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líder global de soluções de integração B2B

Um concurso de ideias realizado
anos atrás trouxe entre as propostas
para essa mesma área um ideal opos-
to: em lugardoadensamento, um vas-
to parque devolvendo o verde e a per-
meabilidade à várzea do rio. O fato de
esse projeto não ter se viabilizado diz
muito a respeito de como São Paulo
costuma encarar planos de grande
ambição, mas também chama a aten-
ção para o fato de que atualmente o
desejo de resgate das “marginais” in-
clua também um ideal de intensifica-
ção (e não negação) da urbanidade.

Resta o desafio de conciliar esta
urbanidade com a tão desejada rena-
turalização dos rios de São Paulo. Es-
sa conciliação não é impossível,
mas requer soluções complexas,
muito refinadas e não necessaria-
mente rápidas ou baratas.

Diversos urbanistas levantam ou-
tra dúvida, que é a de como um proje-
to dessa dimensão será efetivado do
ponto de vista fundiário: como sepre-
tende que o projeto não seja captura-
do pelos interesses imobiliários e afas-
te, mais do que aproxime, a popula-
ção menos privilegiada das novas
oportunidades? É de se prever que a
mera expectativa de aprovação deste
plano desencadeie uma corrida aos
terrenos dentro da área doArco do Fu-
turo: como garantir um estoque fun-

diário para projetos de interesse so-
cial? Como assegurar que o futuro
adensamento comporte também di-
versidade socioeconômica, em vez
de intensificar o processo em curso
atualmente,quevai empurrandoapo-
pulaçãode menor poderaquisitivopa-
ra regiões mais longínquas da cidade?

As esperanças podem ser resumi-
das na superação de uma estrutura
que São Paulo herdou do “Plano de
Avenidas” de Ulhoa Cintra e Prestes
Maia, formulado na primeira meta-
de do século XX. Essa estrutura se ba-
seia, de forma muito sumária, numa
dualidade centro-periferia que con-
fere ao sistema (rodo)viário um pa-
pel central na ligação entre “centro”
e “bairros”, complementadas por
um sistema “perimetral” igualmen-
te de grandes avenidas. O Arco do Fu-
turo traz a promessa de novas centra-
lidades e uma redistribuição de equi-
pamentos públicos, infraestrutura e
ocupação ao longo de um grande ve-
tor com numerosos pontos de conta-
to com as periferias atuais.

O tamanho dos desafios que São
Paulo tem para enfrentar merece
uma proposta de dimensão propor-
cional, e essa ousadia já é, em si,
um mérito do “Arco do Futuro”.
Nossa sociedade, escaldada por es-
cândalos políticos de toda espécie,
e acostumada a uma agenda políti-
ca limitada ao alcance de uma úni-
ca gestão, parece demonstrar um
justificável ceticismo com relação à
proposta. Mas a única maneira de
se assegurar a realização de uma
proposta como essa é que ela não
permaneça restrita ao debate espe-
cializado e técnico. O desejo de
uma cidade nova é de todos os cida-
dãos, e eles é que devem ditar a en-
vergadura que o Arco poderá alcan-
çar, e a matéria de que será feito.

Ela percorre todos os ambientes,
distribuindo conteúdo para que o sis-
tema se mantenha vivo. Se por acaso
a informação é bloqueada, o sistema
inteiro está fadado à morte. Pense-
mos em uma rede de varejo: como se-
ria sua gestão sem a visibilidade so-
bre o estoque e sem a organização
dos dados dos processos de compra
com todos os fornecedores?

Historicamente,acadeiadaecono-
miasemantémativacombasenastro-
casdedadosqueacontecematodomo-
mento, seja no varejo, na indústria ou
em serviços. Com o avanço da produ-
ção industrial, da globalização e das
formas de gestão da cadeia de supri-
mento nas empresas, aprimorou-se o
entendimento de que a realização da
integraçãodedadosentreparceirosne-
cessita de um cuidado especial, pois
ali estão os pontos-chave para o bom
andamento do fluxo de operações de
uma comunidade de negócios.

