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Companhias de tecnologia, in-
vestidores e analistas vêm anali-
sando o mercado com lente de
aumento, ultimamente, na ten-
tativa de encontrar sinais de re-
cuperação. Os dados, no entanto,
não são conclusivos. Um índice
de expectativa de investimento
em tecnologia por empresas
americanas apontou para cima
em junho, mas subiu menos em
julho e desacelerou-se ainda
mais em agosto.

Os fornecedores também emi-
tem sinais mistos. A Dell e a HP,
duas fabricantes de equipamen-
tos, mostraram-se otimistas em
agosto, mas a Oracle, segunda
maior fabricante de software do
mundo, disse, em setembro, que
suas vendas de novas licenças
caíram 7% no terceiro trimestre.
As ações da Sun Microsystems,
outra fabricante de hardware,
caíram em 29 de setembro, de-
pois de a empresa divulgar que
o prejuízo nos últimos três me-
ses foi maior que o esperado.

O quadro sugere que as em-
presas americanas planejam,
agora, gastar um pouco mais.
Andrew Bartels, analista da Giga
Research, uma empresa de con-
sultoria especializada na área de
Tecnologia da Informação (TI),
estima que os investimentos no
setor vão crescer cerca de 2% este
ano. De acordo com as proje-
ções, os investimentos em novas
tecnologias (excluindo salários
para quem trabalha com TI e co-
missões para consultorias) deve-
rão aumentar cerca de 6% ao ano
nos próximos quatro anos.

Os números, porém, não im-
pressionam muito — seja em re-
lação aos padrões da bolha do
fim dos anos 90, quando os gas-
tos em tecnologia cresciam em
média 11% ao ano, como tam-
bém na comparação com o final
dos anos 70 e começo dos 80,
quando a média de crescimento
foi de 16%.

Um dos motivos da paradeira
atual é que muitas empresas ain-
da lamentam o frenesi de com-
pras ocorrido durante a fase da
bolha. Outro é a fraqueza da eco-
nomia. Um terceiro motivo, mais
fundamental, é o ciclo de longo
prazo da tecnologia.

Steven Milunovich, analista da
Merrill Lynch, acha que a indús-
tria de TI evolui em ondas que
duram de 10 a 15 anos. A inova-
ção leva a uma explosão de inves-
timentos em novas tecnologias,
mas depois esta fase é substituí-
da por um período menos exci-
tante de assimilação.

Na década de 70 e começo dos
anos 80, por exemplo, as empre-
sas grudaram na novidade da
época: os computadores do tipo
mainframe. Os gastos em TI dis-

Enquanto algumas
companhias mostram
sinais de recuperação,
outras continuam a
acumular perdas

pararam de menos de 2% do PIB
para cerca de 3%. Então, perma-
neceram nesse nível por quase
uma década, enquanto as empre-
sas encontravam maneiras de ti-
rar o máximo proveito de suas
máquinas. Nos anos 90, elas co-
meçaram a investir novamente,
dessa vez em sistemas de servido-
res. Em 2000, os gastos com tec-
nologia representavam quase 5%
do PIB americano.

Desde então, eles caíram para
cerca de 4% do PIB, depois que os
administradores de TI arrepen-
deram-se dos pecados cometidos
durante a bolha. A maior parte
de sua penitência já foi cumpri-
da. Mesmo assim, observa Milu-
novich, as empresas agora entra-
ram numa fase de assimilação,
com ênfase na obtenção de retor-
nos tangíveis nos investimentos
em tecnologia.

Como resultado, prossegue o
analista da Merrill Lynch, os in-
vestimentos em TI provavelmen-

te crescerão apenas na velocida-
de do PIB pelos próximos anos.

Pip Coburn, analista do banco
UBS, chama esse ambiente de
"tecnologia fria" — em contraste
à era da bolha, quando a tecnolo-
gia era "quente" As empresas
agora estão investindo em coisas
diferentes, como software que
permite seus caros sistemas da
era da bolha trabalharem juntos.

Programas de antivírus e fi-
rewalls, os softwares que prote-
gem os computadores do ataque
de hackers, são outros itens de
peso. Algumas companhias es-
tão transferindo suas funções de
TI para lugares mais baratos, co-
mo a índia.

A "tecnologia fria" mais quen-
te é o Linux, um sistema opera-
cional gratuito, exceto pelos cus-
tos de manutenção. Em março, a
Forrester, uma consultoria da
área de TI, descobriu que 72% dos
gestores corporativos de TI pre-
tendiam mudar seus servidores
da Microsoft e Unix para o Linux.

Por um breve momento esta
tendência pareceu ameaçada,
depois que a SCO, uma empresa
que detém direitos de uso do
Unix, alegou que o Linux contém
partes do Unix que violam sua
propriedade intelectual.

Neste verão americano, a SCO
ameaçou processar os usuários
do sistema Linux. Para os ex-
perts, isso pareceu um golpe de
uma companhia em dificulda-
des para extorquir dinheiro.
Mesmo assim, segundo a Forres-
ter, o caso intimidou cerca
de 16% das empresas, que retar-
daram a adoção do Linux.

Essas companhias provavel-
mente ficaram menos inibidas
em 24 de setembro, quando a
HP, que vende US$ 2 bilhões
com produtos que utilizam o Li-
nux, disse que vai indenizar os
clientes que vierem a ser proces-
sados pela SCO. Outros vende-
dores devem seguir o mesmo ca-
minho, a menos que a SCO de-
sista antes. Com a tecnologia fria
deste jeito, o Linux é quente de-
mais para deixar passar.


