
Empresas de tecnologia precisam reinventar-se 
Robert D. Hof, BusinessWeek  

Depois da bolha Estagnação nas vendas força busca de saídas criativas 

Se dermos ouvidos aos descrentes, a revolução na tecnologia da informação já está morta e 
enterrada. Segundo eles, esse setor que mobilizou a economia e capturou nossa imaginação 
durante anos já passou do pico. É verdade que depois de quatro décadas de crescimento anual de 
10% - mais que o dobro do crescimento de PIB americano - os gastos em tecnologia estão em 
queda há dois anos seguidos, e as empresas afirmam que não aumentarão despesas em TI em 
mais de 3% neste ano. Até alguns grandes nomes do setor já fazem coro de lamentações. "Este é 
o novo limite", diz Lawrence J. Ellison, CEO da Oracle. "Na verdade, o setor como um todo vai 
encolher." Alguns até duvidam que a indústria algum dia volte a crescer.  

Preços mais baixos transformam produtos exclusivos em produtos de massa  

Escaldados por promessas não cumpridas e confusos com a quantidade estonteante de máquinas 
e programas que continuam subutilizados, compradores empresariais estão mais céticos do que 
nunca. E agora especialistas dizem que a TI não pode mais oferecer às empresas mais vantagem 
competitiva, ou crescimento, do que tecnologias antigas como a eletricidade. "Muitas atividades 
comerciais básicas já foram automatizadas", diz Nicholas G. Carr, que deflagrou uma celeuma 
com um artigo na "Harvard Business Review" de maio, intitulado "IT Doesn´t Matter" (Não 
Importa).  

Será que daqui em diante, a tecnologia se tornará tediosa? Lenta? Sem conseqüências? É verdade 
que algumas áreas já viram dias melhores. O computador pessoal está tão difundido que as 
vendas não devem crescer mais de 4% nos próximos anos. O mesmo se pode dizer dos 
servidores, e o software comercial talvez nunca mais volte a crescer dois dígitos. Mas nós já 
vimos esse filme: o mesmo aconteceu com os computadores de grande porte nos anos 70, 
quando o mercado acorria em massa para os minicomputadores da Data General e da Digital 
Equipment, novos e mais baratos. Nos anos 80, os minis entraram e declínio, com os 
consumidores despejando bilhões de dólares em PCs e servidores, máquinas mais baratas e 
flexíveis.  

O fato é que a tecnologia sempre funcionou dessa maneira. Tal como as mansões italianas 
construídas com mármore do Fórum Romano, surgem novos mercados aproveitando as 
tecnologias já "maduras". Os preços mais baixos transformam produtos exclusivos em produtos 
de massa. E os mercados de massa inevitavelmente mudam e evoluem, transformando-se em 
algo imprevisível. Foi só em meados dos anos 90, quando dezenas de milhões de pessoas tinham 
PCs, que passou a fazer sentido conectá-las entre si, dando origem ao que se tornou a rede 
mundial, ou World Wide Web. Hoje, milhões de pessoas têm laptops e computadores de mão, o 
que acelera o desenvolvimento das redes sem fio. Mais de 20 milhões de domicílios americanos 
têm conexão em banda larga. O acesso rápido criará maneiras inteiramente novas de usar a 
internet, que hoje mal começamos a imaginar.  

Em termos simples, a tecnologia ainda não está "descendo a ladeira". Seu envelhecimento talvez 
ainda esteja a décadas de distância. A revolução da TI tem vários paralelos com outras 
tecnologias de transformação, tais como as estradas de ferro e a eletricidade, mas há uma 
diferença fundamental: as tecnologias subjacentes a essa revolução não estão perdendo o 
impulso, ao contrário, estão acelerando. A potência dos chips de computador continua dobrando a 
cada 18 meses, seguindo a Lei de Moore. A capacidade dos drives e a velocidade das conexões à 
internet aumentam a uma velocidade ainda maior. Isso estimula a criação de uma série de novos 
produtos, desde players para MP3 e DVDs até serviços empresariais via web - tendência que está 
abalando os alicerces de vários setores, do entretenimento à saúde. Nas palavras de Andrew S. 



