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Na medida em que a indústria dos computadores luta para voltar a crescer, ela tem cada vez mais 
problemas com executivos do tipo "faça-você-mesmo", como Tim Buckley. Buckley, diretor de 
informática do Vanguard Group, o gigante americano dos fundos mútuos, recentemente precisou 
criar um novo sistema de backup para os computadores da companhia, que é altamente 
automatizada. O projeto poderia ter ficado, facilmente, na casa dos milhões de dólares. 
 
Mas, quando ele analisou o uso dos servidores da Vanguard, as poderosas máquinas que formam 
a espinha dorsal de uma rede de computadores, Buckley constatou que muitos estavam 
trabalhando com folga. Então, forçou alguns servidores a realizar mais trabalhos, liberando outros 
para o centro de backup. 
 
Quarenta máquinas que antes processavam pedidos de impressão foram substituídas por duas. 
"Vamos rodar dois centros de dados neste ano pelo custo de um em 2001", diz Buckley. 
 
Essa experiência mostra como a prolongada retração do setor tecnológico mudou a maneira como 
as empresas pensam a respeito da tecnologia — e como essas mudanças estão afetando a 
recuperação do setor. 
 
Tal segmento ganhou fôlego nos últimos 12 meses, depois que compradores corporativos 
retomaram projetos que, em grande parte, haviam adiado por três anos. Agora a fase de 
retomada claramente terminou e as companhias começam a se conter. 
 
Chamuscadas pelas promessas exageradas do boom dos anos 90, as empresas estão tirando o 
máximo que podem do que têm à mão e comprando tecnologia mais barata. Uma das prioridades 
de suas listas de compra: serviços de telefonia pela internet e programas de fonte aberta grátis, 
que elas mesmas podem personalizar. 
 
Elas também estão fazendo perguntas mais criteriosas sobre a rapidez com que a tecnologia vai 
proporcionar retornos, e recusando-se a desembolsar grandes honorários adiantados — pagando, 
ao invés disso, apenas quando são instalados produtos específicos. 
 
Os investimentos com equipamentos de tecnologia avançaram cerca de 15% no primeiro 
semestre, em comparação com o mesmo período do ano passado, dando uma alavancada em 
gigantes como a Intel, Microsoft, Cisco Systems e Dell. 
 
Mas, ao invés de ganhar força, como aconteceu depois de contrações passadas, a recuperação já 
está perdendo fôlego. Ó crescimento nos investimentos em tecnologia corporativa reduziu o ritmo 
para 9% no terceiro trimestre. 
 
A mudança tem grandes implicações para a economia. É uma grande notícia para os compradores 
corporativos, mas está segurando um importante motor do crescimento econômico. Mostra, 
também, que a economia ainda está colhendo os benefícios dos grandes gastos em tecnologia da 
década de 90. 
 
Muitas tarefas continuam sendo feitas mais rapidamente e de uma maneira mais barata, mesmo 
com investimentos novos mínimos. A produtividade, movida em parte pela tecnologia, vem 
crescendo há 14 trimestres seguidos, a maior seqüência em 60 anos, embora ela também esteja 
dando sinais de perda de fôlego. 
Os investimentos das empresas em tecnologia respondem por 40% dos investimentos totais —e, 
em décadas recentes, eles geralmente têm liderado a economia quando uma recuperação se 
mostra a caminho. 
 



Isso não está acontecendo agora. As encomendas de equipamentos de tecnologia subiram 4% em 
setembro e estão diminuindo, enquanto os pedidos de máquinas cresceram 12% e continuam 
avançando vigorosamente, segundo a Merrill Lynch. 
 
Enquanto isso, o aumento dos gastos em tecnologia corporativa tornaram-se ainda mais 
importantes, em meio aos sinais de que os gastos do consumidor com itens como PCs e 
impressoras, que sustentaram os três anos de expansão econômica, podem estar diminuindo. 
 
Os estoques de componentes básicos, como semicondutores, cresceram por três trimestres 
consecutivos e dezenas de empresas, que eram otimistas, já moderaram previsões para o resto 
do ano. 
Para 2005, o Precursor Group, um centro de estudos de Washington, estima que o crescimento 
anual dos investimentos em tecnologia vai cair para algo entre 7% e 10%. E a Associação da 
Indústria de Semicondutores previu, recentemente, que as vendas de chips não vão crescer no 
ano que vem.  
 
A Forrester Research, que se concentra no setor de tecnologia, diz que os compradores 
encontram-se em um longo período de "digestão" que vai se estender até 2008. Os investimentos 
em tecnologia pelas empresas vão crescer apenas cerca de 6% ao ano de 2004 a 2008, diz a 
Forrester, enquanto as empresas tentam descobrir como extrair valor das compras que realizaram 
na década de 90. 
 
Isso está abaixo da mé dia anual de crescimento de 9% dos investimentos em tecnologia nos 
últimos 25 anos, período que inclui o estouro da bolha tecnológica. A retração também poderá 
afetar os investidores.  
 
