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Tenho assistido a anúncios de algumas empresas de tecnologia na televisão 
preconizando a era "on demand" ou a da empresa responsiva. Nos anúncios nada 
se fala de programas ou equipamentos necessários para tal tarefa. Ao contrário, se 
dizem capazes de auxiliar a quem se pretende tornar uma empresa responsiva.  

"Antecipar eventos e tendências e, de modo pró-ativo, entrar em ação para 
otimizar a resposta de negócios", este deve ser o mote das empresas num mundo 
cada vez mais conectado e globalizado.  

Durante minha atuação ao longo destes anos avaliei os seguintes estágios de 
desenvolvimento:  

Acesso: Num primeiro momento, as empresas disponibilizam dados estáticos e já 
existentes em web sites simples e sub utilizados.  

Integração: O início das transações comerciais on line exige uma integração global 
de processos internos e externos. É criada uma nova forma de concretizar e 
administrar negócios.  

Sob demanda: Algumas organizações, já totalmente integradas, começam a ir a 
fundo na exploração das reais potencialidades de um mundo ligado em rede. Estão 
descobrindo uma maneira mais dinâmica de fazer negócios. Mais do que a simples 
integração, atuar sob demanda significa melhorar a eficiência e cortar custos, 
prestar melhores serviços aos clientes, reduzir riscos e aumentar a agilidade no 
mercado. As empresas de maior sucesso serão capazes de criar ambientes de 
trabalho dinâmicos, sensíveis e altamente responsivos a toda e qualquer mudança.  

Já me imaginei comprando uma bicicleta pela Internet: escolho cor, acessórios, 
mudo alguns equipamentos e, depois de algum tempo, recebo a dita cuja em casa, 
do jeito que sonhei... E a famosa geladeira conectada à internet? De fato, já tem 
gente usando e, pelo que me consta, eles não vão mais ao mercado para abastecer 
a casa, pelo menos com itens de geladeira.  

Essas são algumas maneiras de demonstrar o que significa "sob demanda" e como 
os computadores e a internet ajudam. Iniciativas como as da geladeira aparecem 
todos os dias, e no caso da bicicleta, respostas instantâneas às mudanças são 
fatores mínimos necessários para o sucesso.  

No mundo sob demanda os custos com estoques de matérias primas caem 
drasticamente, pois a empresa pode requisitar sob demanda a matéria-prima em 
questão. De fato, isso já acontece em alguns setores, a novidade está na 
diminuição do custo da infra-estrutura e acesso facilitado às tecnologia necessárias.  

É muito importante não subestimar a mensagem e não se prender a 
nomenclaturas. Se a minha empresa fosse um veleiro, a última coisa que eu 
gostaria de saber é o nome da manobra que eu preciso fazer para manter o meu 
barco flutuando e no rumo quando o vento ou a maré mudam de direção...  

Fusões e TI  

Recente onda de fusões no mercado dos softwares de gestão tem causado 
preocupação aos clientes que utilizam o software das companhias que foram 



compradas. A história nos mostra que em Tecnologia da Informação as fusões 
estão relacionadas à carteira de clientes. Alguns casos podem estar relacionados à 
aquisição de um produto complementar à carteira de produtos da compradora. De 
qualquer forma, em tempos de globalização e empresas responsivas, uma fusão 
significa adicionar mais uma variável no curto/médio prazo.  
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