Grove, chairman da Intel, que trabalha no setor há mais de 40 anos: "Em toda a minha carreira, 
não vi uma época de mudanças tão rápidas no setor".  

Essa mudança rápida também significa que as empresas mais hábeis no uso da tecnologia ainda 
têm amplo espaço para ganhar vantagens sobre os mais lentos. Sem dúvida os grandes nomes de 
hoje, desde a Dell até a cadeia Wal-Mart, assim como novas firmas como a Amazon.com e a 
JetBlue Airways, devem muito de sua liderança ao uso especial de TI. Embora usem recursos 
comuns, como o Linux ou os servidores com chips Intel, sua perícia em aplicar e personalizar 
essas tecnologias, ano após ano, lhes dá uma contínua vantagem competitiva. "Todo o mundo 
sempre teve acesso à mesma tecnologia. Até aí nada de novo", diz Bill Gates, chairman da 
Microsoft. "O fato é que algumas empresas vêm adotando e utilizando com mais eficiência do que 
outras. E as que não utilizam a tecnologia com eficiência vão ficando para trás."  

O debate sobre o valor da tecnologia explode agora, justamente quando o setor finalmente está 
se recuperando. Já se percebe um degelo nesse longo inverno - desde encomendas mais firmes e 
lucros maiores que os esperados até a ascensão de tecnologias promissoras, como a internet sem 
fio, o Linux e o entretenimento digital. Na primeira metade do ano, os gastos corporativos em 
tecnologia subiram 4%, segundo dados econômicos preliminares.  

Mas sejamos claros: não haverá uma volta ao boom dos anos 90, com sua tola efervescência. 
Com a economia fraca, a inquietação reinante no planeta e a descrença dos compradores, os 
gastos em tecnologia não devem ultrapassar um modesto aumento de 6% no ano que vem, e 
aproximar-se da média histórica de 10% em 2005. O maior problema: muitos compradores se 
recusam a adquirir qualquer coisa que não garanta um retorno dentro de seis meses. "Há uma 
forte reação negativa contra a tecnologia, e muito ceticismo quanto ao que ela pode fazer", diz 
John Hagel III, autor e consultor de tecnologia.  

Em forte contraste com o boom, hoje é o cliente quem dá as cartas, e é preciso enfrentar essa 
realidade. Isso aponta para uma acentuada mudança na economia do setor e no comportamento 
das empresas. Em parte, os preços mais baixos darão aos clientes mais benefícios e lucros. Para 
acomodar esses consumidores que privilegiam a economia, os fornecedores devem concentrar-se 
mais ainda nas áreas onde desempenham melhor, e terceirizar todo o restante para fornecedores 
de custo mais baixo. As empresas dependem cada vez mais de fabricantes contratados, tais como 
a Flextronics e a Solectron, para fazer o trabalho pesado. O processo ganha mais impulso agora 
que as empresas começam a transferir tarefas básicas de design e programação para locais com 
mão-de-obra mais barata, na Índia e outros países.  

Os gastos em tecnologia não devem ultrapassar um modesto aumento de 6% no ano que vem  

Igualmente importante nesta nova fase mais sóbria: os fornecedores não podem mais agir como 
caixeiros viajantes, fazendo rápidos negócios e pulando para outra cidade. Ao contrário, precisam 
ser habilidosos técnicos, eletricistas, professores, agentes de seguro. É preciso segurar um pouco 
o produto, consertar as falhas de software e de hardware antes de despachar, e garantir que seus 
produtos funcionam bem em conjunto com outros. Diz W. Brian Arthur, economista do centro de 
estudos Santa Fe Institute: "Os principais beneficiários serão do tipo Wal-Mart e General Foods - 
ou seja, a economia em geral".  