Analistas de Wall Street acreditam que as receitas das companhias de tecnologia vão crescer 
6,3% em 2005,40% menos que a expansão prevista para este ano, segundo a Reuters Estimates. 
Bill Fisher está vendo essa mudança.  
 
Por quatro anos, Fisher, diretor de informática da Polaris Industries — fabricante de trenós 
motorizados — quis um programa que possibilitasse que os computadores de backup fossem 
acionados mais rapidamente em caso de falha das máquinas principais.  
 
Mas a estimativa de preço para isso, de US$ 200 mil, era alta demais. 
Este ano, Fisher vai conseguir o tão sonhado programa por cerca de US$ 60 mil. Até agora, "não 
tínhamos conseguido um preço que fizesse sentido", diz Fisher. "Os números finalmente 
trabalharam a nosso favor." 
 
A Polaris, com sede em Medi-na, Estado de Minnesota, que também fabrica veículos para todos os 
tipos de terrenos e jet skis, só foi comprar seu software de backup quando uma companhia 
iniciante chamada iTera chegou ao preço aceito.  
 
A iTera conseguiu tirar vantagem da nova tecnologia que a IBM acrescentou aos seus servidores, 
de modo que teve como desenvolver seu programa por um custo muito menor que o de outros 
concorrentes. 
 
Preços menores e investimentos contidos estão tendo um amplo efeito sobre os orçamentos de 
tecnologia. O mais recente estudo da Goldman Sachs sobre os cem maiores compradores de 
tecnologia constatou que apenas 23% deles esperam um crescimento dos gastos com tecnologia 
superior a 5% neste ano. 
 
Dessas empresas, 14% esperam uma queda de 10% ou mais nos gastos com tecnologia em 
2004, em relação a apenas 5% que estimavam uma queda tão grande na pesquisa de junho. 
 



Alguns concorrentes do setor tecnológico podem se sair bem mesmo nesse ambiente de baixo 
crescimento. Companhias como a IBM, EMC, Dell e Cisco estão superando as médias e tomando 
participação de mercado da concorrência.  
 
E grandes compradores de tecnologia, que estão sentados sobre pilhas de dinheiro e gerando 
lucros saudáveis, podem decidir, de uma hora para a outra, partir para a ostentação, estimulando 
muitas outras companhias de tecnologia. 
 
Além de melhorias na segurança de rede, que os gerentes de tecnologia das empresas vêem 
como um mal necessário, não há nenhuma grande aplicação incentivando os gastos da forma 
como os com- ' putadores pessoais fizeram na década de 80, as redes corporativas no começo 
dos anos 90 e a internet no fim dos anos 90. 
 
Ao invés disso, os compradores de tecnologia estão mais animados com novas ofertas que os 
ajudem a reduzir custos. Os servidores de computadores da Dell substituem modelos muito mais 
caros de empresas como a Sun Microsystems. 
 
O sistema operacional Linux, que é grátis, reduz os custos com programas. Outros programas de 
fonte aberta — geralmente disponíveis de graça e que podem ser facilmente modificados por seus 
usuários — que estão surgindo ameaçam os softwares empresariais tradicionais de fornecedores 
como a Oracle. Sistemas de telefonia que usam a internet diminuem os gastos com comunicação. 
E programadores da índia reduzem o custo do desenvolvimento de sistemas. 
 
Na Hannaford, uma unidade do Delhaize Group, da Bélgica, que opera 140 supermercados no 
nordeste dos Estados Unidos, o diretor de informática, Bill Ho- ma, diz ainda ter excesso de 
capacidade em suas linhas de telecomunicações e equipamentos que ele comprou ou alugou entre 
2000 e 2002. "Há tanta capacidade que você pode comprar barato", diz Homa sobre os serviços 
de telecomunicações. 
 
Homa também contratou programadores baratos na índia para desenvolver programas 
personalizados que, segundo ele, custam menos e trabalham melhor do que os que conseguiria 
nos EUA. A Hannaford agora tem uma página na internet que permite aos seus milhares de 
fornecedores — até mesmo agricultores locais — agendar suas entregas, atualizar preços e 
descontos e realizar outros serviços. 
 
"São coisas maravilhosas que tornam mais fácil a realização de negócios com a nossa empresa", 
diz Homa sobre as inovações. "Três anos atrás, isso seria um sonho." 
 
Como resultado, ele diz que os investimentos totais da Hannaford em tecnologia estão 
relativamente estabilizados nos últimos anos, porque a companhia tem conseguido mais pagando 
menos. "Nos próximos cinco anos não buscarei tecnologia nenhuma", diz Homa. "Há muita coisa a 
ser explorada com a tecnologia que tenho hoje." 
 
As empresas estão claramente céticas em relação ao valor das tecnologias mais recentes. Janet 
Memmelaar, vice-presidente de vendas e administração da fabricante de artefatos metálicos Metal 
Cutting, não instalou as duas últimas atualizações do software de produção que a empresa usa. 
 
Ela diz que o modelo utilizado pela companhia funciona muito bem e que as novas versões 
exigiriam a compra de novo hardware. "Não estamos nem pagando mais a manutenção do velho 
programa", o que possibilita à companhia uma economia de US$ 15 mil ao ano, diz ela. 
 
