


identificar numa tela sensível ao toque,
na entrada do supermercado, o consu-
midor pega um coletor de dados e co-
meça suas compras. No lugar de retirar
a mercadoria da prateleira e colocá-la
no carrinho, ele apenas aponta o apa-
relho para o código de barras e registra
o produto. O coletor monta, então, sua
lista de compras e ainda mostra na tela
sugestões de ofertas, receitas relacio-
nadas aos produtos escolhidos - que
podem ser enviadas por e-mail, pela
rede wi-fi -, e também um mapa da loja.

Finalizada a compra, basta entre-
gar o coletor ao caixa e fazer o pagamen-
to. Os produtos podem ser entregues
em casa, se o cliente morar num raio
de quatro quilômetros do Shopping
Iguatemi, ou retirados algumas horas
depois. Se preferir, pode levar na hora.
O Pão de Açúcar ainda não sabe se o
serviço será estendido, como gostaria a
empresária Adriana Aiach, freqüenta-
dora de uma loja da rede na Zona Oes-
te de São Paulo, mas já tem claro como
essa tecnologia evoluirá. "O próximo
passo será substituir os coletores pe-
los celulares dos próprios clientes, que
ainda funcionarão como meio de pa-
gamento", afirma Hugo Bethlem; vice-
presidente-executivo do Pão de Açúcar.

Tecnologias que mudam a forma
como as pessoas fazem coisas corriquei-
ras, como as compras no supermercado,
ou aquelas muito inovadoras, que trans-
formam processos de negócios, nascem
geralmente em laboratórios e centros de
pesquisa, mas só ganham força quando
as empresas resolvem apostar e as colo-
cam na rua. Foi o que fez o Pão de Açúcar
e é o que fazem, em maior ou menor grau,
as 50 companhias que integram a pri-
meira edição do levantamento Empre-
sas mais Hi-tech, de Época NEGÓCIOS.

Convidamos SOO companhias do
país a responderem a 31 questões rela-
cionadas ao uso de tecnologia. Os da-
dos foram, então, tabulados de acordo
com uma metodologia que estabeleceu
pesos para cada um dos itens - do total
investido em inovação em relação ao
faturamento até a utilização de web 2.0
e computação nas nuvens - e, depois,
analisados pela consultoria Accenture.

Eis algumas conclusões do estudo:
> As 50 companhias que con-

quistaram um lugar no ranking des-
tinaram, em média, 1,9% do fatura-
mento para tecnologia, o que as coloca
um pouco acima da média mundial,
que gira atualmente em torno de 1,5%.



»Na linha de frente dos maiores
orçamentos estão os bancos. Juntos,
Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do Bra-
sil e HSBC aplicaram em inovação e na
manutenção de seu parque de compu-
tadores quase R$ 8,5 bilhões em 2009.

> Os bancos são seguidos pela
Petrobras, que destinou R$ 1,1 bilhão
para TI, ou 33% mais do que em 2008.

>Em metade das empresas, 100%
dos funcionários têm acesso à internet.

» O conceito de inovação aberta
começa a ganhar força: 48% das com-
panhias analisadas mantêm parcerias
com universidades e outras empresas,
para pesquisa e desenvolvimento de TI.

»Outra tendência: 24% utilizam
netbooks, os computadores ultrapor-
táteis e de baixo custo que já podem ser
vistos em bancos como o Itaú Unibanco.

No topo do ranking das inovado-
ras está o Bradesco. Para manter azei-
tada sua gigantesca estrutura - são
3.415 agências e 30.414 postos de au-
toatendimento, usados por 22,5 mi-
lhões de clientes -, o banco reservou
este ano R$ 2,8 bilhões para tecnolo-
gia. "Muitas vezes identificamos uma
oportunidade de negócios a partir
de uma tendência tecnológica", afir-
ma Laércio Albino Cezar, vice-pre-
sidente de tecnologia do Bradesco.

Há um ano, a área de TI do banco co-
locou em teste uma novidade que pode
mudar a forma como usamos o cartão
de crédito. Chamada contactless, permi-
te que, ao pagar uma despesa, o cliente
Bradesco Visa apenas aproxime o cartão
de um sensor instalado no estabeleci-
mento. Não há necessidade de acoplar o
cartão à máquina ou digitar uma senha.
Basta aproximá-lo para que aconteça
a transmissão dos dados, numa ope-
ração que dura exíguos três segundos.