Numerosas tecnologias novas seguem esse caminho. Como muitos exemplos já mostraram - 
desde o rádio com transistor até o PC e o telefone celular - as tecnologias que atraem ondas 
inteiramente novas de consumidores são a chave para a renovação do setor. O sucesso vem da 
transformação da tecnologia não só em algo mais barato como também muito mais fácil de usar. 
As redes sem fio, por exemplo, estão estendendo o alcance da internet para o mundo todo, 
libertando-nos de nossas amarras eletrônicas. Já existem redes de minúsculos sensores que nos 
dão uma visão digital do mundo físico, permitindo acompanhar o estoque com precisão e fabricar 



produtos digitais muito mais "inteligentes", como sistemas de segurança que reconhecem a 
família e os amigos. Os magos da TI empresarial se esforçam para oferecer software como um 
serviço transmitido pela web. Seu objetivo final é que a computação seja como a eletricidade - tão 
fácil de acessar e utilizar como a energia elétrica.  

Chegar até lá será um processo dificílimo para todos os envolvidos. O sucesso - e a própria 
sobrevivência - nessa nova era exigirão grandes mudanças estratégicas, tanto por parte das 
firmas novas como dos grandes nomes do setor. Os maiores e mais fortes podem sobreviver à 
redução nas vendas e nas margens, construindo imensas economias de escala: pense na Hewlett-
Packard, que adquiriu a Compaq, ou na oferta hostil da Oracle para adquirir a PeopleSoft, ou 
ainda no avanço solitário da Dell para o alto do setor.  

Muitas empresas terão de adotar modelos de negócios inteiramente novos. Os fabricantes de 
software, por exemplo, terão de abandonar o modelo atual - enviar caixas pelo correio - e passar 
a oferecer o serviço pela internet.  

A indústria da tecnologia precisa compreender muito bem tudo isso, pois dela depende a 
economia para reativar seu crescimento. Uma fatia de até 10% do PIB americano vem da 
tecnologia, que responde por quase 50% dos gastos de capital. Muitos acreditam que os 
benefícios provindos da produtividade da TI foram o motor da grande prosperidade dos anos 90. 
Assim, é crucial que continuem chegando novos avanços ao mercado, para que nosso padrão de 
vida continue melhorando.  

O problema é que os obstáculos abundam. A infra-estrutura financeira do setor continua 
extremamente confusa. Os capitalistas de risco estão nadando em dinheiro, mas temem investi-lo 
em novas idéias. Neste ano, apenas 15% do capital de risco foi para empresas que estão no 
estágio inicial, comparado com 30% em 1995. É difícil censurar os capitalistas: os clientes 
empresariais temem comprar tecnologias de empresas novas, que talvez não sobrevivam. 
Questões jurídicas e normas regulatórias também atrapalham os mercados com potencial de 
crescimento, tais como o entretenimento digital. As gravadoras de discos e os estúdios 
cinematográficos afirmam que perdem até US$ 5,6 bilhões com atividades ilegais, como cópias 
piratas e compartilhamento de arquivos on-line. Também os temores crescentes com segurança e 
privacidade podem facilmente frear a adoção de novas tecnologias digitais. Segundo o FBI, as 
denúncias de fraudes pela internet triplicaram no ano passado, chegando a 48 mil casos nos 
Estados Unidos. É um campo minado.  

Essas transições, embora destruidoras, não são nada de novo no setor de tecnologia. Desde o 
motor a vapor até o automóvel, todas as revoluções tecnológicas sofreram revezes cíclicos. Mas 
elas não marcam o fim de uma revolução, segundo o livro "Technological Revolutions and 
Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages" (Revoluções Tecnológicas e Capital 
Financeiro: a Dinâmica das Bolhas e os Anos Dourados), de Carlota Perez. Invariavelmente, elas 
armam o palco para os períodos mais longos de crescimento - a verdadeira era de ouro 
econômica, que dura, em média, mais duas décadas depois do crash.  

