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Vinte e duas companhias estão investindo cerca de US$ 4 milhões para financiar uma pesquisa 
com principais executivos de tecnologia (CIOs) de milhares de empresas no mundo. Gigantes 
como General Motors (GM), American Express, Medlife, CitiBank, Cisco Systems, IBM, Cognos e 
SAP desembolsaram, cada uma, cerca de US$ 200 mil para descobrir cases inovadores com o uso 
de Tecnologia da Informação (TI).  
 
"Não estamos buscando as melhores práticas porque essas empresas já as conhecem. Buscamos 
um novo modelo de negócios que deve mexer com toda a indústria", informou o guru Don 
Tapscott, presidente da New Paradigm Learning Corporation, que está desenvolvendo o estudo em 
parceria Massachusetts Institute of Technology (MIT).  
 
Tapscott, que fez ontem a palestra de abertura do IT Fórum 2005, organizado pelo IT Mídia na 
Ilha de Comandatuba, em Una (BA), quer incluir pela primeira vez, em dez anos, empresas 
brasileiras em sua pesquisa mundial. O estrategista canadense procura no Brasil pelo menos duas 
companhias interessadas em patrocinar o estudo local. O custo para participar do projeto seria de 
US$ 100 mil.  
 
Os alvos da pesquisa são os setores financeiro, de varejo, saúde, manufatura e telecomunicações. 
A pesquisa com o apoio das vinte duas empresas começou a ser desenvolvida há um ano e será 
finalizada em junho. "Os pesquisadores selecionarão 20 casos inovadores que serão incluindo em 
relatório", afirmou. No Brasil, o trabalho deve começar no segundo semestre, com previsão de 
lançamento para final do ano.  
 
O consultor disse que o Brasil tem grande vantagem na economia global, em primeiro lugar, pelos 
custos competitivos de sua mão-de-obra. "Isso significa que a produção pode ser terceirizada no 
País. O Brasil pode ser receptor dessa tendência global de terceirização. Além disso, ele também 
possui um grande mercado consumidor", disse Tapscott, membro do conselho administrativo da 
canadense Celéstica, com fábrica em Jaguariúna (SP). O guru tem, como seus clientes, empresas 
como a IBM, Hewlett-Packard (HP), JDS, Sun Microsystems, Dell, Lucent, Cisco, Nortel Networks e 
Motorola.  
 
Durante a apresentação da palestra "TI faz a diferença", o consultor criticou mais uma vez o 
artigo "TI não importa", do editor da Harvard Business Review, Nicolas Carr, que questiona o 
papel estratégico da tecnologia da informação. Para Tapscott, a TI é um dos principais fatores que 
dão às empresas vantagens competitivas. "Já participei de muitos debates com o Carr e ele é 
muito inteligente. Mas tenho uma vantagem sobre ele: eu estou certo, e ele errado", afirmou. 
 
"Não estamos no final da onda de inovação tecnológica mas sim no seu início. O crescimento das 
normas e padrões não significa que não haja competitividade. A competição ocorre em um nível 
mais elevado. É isso que está acontecendo em TI", disse o consultor, concordando que algumas 
tecnologias estão se tornando commodities. "Hoje, é fácil replicar tecnologias. O que não é de se 
copiar são processos, modelos de negócio",  acrescentou.  
 
Tapscott lançou ontem a primeira versão em português de seu livro "A empresa transparente". A 
sétima edição do IT Fórum reúne em Comandatuba mais de 120 dos principais executivos de TI 
do Brasil e termina no próximo domingo.  
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