UM ESTUDO MUNDIAL CONDUZIDO
pela Accenture para desenhar o papel
da tecnologia corporativa nos próxi-
mos anos coloca a rede no centro de um
tsunami tecnológico que está prestes a
chegar. "A internet vai ditar as tendên-
cias que ainda influenciarão os inves-
timentos, o modo de operar das empre-
sas e os consumidores", afirma Ricardo
Chisman, líder para a área de consul-
toria em tecnologia da Accenture. A
principal dessas tendências é chamada
pela Accenture de internet computing.
O conceito engloba, por exemplo, todas
as tecnologias que permitirão transfor-
mar software e hardware em serviços.

Assim, no lugar de comprar uma
máquina ou um programa de compu-
tador, a empresa os terá disponíveis na
forma de serviços prestados por prove-
dores específicos, como acontece hoje
com a água que sai da torneira ou a ele-
tricidade que usamos. "Isso vai remover
uma barreira de acesso a tecnologias
que antes só os grandes podiam ter",

A próxima fase do projeto é estender o
contactless para os celulares, com o uso
da tecnologia NFC (Near Field Commu-
nication), que permite a comunicação
entre dispositivos que estão próximos.
"Temos tradição de levar esses avanços
aos clientes. Hoje, 86% das transações
do banco são realizadas pela internet
ou por autoatendimento", diz Cezar.

Das 50 empresas do pelotão mais
hi-tech, 25 têm 100% dos funcioná-
rios conectados à internet e 12 utili-
zam a rede mundial de computadores
para fazer pelo menos 80% de suas
compras de insumos e matérias-pri-
mas. Mas a internet ainda vai mu-
dar muito a rotina das empresas.





diz Chisman. "E permitirá às empresas
crescerem de forma rápida, sem preci-
sar investir muito em infraestrutura."

As companhias brasileiras já

estão preparadas para essa mudan-
ça? A Accenture acha que ainda não,
embora comecem a aparecer, sim,
ensaios, aqui e ali, das primeiras uti-
lizações. Tome o exemplo do Pão de
Açúcar, o número 5 do nosso ranking.

A rede de supermercados utiliza um
sistema automatizado para estabelecer
o preço de cada item comercializado por
suas 1,2 mil lojas no país. Esse sistema
está hospedado na empresa fabricante

do software, a americana Demand Tec,
com sede em San Carlos, na Califórnia.
"Fornecemos os dados e estabelece-
mos as regras. Eles rodam essas infor-
mações e nos sugerem os preços que
devemos praticar", afirma Alexandre
Vasconcellos, diretor de projetos do Pão
de Açúcar, e o homem por trás da trans-
formação da área de tecnologia da rede
de varejo no último ano, que agora usa
sistemas parrudos de mercado, como
o sistema de gestão alemão SAP, no lu-
gar de desenvolvê-los internamente.

As regras para definir o preço dos
produtos podem levar em conta uma
enorme quantidade de variáveis, como
a situação financeira da empresa, o
histórico de vendas de cada item e até
a conjuntura econômica no Brasil e no
mundo. "Nem sabemos que cara tem
o software. Recebemos os dados pron-
tos", diz Joaquim Dias Garcia, diretor
de TI do Pão de Açúcar. O serviço pres-
tado pela californiana Demand Tec,
que atende no mundo a redes como
Casino, Best Buy e Wal-Mart, enqua-

dra-se numa modalidade batizada de
SaaS (Software as a Service), em que
o programa é vendido como um ser-