Em contraste com o boom, hoje é o cliente quem dá as cartas, e é preciso enfrentar essa 
realidade  

A última era tecnológica, a revolução da produção em massa liderada pelo automóvel, oferece 
paralelos muito próximos à atual tecnologia da informação. Quando o preço dos carros despencou, 
no início do século passado, as vendas dispararam. Entre 1919 e 1929, o número de carros 
vendidos triplicou. Mas as especulações financeiras após o "período de instalação" dos automóveis 
saíram de controle durante os frenéticos anos 20, levando a uma fase que Perez chama de 
"recessão da virada": a Grande Depressão. Hoje, essa virada é a recessão, embora menos severa, 
deflagrada pelo fracasso das teles e novas empresas de internet.  



É nesse ponto que as comparações são mais marcantes. Os preços baixos, resultado da eficiência 
na produção, mais a gasolina barata e abundante, estimularam as vendas de carros bem antes do 
final da Depressão. As vendas subiram mais ainda depois da Segunda Guerra e em toda a década 
de 1960 - a época de ouro do automóvel. Hoje, o setor de tecnologia ainda tem o seu equivalente 
à gasolina barata: o avanço da marcha implacável da densidade de informações do chip, por 
custos cada mais baixos, e os saltos, ainda mais velozes, na capacidade de armazenamento e no 
acesso à internet. "O motor a vapor e a eletricidade passaram por uma grande onda de melhorias 
- mas não tão grande como a da TI", diz o economista Eric Brynjolfsson, do Massachusetts 
Institute of Technology. "A TI continua melhorando, ano após ano, de maneira exponencial."  

Essas melhorias estão começando a chamar os compradores para fora de seus esconderijos. A 
JetBlue investiu na tecnologia de voz sobre IP, que permite atender os telefonemas do público 
usando protocolos de internet. Com isso, os agentes de reservas podem atender as chamadas em 
casa - e não apenas para economizar espaço nos escritório. "Esses funcionários são uma força de 
trabalho mais feliz, mais motivada e mais leal", diz o CEO David G. Neeleman. Em resultado, diz 
ele, a taxa de atrito no call center da JetBlue é de apenas 5%, em contraste com 30% no setor 
como um todo. O sistema está ajudando a JetBlue a obter margens de lucro de 19% - as maiores 
do setor.  

Os compradores também estão empolgados com novas tecnologias que prometem tornar suas 
operações mais eficientes. O Wall-Mart está fazendo um grande investimento em chips de 
identificação por rádio freqüência (RFID), que permitirão a empresa e seus fornecedores 
monitorar o trajeto das mercadorias desde a fábrica até o balcão. O monitoramento deve reduzir 
o roubo e outras perdas, cortar o número de funcionários dos depósitos e lojas encarregados de 
acompanhar o trajeto das mercadorias, e ainda elevar as vendas, garantindo que nenhum produto 
esteja em falta no estoque. A Sanford C. Bernstein estima que até 2007 o Wal-Mart pode 
aumentar seu faturamento em 38% com o emprego generalizado da RFID. "É um excelente 
exemplo de uma tecnologia já bem testada com potencial de exercer um enorme impacto", diz 
Linda Dillman, diretora de informações da Wal-Mart.  

Mais promissoras são as tecnologias que apelam às massas menos privilegiadas do mundo digital 
- o maior mercado potencial da tecnologia nos próximos anos. Menos de 12% da população 
mundial tem um PC, e mesmo com os cyber cafés e os telefones celulares com acesso à rede, 
apenas 13% da população acessa a web. Um exemplo dos novos produtos: telefones inteligentes 
com todos os recursos de pequenos computadores, com conexão à internet e câmera. A Gartner 
Dataquest espera que o faturamento desses produtos dê um salto de 140% neste ano, chegando 
a US$ 4,9 bilhões.  

