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O começo da
economia

20 O conceito calcado na extrema digitalização de
processos e negócios e na intensa utilização da

internet está apenas começando no Brasil

45 BILHÕES DE REAIS
POR ANO. ESSA É A
QUANTIA QUE O BRASIL
VÊ SUMIR AO LONGO
DAS CADEIAS PRODUTIVAS
GRAÇAS AO MAU
APROVEITAMENTO
DE FERRAMENTAS
DE CONECTIVIDADE E
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO. Para se ter uma
idéia da dimensão desse valor,
caso esses recursos não fossem
diluídos, o Produto Interno
Bruto (PIB) nacional poderia

receber um incremento de um
ponto porcentual sem nenhum
artifício ou milagre do governo.

Os dados são de um estudo
que consumiu 15 meses
de trabalho do economista e
professor da Universidade de
São Paulo (USP) Nelson
Barrizzelli, em conjunto com
Rubens da Costa Santos, da
Fundação Getúlio Vargas. A
proposta era avaliar a evolução,
características e gargalos de
cinco setores econômicos
estratégicos do Brasil

(alimentício, automobilístico,
eletroeletrônico, saúde e têxtil).
E, no fundo, essas informações
podem atingir números mais
impressionantes, já que o
levantamento não considerou
todos os segmentos da economia.

As informações mostram
que ninguém sai impune da
ineficiência. Invariavelmente,
erros de processos trazem
ônus financeiros. A economia
moderna não permite que as
empresas percam tempo, afinal,
nunca o termo "tempo é
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dinheiro" fez tanto sentido. E
negócios não esperam. Os
moldes que o mercado ganhou
faz com que quanto mais
digitalizados forem os
processos, maiores também
serão as chances de sucesso,
desenvolvimento e perenidade
das empresas. Todas as grandes
transformações do mundo estão
acontecendo por causa da web e
não por conta da Tecnologia
da Informação (TI).

Aliás, ninguém fala em
economia de TI, mas em
economia digital. E não se
trata somente de companhias
que nasceram no período
pós-bolha como o Google
que, além de trabalhar
basicamente com inovação
e propriedade intelectual,
entrega produtos e serviços
traduzidos em bits e bytes.

E bastante óbvio cair no
discurso de que a tecnologia
auxilia na redução de custos,
encolhe o mundo, proporciona
um aumento significativo de
produtividade e democratiza a
informação, entre uma série de
outras possibilidades. Mas de
nada adianta para uma empresa

ter em mãos as melhores
tecnologias e soluções do
mundo se não souber tirar
proveito delas. Por isso também
boa parte das companhias está
entrando de cabeça no
outsourcing para entregar
suas áreas a quem realmente
entende. Há, portanto, uma
camada mais baixa das
plataformas que envolve
usuários e processos bem
definidos e executados com
maestria. E isso faz toda a
diferença para o dinamismo
mercadológico atual.

Processos X TI
A TI por si só deixou de

ser o fator principal e mais
importante na forma de se fazer
negócios. Ela é parte integrante
de algo maior na condução das
companhias. A web em especial
modificou todas as áreas das
organizações. Alguém hoje
consegue se imaginar, em
setores fundamentais para a
economia nacional, trabalhando
sem e-mail ou acesso à
internet? Esse movimento
muitas vezes passa despercebido
até mesmo pelos usuários, mas

promove alterações profundas
nas estruturas e processos
dentro das empresas.

À medida que uma
companhia consegue integrar
de forma eletrônica toda a sua
cadeia de steakholders, clientes,
fornecedores, funcionários,
parceiros, e essa união permite
melhorias na relação
custo-benefício, redução de
gastos ineficientes em todos os
processos e aumento do nível
de prontidão a cada uma das
partes interessadas, é possível
afirmar que a empresa é digital.
"Mais que investir em TI as
companhias devem aplicar
recursos em processos bem
definidos", ressalta Eliane Aere,
diretora de TI e de recursos
humanos da Ticket Serviços.
"Tecnologia pura a gente
compra, o problema não é
adquiri-la, mas saber usá-la e
tirar proveito dela de forma
adequada", completa.