OUTRA TENDÊNCIA APONTADA PELO
estudo da Accenture está diretamente
relacionada com a chegada às empre-
sas da chamada geração Y, um gru-
po formado por jovens entre 18 e 30
anos, menos pacientes, menos fiéis e

que não se importam com protocolos
ou hierarquia. Eles cresceram conec-
tados à internet e agora querem ter
nas corporações as mesmas facilida-

des a que se acostumaram em casa.
Acelerados, preferem chats e progra-
mas de mensagens instantâneas ao
tradicional e-mail. Buscam também
flexibilidade de horário e mobilidade.
"As empresas estão passando por uma
pressão intensa para usar internamen-
te tecnologias já disponíveis para os
consumidores", afirma Chisman. Na
outra ponta está o cliente, que também
quer ser ouvido e ter um nível diferen-
te de interação, mais intenso. Resulta
dessas pressões o interesse crescente
das empresas por ferramentas de web
2.0, usadas tanto internamente, por sua
jovem geração de funcionários, quanto
para se comunicar com o consumidor.
Mas esse passo em direção à colabora-
ção intensa vai demandar ainda um
aprendizado que, para muitas compa-
nhias, está sendo feito a duras penas.

Nosso ranking das mais hi-tech

aponta que 80% das empresas analisa-
das já incluíram no ambiente corporati-
vo alguma forma de interação pela in-

viço e a empresa que o contrata não
precisa instalar nada nem se preocu-
par com manutenção ou freqüentes
atualizações. A lógica é a do aluguel:
paga-se um valor mensal, e os pro-
gramas são acessados diretamente da
rede do provedor, sem complicação.



ternet. O Twitter, por exemplo, a bola da
vez entre as redes sociais, já marca pre-
sença em 36% delas. No topo do ranking
das mais antenadas com a web 2.0, a
construtora e incorporadora Tecnisa
tem em seu arsenal de marketing dez
ferramentas de colaboração, como blog,
wiki, videocasting e redes sociais. No
Twitter, são 2.608 os seus seguidores.

O investimento da construtora co-
meça a produzir resultados de negócios.
Hoje cliente da empresa, o publicitário
Régis Lotumolo, 38 anos, e a mulher,
Vanessa Abrahams, 35 anos, estavam
numa das salas de bate-papo da Tec-
nisa quando receberam uma proposta
para comprar um apartamento de meio
milhão de reais, ainda em construção.
Toparam na hora, porque era o imóvel
que procuravam. A poucos meses de
entrar em seu novo apartamento de três
dormitórios, na Zona Sul de São Paulo,
Lotumolo continua usufruindo das
facilidades da web 2.0. Ele acompanha

pelo iPhone o andamento da obra. Bai-
xou no celular um aplicativo que a cons-
trutora lançou há quatro meses no iTu-
nes, da Apple. "Tudo o que tem no site
da Tecnisa sobre o empreendimento
posso ver no celular e mostrar para os

amigos e a família", afirma Lotumolo.
O diretor de marketing da Tecnisa,

Romeo Busarello, afirma que o surgi-
mento de serviços como o chat com os
corretores, o aplicativo para iPhone, o

atendimento por e-mail em até 15 mi-
nutos e a presença em todas as gran-
des redes sociais são armas da Tecnisa
para enfrentar a concorrência acirrada
que vive esse setor. "Há hoje uma briga
de pega-pega pelo cliente e precisamos

ir aonde ele está", afirma Busarello.
Mais do que marcar presença e

oferecer diferentes canais de interativi-

dade, Busarello acredita que é preciso
entender o que quer e como se compor-
ta online esse novo consumidor. Para
isso, a Tecnisa contratou um gerente de
mídias sociais. Na função há quase dois
anos, o publicitário Roberto Aloureiro
é pago para navegar em sites proibidos
na maioria das empresas, como o Orkut.
"As pessoas ainda não entendem direi-
to o meu cargo", diz Aloureiro, que ob-
serva e conversa com internautas para
abastecer de informações as páginas
da construtora em redes sociais como
Facebook, Linkedln, Twitter, YouTu-
be e Flickr, além do blog corporativo.

O trabalho de Aloureiro enquadra-
se na teoria do especialista americano
em mídias sociais Joel Comm, autor de
O Poder do Twitter, livro recém-lança-
do no Brasil. Diz Comm: "Dê uma face

humana para a companhia e atenda o
cliente da maneira mais rápida e efi-
ciente que for possível, porque o que

ele quer mesmo é conhecer e confiar
na empresa com que está negociando".

