivo de TI da empresa,

Washington Salles, um dos
mais importantes projetos se-
rá a atualizar o sistema de
gestão, fornecido pela SAP,
por período de 6 a 8 meses.

— Antes de pensar em
inovações vamos continuar o
investimento no centro de
integração de negócios, que
unificará em um só local to-
da a infra-estrutura da em-
presa — conta ele. Com isso,
espera modernizar ao mes-
mo tempo em que, por meio
de projetos de consolidação,
faz economias. — Apenas
um terço do nosso orçamen-
to de TI vai para novos inves-
timentos. Muito é direciona-

do a custos de gerenciamen-
to, com pessoal e tributos. É
característico na Petrobras
rever o orçamento — diz. —
Se o petróleo continuar em
tendência de baixa, os gas-
tos serão revistos.

A consolidação de servido-
res já foi feita pela Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN)
no ano passado. Cerca de 90
servidores antigos foram re-
duzidos a oito. A estratégia
permitiu uma redução de cus-
tos de 15%. O orçamento de
TI em 2007 ainda não foi apro-
vado, mas a tendência é de

Terão destaque os
projetos de voz pela
internet (VolP),
servidores e
sistemas de gestão

ampliar os recursos em rela-
ção ao ano passado.

O acidente com o alto-for-
no 3 no início de 2006 limi-
tou investimentos. Com isso,
projetos de TI ficaram para
este ano. A companhia gasta
cerca de R$ 90 milhões
anuais com TI, sendo que,
do total, mais de R$ 50 mi-
lhões em novos projetos.

Está nos planos do grupo
para 2007 a expansão do uso
do software de gestão em-
presarial, fornecido pela
SAP e já usado pela CSN,
GalvaSud e Inal, a outras em-
presas controladas pelo gru-
po. — Se for aprovado, o pro-

jeto consumirá grande parte
dos recursos — diz o diretor
de TI da CSN, Marcos Pe-
laez, acrescentando que tam-
bém em software a empresa
pretende buscar um sistema
de análise de dados (BI),
além de implantar platafor-
mas para acompanhar em
tempo real o que acontece
nos alto-fornos.

Outro grande projeto é a
atualização das redes local
(LAN) e remota (WAN) do
grupo, envolvendo 10 mil
pontos entre 15 a 20 sites. O
processo para escolha dos
fornecedores já está em an-
damento com seis empresas

na disputa pe-
lo contrato. —
A atualização
da rede visa
novas tecnolo-
gias. Estamos
pensando em
convergência
(dados e voz).

Com cerca
de 2% da recei-
ta líquida em
investimentos
em TI e 140
novos projetos
na área ao
ano, a General
Motors Brasil
(GM) também
planeja inves-

tir em infra-estrutura. Como
a montadora concentra no
País as atividades globais de
engenharia e design de car-
ros, a operação local precisa-
rá dobrar a capacidade de ar-
mazenamento e processa-
mento de dados na área,
além de adquirir computado-
rés de mesa e softwares es-
pecíficos para o desenho de
veículos, prevê o diretor
Cláudio Martins.

Hoje são 60 servidores pa-
ra 900 engenheiros de de-
sign, sendo que 300 foram
contratados no ano passado.
E a previsão da GM para
2007 é empregar mais 200
profissionais na área.

Também estão nos planos
o uso maior de tecnologias
de Voz sobre IP (VolP) e
identificação por radiofre-
qüência (RFID) para novas
áreas. As etiquetas inteligen-
tes, já usadas na fábrica de
São Caetano do Sul (região
do ABC Paulista) para a
identificação das cores dos
carros na montagem, podem
ser aplicadas em novos pro-
jetos de outras unidades.

No caso de VolP, que inter-
liga globalmente as unidades
da empresa, o objetivo é inte-
grar as 500 concessionárias
da marca até o fim do ano.
Em 2007 15 mil profissionais
das concessionárias também
passam a contar com um "sis-
tema de garantias", um
software para gerenciar as in-
formações fornecidas pelos
próprios usuários.

