
O novo mantra do mercado 
  
A instabilidade econômica deixa de ser desculpa para o mercado de Tecnologia da Informação não 
encontrar o ritmo do crescimento.  
 
O período vegetativo em que o mercado mergulhou, após a eufórica década de 90, parece ter 
chegado ao fim. Nos últimos três anos, enquanto as questões macroeconômicas interferiam 
brutalmente na performance do segmento, os usuários amadureciam os processos de compra. Os 
Chief Information Officers (CIOs) passaram a questionar custos, cobrar retorno do investimento e, 
agora, são experts em exigir o real valor da TI. Diante desse cenário, o principal executivo do 
instituto de pesquisas IDC, John Gantz, aproveitou sua passagem pelo Brasil, na semana passada, 
para preconizar um novo mantra: a TI tem que ser dinâmica.  
 
Coincidência ou não, essa foi a requisição que encabeçou a lista dos compradores de tecnologia 
presentes no IDC Directions, evento promovido pelo instituto de pesquisas, em São Paulo, e que 
reuniu especialistas internacionais. Os principais executivos de Tecnologia da Informação 
presentes ao evento reclamaram da lentidão da tecnologia em atender às mudanças no cenário de 
negócios. "As transformações dos processos e modelos empresariais são muito rápidas. Os 
fornecedores têm que adotar o mesmo ritmo. "O grupo Suzano comprou a Ripasa, em parceria 
com a Votorantim. Essa fusão terá impacto imediato na minha área", pontuou o CIO da Cia 
Suzano de Papel e Celulose, José Carlos Costa. O negócio, estimado em US$ 720 milhões, for 
formalizado no próprio dia 11 de novembro, data do evento da IDC.  
 
Rota do crescimento  
 
No calendário do principal executivo da IDC, John Gantz, o ano de 2001 marcou políticas de curto 
prazo no setor, 2002 e 2003 representaram o fundo do poço e 2004 é o ano da recuperação. Ele 
reconhece que o cenário macroeconômico teve um forte impacto sobre os resultados pessimistas 
registrados pela área nos últimos anos, mas acredita também que outras questões setoriais 
pesaram no quadro. A principal delas foi o modo de enxergar o papel da tecnologia pelas grandes 
corporações. "Agora estamos estáveis, a TI não tem mais desculpas", afirmou. Para o executivo 
da IDC, os fornecedores precisam atender os clientes em tempo real. "Existe um gap entre os 
ciclos de negócios e os de TI", arremata. Na previsão da IDC, o mercado mundial de TI deve 
encerrar 2004 com receita de US$ 964 bilhões. Nesse bolo, a América Latina responde com US$ 
25,2 bilhões. As fatias previstas para Brasil e México são de US$ 10,3 bilhões e US$ 6,8 bilhões, 
respectivamente. Nas previsões de crescimento até 2008, o Brasil apresenta uma taxa média 
anual de 6%.  
 
Usuário no palanque  
 
A reivindicação dos grandes consumidores de tecnologia não está relacionada apenas à rapidez 
nas respostas do fornecedor de tecnologia. Durante debate promovido pelo IDC, em São Paulo, os 
executivos de tecnologia deram um recado: "queremos que os fornecedores dividam o risco 
conosco, mesmo depois da adoção das soluções. Eu acho que o setor evoluiu muito na pré-venda, 
por força de uma situação de mercado, mas está pecando no pós-venda", afirmou Lauro Zanforlin, 
CIO do grupo Andrade Gutierrez.  
 
Justiça online  
 
A partir do próximo dia 19, o TRF -1ªRegião será o primeiro do País a disponibilizar, 
simultaneamente e em tempo real, a transmissão de todas as sessões de julgamento realizadas 
na Casa. A iniciativa é possível em função da implementação de uma plataforma IP, batizada de 
Sistema Integrado de Divulgação Jornalística. O modelo inclui ainda uma TV Web, na qual a 
programação será dedicada à veiculação das principais notícias do Tribunal e do Poder Judiciário.  



O uso de infra-estrutura de última geração, salienta o presidente do TRF -1ª Região, Aloísio 
Palmeira, é um passo significativo para dar transparência as ações desenvolvidas pela Justiça 
Federal. A tecnologia também servirá para reduzir a distância entre o Distrito Federal e os 13 
Estados que formam a Primeira Região da Justiça Federal (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 
Tocantins, Rondônia, Roraima, Piauí, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás). O 
próximo passo será a oferta do serviço de vídeo por demanda.  
 
Renovação na Unisys  
 
Depois de oito anos à frente da Unisys, Victor Reis deixa o posto de presidente da subsidiária 
brasileira. Com trinta anos de empresa, o executivo irá, oficialmente, se dedicar a projetos 
pessoais. Assume interinamente o cargo, o vice-presidente para a região América Latina da 
corporação, Luis Dominguez. Baseado em Boca Raton, na Flórida, o executivo irá passar um 
tempo maior no Brasil, até que um novo eleito seja empossado. A estada de Victor Reais no 
comando da Unisys marcou uma fase de forte renovação da empresa. De uma companhia 
reconhecidamente baseada em hardware, a corporação passou a ser uma integradora de produtos 
e serviços. Hoje, 73% das receitas da companhia estão nessa área de negócios. Número muito 
próximo da taxa global, que é da ordem de 80%. Nesse processo de transformação, o parque 
fabril foi preservado. Por outro lado, a equipe de especialistas da corporação ganhou uma nova 
face, mais voltada para serviços e consultoria. Nesses últimos tempos, Victor Reis também esteve 
às voltas com uma conturbada relação com os mais importantes clientes da área de governo.  
 
Fosso industrial  
 
A indústria nacional investe US$ 600 milhões por ano em TI, o que é pouco, na opinião de Nelson 
Ninin, presidente da The Instrumentation, Systems and Automation Society (ISA) e vice-
presidente da Abinee. Os números do mercado de automação industrial, que incluem hardware, 
software e serviços agregados, poderiam ter um incremento de 25%,  para acelerar a 
modernização do setor. Segundo Ninin, no que diz respeito à TI ainda existe um fosso entre as 
soluções do chão de fábrica e as voltadas para os processos de negócios. "Normalmente, os 
fornecedores enxergam apenas parte dos processos. Já a indústria precisa implementar as 
soluções com um alto nível de integração", diz. No Brasil, cerca de 200 empresas compõem o 
contingente de fornecedores de soluções para esse mercado.  
 
Feito em casa  
 
A HP Brasil comemora uma marca significativa para suas atividades no País. A fabricante 
totalizou, no final de outubro, a manufatura de 100 mil servidores Proliants. Produzidos 
localmente desde 1996, os equipamentos são direcionados ao mercado interno.  
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