AS COMPANHIAS MUNDIAIS JÁ ACOR-
daram para essa necessidade. Uma pes-
quisa feita pela consultoria McKinsey
com 1.988 executivos de vários países
mostra que cresce ano a ano a utiliza-
ção de recursos da web 2.0. Em 2008,

as companhias responderam que usa-
vam, em média, 2,5 ferramentas de
interatividade, com destaque para blo-
gs, wikis, podcasts e redes sociais. Na
versão 2009 da pesquisa, a consulto-
ria pinçou 50 empresas que saíram na
frente e adotaram antes de todos essas

novidades e descobriu que elas investi-
ram US$ l bilhão em web 2.0, para po-
der usar todas as ferramentas disponí-
veis. No Brasil, a presença corporativa



em redes sociais faz todo o sentido. Os
brasileiros estão entre os internautas
que passam mais tempo navegando,
num total de 46 horas mensais. Mais
de 80% estão em sites como o Orkut.
"É muito difícil encontrar internautas
que não transitam por alguma rede
social", diz Fábia Juliasz, diretora-exe-
cutiva do Ibope Nielsen Online. Mas,
para uma empresa se aventurar nesse
mundo virtual, é preciso planejamento.

A americana Danah Boyd, especia-
lista em mídias sociais e pesquisadora
do Harvard Berkman Center, aconse-
lha as empresas a primeiro entender
as regras do jogo e cumprir à risca as
normas sociais desses sites. Toda com-
panhia precisa estar nas redes sociais?
"Se ela se relaciona diretamente com
o consumidor e deseja se comunicar
bem, é importante, sim, marcar presen-
ça", disse Danah a Época NEGÓCIOS.

A estreia pode ser aos poucos.
Apesar de já usar muitas ferramentas
de web 2.0 internamente, a Kimberly-
Clark começa agora a dialogar com o
consumidor pela internet. "Estamos
entrando nessa vereda da web 2.0 com
um esforço muito grande, porque não
é algo intuitivo", diz Eduardo Aron,
diretor de personal care da Kimberly,
dona das marcas de fraldas Turma da
Mônica e Huggies e dos absorventes
Intimus Gel, entre muitas outras. Uma
das primeiras iniciativas na web 2.0, a
promoção no YouTube das fraldas Hu-
ggies Jeans, gerou a propaganda boca
a boca esperada. O lote especial ven-
deu em metade do tempo programado.

"Mas não faríamos uma campanha
como essa para absorventes femininos
ou xampu, por exemplo. Ninguém tro-
ca idéia sobre esses produtos na rede",
afirma Aron. A cautela da Kimberly-

O DIÁLOGO FRANCO COM O CONSUMI-
dor não é mesmo o que se pode classifi-
car de trivial para as empresas brasilei-
ras. "Fazer essa transformação é difícil,
e por isso muitas corporações insistem
em manter as coisas como estão", diz
Christopher Meyer, CEO da Monitor
Networks, consultoria americana es-
pecializada em inovação. "O lado bom
desse movimento é que as empresas
estão tentando ficar mais atentas ao que
acontece além de suas paredes, para se
abrir e mudar a cultura. Isso permite
inovar mais rapidamente", diz Meyer.

Além do furacão internet, a área
de tecnologia das grandes empresas
está também sendo sacudida pela ne-
cessidade de compreender o avanço

Clark também se aplica aos blogs ex-
ternos. Apesar de dispor de 12 portais
colaborativos, wiki e outras ferramen-
tas interativas para os funcionários, a
empresa deve lançar o primeiro blog
externo no final deste ano. "A web 2.0
é uma longa estrada", diz o diretor de
tecnologia da empresa, Paulo Biamino.

meteórico do celular como ferramenta
de negócios. O rápido desenvolvimento
da interface desses aparelhos já possi-
bilita às empresas pensar em serviços
específicos para funcionários e clien-
tes que querem ter as informações na
mão, a qualquer hora e em todos os lu-
gares. Os bancos correram e hoje todos
os grandes permitem ao cliente fazer
os mais diferentes tipos de transações
pelo celular, como consulta a saldos e
transferências. Agora vão se diferen-
ciar aqueles que saírem na frente com
serviços móveis que utilizem as novas
tecnologias para telefones inteligentes.