No CUNA Mutual Group, um provedor de serviços financeiros para cooperativas de crédito de 
Madison, Wisconsin, os executivos acreditam que um projeto de tecnologia vai se pagar entre seis 
meses e um ano, período que era de um a dois anos. 
 



Os critérios mais duros levaram os executivos desta companhia fechada a descartar a proposta de 
um novo software que daria aos representantes de marketing maior acesso a informações sobre 
clientes. "Não conseguimos ver os benefícios óbvios", diz o vice-presidente de Tecnologia da 
Informação, Bob Ferderer. 
 
Ferderer diz que funcionários da CUNA vêm tendo muito trabalho para tirar o máximo de outros 
tipos de programas de gerenciamento de relações com o cliente que a companhia instalou no fim 
dos anos 90. 
 
Tais pacotes, que supostamente deveriam permitir às empresas unir dados sobre consumidores, 
podem custar centenas de milhares de dólares. Os provedores incluem a Siebel Systems, Oracle e 
a SAP da Alemanha. 
 
Quando a CUNA inicia um novo projeto de tecnologia, cada vez mais o testa em estágios. No 
momento, Ferderer testa um novo programa de gerenciamento em um sistema que administra 
pedidos de pagamentos de seguros por motivos de doença, voltado para os membros das 
cooperativas de crédito. Mesmo se tudo correr bem, provavelmente 18 meses transcorrerão 
  
antes que ele amplie o sistema para os outros seis programas de pedidos de pagamentos de 
seguros da CUNA. 
 
Joe Tucci, executivo-chefe da EMC, que opera na área de armazenagem de dados, recentemente 
disse a investidores que as companhias não estão mais pagando adiantado por grandes 
instalações. "Elas querem pagar aos poucos ou na medida em que crescem", afirma Tucci. "Esse 
fenômeno está agora atingindo em cheio a área de software." As companhias continuarão 
gastando grandes somas quando acreditarem que terão retorno — este é um dos motivos porque 
os gastos com tecnologia continuam, no geral, crescendo. 
 
A Pitney Bowes, a companhia que trabalha com gerenciamento de documentos e correspondência 
e é conhecida por seus medidores postais, acaba de investir US$ 20 milhões para conectar, sem 
fio, seus 1.500 representantes de serviços em campo com todas as informações disponíveis na 
sede. 
 
O projeto levou dois anos e substituiu tecnologias ultrapassadas do final da década de 80. 
Executivos estimam que vão economizar US$ 16 milhões nos primeiros dois anos e US$ 100 
milhões em uma década, na medida em que o aumento da produtividade e a melhoria das 
comunicações reduzirem, por exemplo, encomendas de peças de emergência. O sistema também 
vai permitir aos representantes de campo forçar mais a venda de produtos que os clientes 
precisem, melhorando o crescimento. 
 
Talvez a tendência mais importante da tecnologia mais barata é o surgimento de programas de 
fonte aberta como o sistema operacional Linux. Isso porque o Linux não só economiza dinheiro 
para os usuários, como também permite que eles comprem hardwares mais baratos. 
 
A Burlington Coat Factory Warehouse, por exemplo, está substituindo seus servidores de US$ 300 
mil baseados em tecnologia própria, que usa para rodar funções de apoio administrativo, por 
servidores de US$ 12 mil da IBM que utilizam chips padrões da Intel e rodam no Linux. 
 
Essa varejista de, roupas de Burlington, Nova Jersey, vai precisar de mais servidores e também 
de computadores ele armazenagem em separado para substituir a carga de trabalho das velhas 
máquinas, que incorporavam dispositivos de armazenagem de dados. 
 
Mas o diretor de informática Mike Price diz que também vai economizar com programas mais 
baratos, que vão administrar e manter os novos servidores. Price estima que a economia geral 



será de 90%, em comparação com o custo das máquinas que estão sendo substituídas, com cinco 
anos de uso. 
 
Ao contrário das companhias tradicionais de software, os criadores do Linux optaram por divulgar 
seu código e compartilhá-lo abertamente. Anteriormente evitado pelas grandes empresas, o Linux 
agora está se tornando popular. Cerca de três quartos das grandes companhias americanas 
estarão usando o Linux para rodar pelo menos alguns de seus sistemas no ano que vem, segundo 
a consultoria eMarketer. 
 
Os sistemas de telefonia pela internet são um outro grande meio de economizar dinheiro, pois 
permitem às empresas reduzir suas contas telefônicas. As chamadas de um escritório para outro 
dentro de uma rede corporativa podem sair essencialmente de graça, uma vez que os sinais de 
voz são convertidos em tráfego de computador e transmitidos pelas linhas existentes. 
 
A tecnologia também pode reduzir os gastos iniciais com equi- , pamentos. A Commercial Mort-
gage, uma unidade da GMAC, está experimentando os sistemas de telefonia via internet em 
agências. As chamadas podem ser encaminhadas por computadores da sede da GMAC, de modo 
que a companhia pode economizar cerca de US$ 25 mil ao não instalar um tronco telefônico 
normal em cada agência. 
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