Ao que tudo indica, os consumidores não se cansam da tecnologia. Alguns mercados de maior 
crescimento são os produtos de consumo, desde o DVD até MP3 players. Diz Roger B. McNamee, 
veterano investidor da Silver Lake Partners: "O consumidor individual, que antes era um alvo 
marginal, hoje representa uma imensa oportunidade para as empresas de tecnologia".  

Mas, para aproveitar essas novas oportunidades, as empresas de tecnologia precisam reinventar-
se - e depressa. Em vez de aplicar os progressos feitos na economia nos chips, no 
armazenamento e na rede para melhorar o desempenho de produtos já existentes, servindo os 
mesmos antigos clientes, elas precisam direcionar essas forças para fabricar produtos mais 
baratos, tanto novos como os já existentes. E essa é uma transição difícil.  

A Intel, por exemplo, está lutando para reconciliar os bilhões de dólares que gasta todos os anos 
em fábricas de chips com o fato de que muitos clientes simplesmente não precisam de PCs 
equipados com os chips mais recentes. Assim, ela agora mira mercados inteiramente novos, tais 
como telefone celular, computadores de mão e equipamentos de rede, cujos volumes, muito 
maiores, podem compensar a lucratividade mais baixa. Apenas esses três mercados representam 



uma oportunidade potencial de US$ 45 bilhões, pelos cálculos da consultora Precursor Group 
Advisors LLC. Em comparação, o potencial é de US$ 25 bilhões para os mercados de chips de PC e 
servidores. A Intel também pretende dar a cada chip recursos para conexão sem fio, esperando 
aproveitar a nova onda wireless.  

Subindo na escala de valor encontramos sempre a mesma história. A Microsoft, que enfrenta uma 
queda nas vendas de software para PC, busca novos campos além do seu mercado básico, o 
empresarial, tais como consoles de videogames. Com isso está sendo cada vez mais forçada a 
tornar-se um empresa diferente, que vende não apenas informações digitais em discos, mas 
também máquinas e programação para multimídia.  

Contudo, o que traz prejuízo aos fornecedores atuais traz benefícios às novas empresas. Os 
recém-chegados com tecnologias sólidas, desde a Salesforce.com, que oferece software como um 
serviço on-line, até o Google, campeão dos mecanismos de busca, continuam recebendo capital 
de risco e até pensando em abrir o capital. Há também enormes oportunidades em novos serviços 
de TI, como sugere Grove, da Intel. Da mesma forma como Ross Perot criou um negócio de 
bilhões de dólares na prestadora de serviços Electronic Data Systems, Grove acredita que podem 
surgir novas empresas para gerenciar operações legítimas de compartilhamento de arquivos, 
servindo empresas de entretenimento ou mesmo bancos de dado médicos. Um fato promissor é 
que há novas empresas conseguindo financiamento para tecnologias inéditas e arriscadas, como a 
nanotecnologia e o fígado biomecânico.  

Essa renovação constante é a própria essência da alta tecnologia. Foi na última recessão do setor, 
em 1985-86, que alguns dos nomes de hoje se lançaram - a Dell, por exemplo. Hoje a Dell 
domina as vendas de PCs, com crescimento de 14% no ano passado, chegando a US$ 35,4 
bilhões. O que pensa hoje o fundador Michael S. Dell? "Não faltam novas idéias e novas 
tecnologias. A evolução do setor não dá nenhum sinal de estar se exaurindo, em absoluto."  

O setor de tecnologia pode precisar de uma liderança mais firme nos anos difíceis que virão. Mas 
para continuar sendo parte vital da economia, seus líderes precisam manter o impulso inovador.  

(Colaboraram Wendy Zellner e Andrew Park, de Dallas, Jay Greene, de Seattle, e Jim Kerstetter, 
de San Mateo, Califórnia)  
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