O Itaú Unibanco, por exemplo, resol-
veu apostar no crescimento do iPhone
3G, e começou a desenvolver aplicati-
vos para seus clientes antes mesmo de
o aparelho chegar ao Brasil. Resultado:
foi o pioneiro entre os bancos brasileiros
a colocar na Apple Store um serviço que
ajuda o cliente a localizar, em tempo real,
a agência ou o posto de autoatendimento
mais perto de onde ele está. "Testamos o
aplicativo nos Estados Unidos, na rede
da AT&T. Quando o iPhone 3G chegou
ao Brasil já tínhamos tudo pronto para
lançá-lo", afirma Alexandre de Barros,
diretor-executivo de tecnologia do Itaú
Unibanco. O serviço usa os mapas onli-
ne do Google e pode ser uma boa razão
para alavancar o uso dos serviços mó-
veis do banco pelos correntistas, que
ainda resistem. O mobile banking do
Itaú Unibanco é acessado hoje, segun-
do Barros, por 180 mil clientes (40 mil
têm iPhone), ante 8 milhões que fazem
suas operações pela internet. "O 3G vai
contribuir para o crescimento do uso do
celular e ainda permitirá coisas muito
interessantes que já começamos a fazer,
como vídeos de analistas com dicas de
investimentos e ações", afirma Barros.



O poder do celular também cha-
mou a atenção da companhia aérea
Gol e do Pão de Açúcar, que desen-
volveram aplicações focadas em suas
necessidades - muito diferentes - de
negócios. A Gol, que oferece há um ano
a possibilidade de o passageiro fazer o
check-in pelo celular, deve lançar em
outubro um serviço que permitirá ao
cliente receber por mensagem SMS
um código de barras que vai facilitar
o embarque. "A pessoa pode estar no
táxi, indo para o aeroporto, e envia um
SMS solicitando o check-in. Recebe
de volta uma mensagem com o códi-
go. Isso poupará um bom tempo", diz
Wilson Maciel Ramos, vice-presidente
de planejamento e tecnologia da Gol.

No Pão de Açúcar, o celular está
sendo utilizado para dar agilidade
às decisões estratégicas. Um sistema
chamado Painel de Vendas Online é
acessado hoje por 180 executivos por
meio de seus aparelhos móveis. Eles
podem acompanhar, de forma quase
imediata e onde estiverem, as ven-
das da rede por região, cidade, loja
ou categoria de produtos. Assim, os
executivos sabem, por exemplo, se as
vendas de carne ou refrigerante es-
tão dentro da meta estabelecida para
cada uma das lojas naquele período.

Quando os números aparecem
tingidos de vermelho na telinha de
seus BlackBerry, é o sinal de que algo
precisa ser feito - e rápido. "O execu-
tivo pode mexer no preço de qualquer
produto, mesmo estando em viagem,
ou optar por uma promoção", afirma o
diretor de TI, Joaquim Dias Garcia. A
origem dos números é o caixa de cada
loja. Os dados são consolidados nos ser-
vidores do grupo e a aplicação busca as
informações diretamente nos bancos

NAS EMPRESAS MAIS HI-TECH DO PAIS,
a palavra nuvem já chegou ao vocabulá-
rio até dos CEOs, e tem tirado o sono de
muitos diretores de tecnologia. A cha-
mada computação nas nuvens, ou cloud
computing, no termo em inglês, tornou-
se ao mesmo tempo uma ótima solução
e uma tremenda dor de cabeça. Trata-
se de uma forma de computação onde
tudo vai acontecer cada vez mais remo-
tamente. A idéia central é que grandes
parques de servidores conectados à
internet possam substituir, parcial ou
integralmente, os sistemas das empre-
sas. Com banda larga disponível e má-
quinas simples será possível acessar
virtualmente qualquer tipo de arqui-
vo ou programa, que estarão rodando
nas nuvens. "O modelo faz um incrível
sentido para os negócios", diz Cassio
Dreyfuss, vice-presidente de pesquisa
do Instituto Gartner. "A computação
em nuvem permite flexibilidade. A em-
presa pode crescer rápido e sem cica-
trizes, com uma curva de investimento
em TI paralela à curva de geração de
receita. Um sonho para todo CEO."