A não ser que haja uma
experiência prévia, geralmente a
metodologia é inversa. A análise
começa na compra da
tecnologia, quando deveria ter
início na estratégia, na demanda
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do negócio, na revisão de
ferramentas, fluxos e processos.
Os produtos e serviços têm de
ser desenvolvidos a partir
da tecnologia, claro. Mas a
recíproca também é verdadeira.

Para analisar os benefícios da
digitalização das empresas, o
professor Barrizzelli fez uma
retrospectiva. Até 15 ou
20 anos atrás, poucas empresas
tinham acesso a sistemas que

permitiam integração entre as
atividades que executavam,
disponibilizando as informações
para os gestores tomarem
decisões com rapidez. Com o
aparecimento do computador e,
mais recentemente, do conceito
de computação distribuída e
internet, as pessoas tiveram
acesso com muito mais
facilidade a tudo que acontecia
na empresa e no mundo. Boa

parte das interações antes
realizadas somente de forma
presencial foi substituída pela
disseminação indiscriminada de
informação. Houve também um
grande avanço na redução de
erros, acúmulo de papel,
arquivos, movimentações
físicas dentro das organizações
que acabavam gerando
gastos desnecessários.

Os fluxos de suprimentos,
produção, logística, ocorrem
também com muito mais
velocidade e há uma economia
tangível porque é possível
dimensionar o estoque nos
depósitos, fazer a mercadoria
chegar mais rapidamente. Isso
diminui o custo do capital
envolvido e de giro. "As
integrações internas até
que estão bem evoluídas, mas
quando falamos em digitalizar
as relações das empresas com
fornecedores e clientes,
ou seja, a parte externa, pouco
foi feito. Se houvesse uma
integração entre toda a cadeia
produtiva nas organizações, os
ganhos seriam imensos",
avalia o professor.

Modelo tupiniquim
Esse prejuízo é reflexo de

características intrinsecamente
nacionais. "É a cultura de
barganha, de ganhar a qualquer
custo, de não abrir informações,'
cultura que ainda permeia as
relações negociais no Brasil",
diz Barrizzelli. É um barato que
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sai caro já que o empresário
tenta economizar alguns
centavos na ponta e perde um
caminhão de dinheiro ao
longo da cadeia.

Hoje é preciso combinar
infra-estrutura, software e
serviços a elementos já
existentes para poder apresentá-los
de maneira mais atraente não
só para o mercado, mas no
ambiente interno de negócios.
Um recente estudo realizado
pela International Data
Corporation (IDC) mostrou
que a aparição de mercados
digitais podem ajudar ou
ameaçar modelos e segmentos
tradicionais. Esse novo mercado
cresce rapidamente em virtude
de uma confluência de
demanda, tecnologias, clientes, e
alterações abruptas no modo de
vida das pessoas. Ao mesmo
tempo em que esse novo

cenário intimida os modelos
para publicidade, utilização de
tecnologia e distribuição,
também cria oportunidades
significativas ainda não
aproveitadas. A já bastante
discutida "Nova Economia" está
apenas começando.

"As empresas maximizam
muito mal o potencial da
tecnologia existente hoje", avalia
o diretor da E-Consulting,
Daniel Domeneghetti. Atenta a
essa falta de orientação do
mercado, a empresa
desenvolveu uma metodologia
para determinar o grau de
digitalização das organizações
denominado ECi, tratada como
uma matriz de transformação
competitiva. Para que uma
empresa seja considerada digital
são avaliados o posicionamento
competitivo (ações de
marketing, relacionamento,

marca etc.); os processos
corporativos (ERP, CRM,
automação de força de vendas,
supply chain, comércio eletrônico,
e-procurement, e-learning,
entre outros); gerenciamento
do conhecimento (todo o
conteúdo produzido pela
empresa já digitalizado).

A metodologia então
mensura os benefícios desses
três níveis de digitalização sobre
três égides de geração de valor:
aumento de receita, redução de
custo e, por fim, a criação de
valor intangível. Segundo
Domeneghetti, ainda há uma
confusão até mesmo em relação
ao conceito do que é digitalizar.
"Digitalização virou um termo
associado à impressora, arquivo
de documentos eletrônicos
quando, na verdade, o que se
deve tornar digital é a
corporação como um todo",
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avalia. "O importante é o
triedro negócio da empresa,
mapa de processos e fronteiras
corporativas, isto é, o quanto
as tecnologias de informação
e comunicação podem
agregar de valor e risco para
a empresa", completa.