Hoje em dia, há muitos players no
mercado de TI que fornecem o Inter-
câmbio Eletrônico de Dados, o cha-
mado EDI , cuja atuação permite a co-
nexão eletrônica dos sistemas de in-
formação entre empresas. O EDI po-
de estar presente em transações de to-
do o processo supply chain, seja nos
pedidos de comprae venda,ou nages-
tão de estoque e logística. Diante des-

te cenário, as empresas têm o desafio
de escolher um parceiro para lidar
com a integração de seu patrimônio
vital: a informação. Ainda que a ne-
cessidade da contratação deste servi-
ço já seja entendida pelo mercado,
muitas organizações ainda não enten-
deram o quão estratégico é o trabalho
de uma integradora. A tradução e a
padronização de dados geram visibili-
dade de maneira rápida, essencial pa-
ra a tomada de decisão.

Por isso a relevância da escolha de
um parceiro estratégico para realizar
a integração B2B. Nem todas as redes
EDI oferecem o mesmo valor. É preci-
so avaliar características como a visi-
bilidade de dados, eliminação de pro-
cessos manuais e qualidade da infor-
mação. Além disso, o papel estratégi-
co das integradoras está baseado nos
diferenciais que estas agregam às em-
presas, podendo incorporar tecnolo-
gias que reduzem tarefas e tempo.

Para ilustrar a diferença entre
VANs (Value Added Network ou redes
de valor agregado) tradicionais e inte-
gradoras B2B mais sofisticadas, pode-
mos fazer outra analogia:a funcionali-
dade de um telefone celular de 10
anos atrás e os smartphones de hoje.
Ambos executam a função básica de
fazer e receber chamadas telefônicas.
Porém, o celular de última geração
oferece ao usuário muito mais: inter-
net rápida, acesso a e-mail e câmera
fotográfica. De maneira muito simi-
lar, uma rede EDI de última geração
faz muito mais do que enviar e rece-
ber documentos eletronicamente. A
funcionalidade e o alcance global de
uma plataforma, e sua ampla rede de
parceiros, fazem com que a integra-
ção B2B da informação, um dos patri-
mônios vitais das empresas, como co-
mentei aqui, agregue ainda mais va-
lor para a comunidade de negócio.

Um arco de dúvidas
e de esperanças

Informação é patrimônio vital
na comunidade de negócios

O chamado “Arco do Futuro” sintetiza um ambicioso plano
urbanístico proposto pela gestão Haddad para reestruturação
dacidadedeSãoPaulo,compossíveis implicaçõesemtodaaRe-
giãoMetropolitana.Comoqualquerpropostadeste calibre,sus-
cita numerosas dúvidas e alimenta grandes esperanças. Uma
das principais dúvidas diz respeito à estrutura física que com-
portaria este novo padrão. Grande parte do Arco se sobrepõe a
várzeas dos principais rios da cidade, a começar pelo Tietê.

Quando se fala em valor para as organizações, seja tangível
ou intangível, pensa-se muitas vezes no patrimônio físico, em
suareputação,emseusclientesefuncionários.Entretanto,além
detodosestesaspectos,existeoutrofatorquegaranteafunciona-
lidade do processo produtivo e que, hoje, com as inovações tec-
nológicas, torna-se mais valiosa: a informação. Se fizermos
uma analogia com ocorpo humano, podemos dizer que ainfor-
mação dentro das empresas é como o sangue no organismo.

O tamanho dos desafios
que São Paulo tem
para enfrentar merece
uma proposta de
dimensão proporcional,
e essa ousadia já é,
em si, um mérito do
“Arco do Futuro” Numa analogia com o corpo

humano, a informação nas
empresas é como o sangue
no organismo. Ela percorre
todos os ambientes,
distribuindo conteúdo
para que o sistema se
mantenha vivo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 set. 2013, Mundo, p. 31.
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