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Lucratividade pela Inovação
Estamos vivendo um momento histórico na Tecnologia da Informação. Trata-se de um marco
em termos de evolução, a exemplo do que ocorreu com o surgimento do telefone, do fax, das
calculadoras, do computador pessoal, do sistema Windows e da Internet. Todas essas
ferramentas modificaram radicalmente – e sem possibilidade de retorno – o cotidiano das
pessoas e a maneira das empresas trabalharem. É o que começa a acontecer com as
tecnologias de conectividade, entre elas os Web Services.

A disseminação dos chamados Web Services irá provocar um impacto tão forte que, segundo
especialistas, tão cedo não se assistirá a fenômeno semelhante. Acreditar que todos nós,
produtores e consumidores de tecnologia, temos um papel a desempenhar nesse processo foi
o que nos levou a apoiar, desde o início, a realização deste livro.
Nossa intenção é que este compêndio de trabalhos sobre o tema da lucratividade por meio da
conectividade possa constituir a base de um amplo debate em torno da tecnologia de Web

Services. A proposta, aqui, é contribuir para que ela seja compreendida e colocada em prática
o mais rapidamente possível, em benefício de todos. A liderança será, sem dúvida, do primeiro
a se especializar ou a tirar proveito.

A linguagem deste livro é a dos negócios, não a da tecnologia, e é dirigido à alta gerência de
empresas, governo, universidades e produtoras de software. Foi escrito por renomados
especialistas brasileiros, a partir de suas experiências e de dados obtidos em pesquisas
realizadas no mercado nacional. As informações e as análises demonstraram a viabilidade do
retorno dos investimentos que visam a conectividade.

Os autores selecionaram como alvo para estudo as cadeias produtivas de cinco setores
econômicos – alimentício, automobilístico, eletroeletrônicos, saúde e têxtil. Também foram
analisados, sob o prisma de áreas de suporte a essas atividades, os setores financeiro, de
logística, energia, telecomunicações e Tecnologia da Informação. As pesquisas e os textos
foram conduzidos por 10 professores de sete das mais conceituadas universidades brasileiras,
de acordo com suas competências e experiências nos temas estudados.

O pressuposto básico deste trabalho é o reconhecimento à importância das relações entre as
empresas da mesma cadeia produtiva. Em outros países, iniciativas para eliminar desperdícios
e reduzir custos começaram a se desenvolver a partir da segunda metade dos anos 80, por
meio de ações colaborativas viabilizadas com o uso, nos diversos elos da cadeia, de recursos
de TI então recém-chegados ao mercado. Esses esforços pioneiros levaram a resultados
significativos – redução de custos, aumento da eficiência de todos os participantes e
diminuição de preços ao consumidor final.

No contexto brasileiro, parte do atraso nesse campo pode ser atribuída à reserva de mercado
da informática, que restringia o acesso a recursos de TI de fornecedores estrangeiros e foi
abolida em 1992. Com o passar do tempo, outro obstáculo, o dos preços altos, foi superado.
Atualmente, há ferramentas para conectividade com preços acessíveis a empresas de
quaisquer tamanhos.
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