Mas a cultura nacional deixa
a desejar no planejamento, na
visão de médio e longo prazos.
O brasileiro é muito
imediatista. Essa é uma das
razões que levam o mundo a
eternizar a condição de País em
desenvolvimento, do futuro -
mas que não chega lá nunca. A
ausência de processos bem
definidos, com regras claras e
que dão segurança para as
partes envolvidas em toda a
cadeia, é inerente. O desafio é
ligar as pontas desse universo
de idéias, pessoas, processos,
método e negócio. Certamente

está nas mãos principalmente
de quem precisa entregar
resultado para os acionistas.

O imenso legado de sistemas
e plataformas, muitas vezes
desenvolvidas internamente,
mas que suprem as
necessidades da organização,
também emperram o processo
de desenvolvimento do conceito
de economia digital. As
empresas não admitem e
nem podem jogar tudo fora
de repente. Essas etapas
ainda precisam ser desdobradas,
mesmo com toda a
evolução tecnológica.

Outro fator comum nas
companhias é trabalhar as
ferramentas adquiridas como
sistemas de gestão empresarial,
de relacionamento com clientes
e logística, por exemplo, de
forma isolada. O todo, em
muitos casos, ainda não é

O empresariado nacional ainda
pensa sob a ótica das experiências
de vida e profissional construídas
fora da cultura digital

estará em vantagem
competitiva a companhia que
conseguir unir tudo isso.

Os presidentes de empresas
dos mais variados setores têm
esse dilema na mão: equilibrar
as ações de curto, médio e longo
prazos. Elas não são
necessariamente sinérgicas ou
excludentes. E essa dificuldade

considerado por conta da
ausência de um cargo ou pessoa
específica na empresa que
consiga manter e suportar essa
visão generalista. Isso deixa a
organização diluída.
Conseqüência também dos
megaprojetos do passado que,
com um volume intenso de
insucessos, forçaram as

empresas a optarem por
implantações e processos
modulares, mas também
fizeram com que elas
perdessem a visão geral. E isso
também é questão de cultura
que só o tempo pode curar.

Por mais que o nível
executivo do brasileiro seja
excelente e o País consiga
exportar profissionais para o
mundo todo — em especial os
que compõem o mercado
financeiro e de tecnologia da
informação, não se pode ignorar
uma quebra de paradigmas. O
empresariado nacional ainda
pensa sob a ótica das
experiências de vida e
profissional que construíram ao
longo dos anos, ou seja, de uma
cultura não-digital. Na maioria
dos casos prefere negociar por
telefone e não pela internet. E,
pior, tem ignorado uma geração
extremamente conectada, mais
dispersa e ávida por tudo que
seja digital. É preciso pensar
"fora do quadrado".

Choque de gerações
Cerca de 75 % das transações

totais nas instituições
financeiras no Brasil já são
feitas eletronicamente. A
indústria fonográfica está
enfrentando dificuldades de se
adaptar aos novos
consumidores que não aceitam
as ofertas tradicionais de
comércio de músicas. O
internauta brasileiro é, no
mundo, o que passa mais tempo
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navegando. "Novos modelos de
negócios surgiram para
contrapor uma visão míope
de executivos que quiseram
manter o status. E se contrapor
à internet e aos serviços
variantes provocados por meio
dela é começar perdendo",
avalia o presidente do Grupo
VR, Cláudio Szajman.

E o exemplo veio de casa.
Em 1998, a inovação que se
pretendia para o mercado de
benefícios causaria um impacto
tão grande no modelo de operar
do grupo que os executivos
acharam melhor abrir uma
nova empresa para trabalhar
lateralmente à VR. Foi assim
que surgiu a Smart.Net, empresa
de tecnologia responsável pela
rede de transações off-line/
on-line dedicada a cartões
inteligentes com chips para
utilização em segmentos
de pré-pagos, como
benefício-refeição, transporte,
alimentação, combustível, entre
outros. "A mudança era tão
grande que precisamos colocar
o projeto fora da companhia,
não enxergava como daria certo
nos moldes já existentes e
presos aos conceitos da
organização", revela o executivo.