Em 2007, mais 1,14 bilhão de
telefones móveis no mercado
Ana Carolina Salto

As vendas globais de apa-
relhos celulares, em 2007,
poderão ter um crescimento
de até 12%, totalizando 1,14
bilhão de novos aparelhos,
de acordo com levantamento
feito pela empresa de pes-
quisa Strategy Analytics.

Impulsionadas pelos mer-
cados emergentes, em 2006
as vendas do setor supera-
ram, pela primeira vez, a
marca de l bilhão de unida-
des. Segundo a empresa de
consultoria IDC, foram co-
mercializados 1,019 bilhão
de terminais, expansão de
22,5% em relação aos 832,8
milhões vendidos em 2005.

A expectativa da consulto-
ria é de os mercados emer-
gentes, com baixa teledensi-
dade, continuarem apresen-
tando oportunidades de
negócios para os fabricantes,

enquanto os mercados madu-
ros se aproximam da satura-
ção. A IDC, no entanto, prefe-
re não dar uma previsão para
2007 como fez a Strategy

As vendas do último tri-
mestre de 2006 foram recor-
de ao atingirem 249,9 mi-
lhões de unidades, 19,7% su-
periores às do mesmo
período de 2005. Só a finlan-
desa Nokia vendeu mais de
100 milhões de aparelhos de
outubro a dezembro. Com
aumento de 31,2% nas ven-
das anuais, para 347,5 mi-
lhões de unidades em 2006,
a fabricante elevou sua par-
ticipação de 31,8% em 2005
para 34,1%, mantendo a lide-
rança do mercado mundial.

A rival americana Motoro-
la, segunda colocada, tam-
bém aumentou a sua fatia no
mercado, enquanto as sul-co-
reanas Samsung e LG Elec-
tronics registraram queda.

Celular substitui dinheiro
nas compras de baixo valor
Thaís Costa

Com o objetivo de substi-
tuir os trocados nas transa-
ções de baixo valor, onde não
vingou a presença dos plásti-
cos — crédito e débito —, o
ABN Amro Bank/Real está
implantando um projeto pilo-
to em que o meio de paga-
mento é o telefone celular.
Não importa se a operadora é
a TIM, Vivo ou Claro, nem se
o telefone é pré ou pós-pago
— o essencial é o seu proprie-
tário ser correntista do Real.

O cenário para o teste ini-
ciado em novembro passado
em São Paulo foi o campus da
Pontifícia Universidade Cató-
lica (PUC), e os clientes foram
os universitários que faziam
pequenas despesas na praça
de alimentação, ou ao enco-
mendar xerox de apostilas.

— A experiência foi bem-
recebida pelos alunos e co-
merciantes das lanchonetes
da PUC, e certamente será
ampliada para ambientes
maiores — diz o superinten-
dente executivo de cartões
do ABN, Mário Mello.

A intenção do banco é
ocupar todos os espaços de
circulação do dinheiro vivo,
afirma Mello. — Não quere-
mos ir onde já está consagra-
do o uso do cartão de crédito
ou débito, como restauran-
tes e grandes lojas, e sim fo-
car nos micropagamentos de
R$ 5 a R$ 10, como um mero
café e pão de queijo.

O usuário precisa creden-
ciar seu celular de qualquer
operadora no Banco Real, on-
de o comerciante já está cre-
denciado por meio da TIM.
Daí para frente ocorre uma
simples troca de mensagem
curta de texto, o popular
SMS. A plataforma de softwa-
re é brasileira e foi desenvol-
vida em conjunto pelo
ABN/Real, IBM e Sprint

Trata-se de uma inovação
tecnológica que se apoia na
crença de que os custos de te-
lecomunicações estão em de-
clínio progressivo e vão per-
mitir o uso intensivo das re-
des, segundo Mello. A tela vai
perguntar "Autoriza o paga-
mento de um café com pão de
queijo?" Aí, é só clicar "OK''

Text Box
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de janeiro, 4 fev. 2007. p. E6.