Mas há ainda a questão da segu-
rança para ser resolvida, assim como a
disponibilidade, que não pode ser me-
nor do que 100%. Imagine um banco,
que lida com informações financeiras
sigilosas de milhões de clientes. Trans-
ferir esses dados para outra empresa e

de dados, as consolida e formata para
a tela do celular. A novidade chamou
a atenção da rede varejista francesa
Casino, que divide com a família Di-
niz o controle do grupo Pão de Açúcar.
"Há grande interesse dos franceses
em multiplicar esse serviço para ou-
tros países", afirma Hugo Bethlem.



acessá-los de uma nuvem de servido-
res, pela internet, seria muito arrisca-
do. Tanto que, dos sete grandes bancos
que integram nosso ranking, nenhum
utiliza computação nas nuvens ainda.

Para muitas empresas, a opção ini-
cial para entrar nessa tendência tem
sido a criação de nuvens fechadas, como
fez a construtora Andrade Gutierrez.
O início de uma nova obra, dentro ou
fora do Brasil, deixou de ser motivo de
preocupação para Cibele Tessari, a di-
retora de tecnologia da empresa. Como
todo o processamento das informações
é feito no data center da empresa, não
há a necessidade de instalar máquinas
poderosas nas cerca de 60 obras toca-
das hoje em vários países da América
Latina. Seus principais sistemas, como
os de gestão corporativa e RH, estão
numa nuvem fechada e são acessados
não só pelos funcionários mas tam-
bém por fornecedores e clientes. "O
cloud computing aberto, na internet,
ainda não tem segurança", diz Cibele.

sua operação em Nova York com 50 má-
quinas virtuais do serviço em nuvem da
Amazon. Quando permitiu que as pes-
soas criassem vídeos para seus perfis no
Facebook, a demanda cresceu tanto que,
em três dias, a produtora teve de saltar
de 50 para 3,5 mil máquinas virtuais.
"No modelo atual, existiria a possibili-
dade de uma empresa contratar e colo-
car em operação essa quantidade de ser-
vidores em apenas três dias?", pergunta
Cezar Taurion, gerente de novas tecno-
logias aplicadas da IBM Brasil. A res-
posta, obviamente, é não, não existiria.

Exemplos como esse mostram que
existe um potencial enorme nesse novo
negócio digital. Fornecedores como
Amazon, Google, Microsoft, HP e IBM
começam a se posicionar para disputar
um naco de um mercado que deve cres-
cer 21% neste ano, com receita calcula-
da pelo Gartner em US$ 56,3 bilhões.

A facilidade gerada pela nuvem
permite ainda redução de custos, pois
as empresas poderão usar computado-
res menos potentes e até netbooks, os
portáteis ultrafinos e de baixo custo,
que já começam a aparecer, aqui e ali,
em várias companhias. Ou ainda o que
se convencionou chamar de terminais
burros. Trata-se de máquinas sim-
ples, que acessam um servidor central.

Esse tipo de computador reduz o
consumo de energia em até 60%, como
aconteceu na AmBev. "Claro que o
objetivo tem sido sempre o corte nos
gastos, mas a utilização de coisas mais
simples pode também contribuir para
termos um mundo melhor, que é o que
efetivamente todas as empresas devem
ter em mente hoje", afirma Sérgio Ve-

SEJA NUMA NUVEM PÚBLICA OU PRI-
vada, o fato é que esse modelo de compu-
tação permite uma oferta estrondosa de
serviços e dá elasticidade às empresas,
que podem crescer sem ter de investir
pesadamente em infraestrutura. "Se
de um lado a tecnologia deu eficiência
operacional às empresas, de outro criou
um engessamento que minou sua agili-
dade", diz Ricardo Neves, sócio respon-
sável pela área de consultoria em tecno-
logia da PricewaterhouseCoopers. Com
o compartilhamento de recursos nas
nuvens, a idéia é resgatar essa agilidade.
Veja o exemplo da Animoto Produc-
tions, uma empresa americana de edi-
ção de vídeos pela internet. Ela iniciou
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