Há, portanto, mudanças
inexoráveis. Por mais que se
queira empurrar as novidades
para manter a situação até
então confortável, o mercado e
o consumidor falam mais alto e
ampliam seu poder com o
passar dos anos. O conflito de

gerações sempre existiu, mas se
intensificou nos últimos anos
por conta de profissionais que
ficaram presos aos conceitos
analógicos e pela velocidade
com que as transformações
acontecem atualmente.
"Desenhar cada vez mais
soluções, produtos e serviços
com a cabeça desses novos
entrantes no mercado, que já
vêm dentro de uma nova
cultura, é um grande desafio",
diz o diretor de operações de

telemática da Serasa,
Dorival Dourado Júnior. O
Brasil viveu por cerca de
20 anos na reserva de mercado,
período que deixou seqüelas
imensas. Toda uma geração
de pessoas que se tornaram
diretores de empresas,
executivos ou empresários,
foram educados, criados e
desenvolveram a sua
personalidade profissional em
um ambiente absolutamente
isento de atividades digitais.
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Para se comprar um
computador de última geração
no País em 1988 ou 89, era
preciso dispor de sete mil
dólares. Ao traduzir isso ao
valor presente, o montante
eqüivaleria a cerca de 15 mil
dólares. Quando se falava em
equipamentos para empresas,
o investimento chegava a ser
até proibitivo. E esse passado
está cobrando seus efeitos na
era dos resultados digitais.

Por esse motivo, o papel
não só dos fornecedores de
tecnologia, mas das pessoas que
conduzem as estratégias de
tecnologia dentro das
organizações (os Chief
Information Officers ou CIOs),
é fundamental para encerrar
esse período de enfrentamento
de idéias e tendências.

Participação definitiva
O novo CIO é uma das

pessoas mais exigidas nas
organizações atualmente.
Exatamente por conta da
migração de processos para o
mundo tecnológico e, por
conseqüência, digital. Precisa
ser híbrido e trabalhar com um
pé em cada canoa. Tem de
entender de técnicas e
tendências tecnológicas,
usabilidade, arquitetura da
informação, custo, capacitação e,
mais: da influência positiva e
negativa da TI nos negócios.
Eles são responsáveis pela
construção da ponte entre o
velho e o novo mundo.

Segundo Domeneghetti,
o problema está na capacidade
do CIO moderno de entender
de negócios e processos. Por
outro lado, os usuários das mais
variadas áreas das companhias
também não conseguem
compreender aspectos básicos
da Tecnologia da Informação.
"Essa combinação é pouco
produtiva", avalia o especialista.
A tecnologia tem de estar a
serviço da empresa, não o
contrário. "E muitas vezes é o
que mais vemos. A grande
massa de CIOs, embora tenha
um discurso progressista, tem
ações ainda muito centradas
na tecnologia", completa o
diretor de operações de
telemática da Serasa.

O conflito entre os
executivos e áreas de negócios e
de Tecnologia da Informação é
histórico. Mas o mercado tem
mostrado cada vez mais a
importância da visão de
negócios e processos. Laércio
Albino Cezar, que tem um

dos maiores orçamentos do
País para aplicar em tecnologia
- o do Bradesco, maior banco
privado do Brasil - é um
exemplo. Sempre que pode,
reforça a necessidade de
alinhar TI aos negócios, em
qualquer organização.

Eliane Aere, considerada
uma das principais executivas
de tecnologia do Brasil, é
oriunda da área comercial
e está há seis anos no comando
da TI do Grupo Accor.
De 2000 para cá, a empresa
duplicou o volume de
negócios, quadruplicou a
receita e triplicou o resultado
final com o mesmo número
de pessoas. "Mas essa não é
uma equação simples de ser
resolvida", afirma a executiva.
Encontrar o equilíbrio e a
ponte entre os dois mundos
continuará sendo o desafio
para os próximos anos,
independentemente do
porte ou segmento em que
a empresa atua.
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