
A tecnologia do futuro 

 
A Business Software Alliance (BSA) divulgou hoje um estudo realizado com Chief Executive 
Officers (CEOs) de diversas empresas ligadas à entidade sobre o futuro da tecnologia. A pesquisa 
''Possibilitando as Inovações de Amanhã'', enfatiza as opiniões de alguns dos mais importantes 
executivos do mercado de Tecnologia da Informação em relação às futuras inovações e os 
desafios para aplicá-las em larga escala.  
 
O levantamento, realizado pelo International Data Corporation (IDC) prevê que 75% ou mais dos 
benefícios provenientes de software estão em desenvolvimento e que a indústria pode criar 
mundialmente mais de 1,5 milhão de novos empregos, gerando um adicional de US$ 290 bilhões 
em taxas globais, nos próximos quatro anos. Ainda na área de software, outra importante 
conclusão é de que, apesar das últimas três décadas terem registrado importantes novidades, que 
transformaram quase todos os aspectos da vida das pessoas, os executivos são unânimes em 
dizer que o melhor ainda está por vir.  
 
De acordo com a pesquisa uma série de tecnologias inovadoras serão disseminadas ao longo dos 
próximos 10 anos:  
 
- 65% dos bilhões de usuários da Internet poderão se conectar utilizando equipamentos wireless;  
 
- O número de jogadores online subirá para 100 milhões de pessoas;  
 
- O volume de aparelhos em que convergem tecnologia de telefonia celular e PDA saltará de 4 
milhões para 80 milhões e conexões locais sem fio subirão de 20 mil para 140 mil.  
 
Pelas estimativas do estudo, o aumento de produtividade nos próximos cinco anos pode crescer 
em mais de US$ 140 bilhões anuais, por conta da redução de custos nas empresas. Além disso, os 
esforços para tornar a Internet segura para todas as transações comerciais podem ajudar o 
comércio eletrônico a crescer seis vezes mais, expandindo-se de US$ 1 trilhão em 2002, para 
cerca de US$ 6 trilhões em 2006.  
 
''Hoje, os processos de negócios são mais eficientes e cada trabalhador é mais produtivo, por 
causa das inovações incorporadas pelos programas de computador'', observa Robert Holleyman, 
presidente e CEO da BSA. ''Independente do tipo de companhia ou de aplicação, o software 
continua redefinindo os conceitos de produtividade. E a próxima onda de inovações está muito 
perto. Áreas como tecnologia wireless, nanotecnologia, grid computing e outras já demonstram 
ser uma enorme possibilidade''.  
 
Para que essa nova onda de inovações aconteça é necessário enfrentar alguns desafios. Os CEOs 
consultados pela BSA sugerem uma iniciativa estruturada, identificada em cinco passos 
necessários para desenvolver as tecnologias da próxima geração, viabilizando os seus benefícios:  
 
1- Investir em inovação - O investimento público e privado em pesquisas agiliza o processo de 
desenvolvimento e acelera os benefícios para os negócios e para os consumidores.  
 
2- Proteger a propriedade intelectual - Sem essa proteção, os investidores não investirão, e os 
desenvolvedores de software e os fabricantes de computadores não poderão criar produtos de 
ponta.  
 
3- Focar no Usuário - Isso significa criar sistemas seguros, confiáveis e fáceis de usar, que podem 
ser customizados para um determinado ambiente de negócios.  
 



4- Avançar a tecnologia e os modelos de negócios - Modelos de negócios devem evoluir e serem 
continuamente ajustados. E novas técnicas de desenvolvimento e oferta de produtos e serviços 
prometem possibilidades, tanto para os negócios, como para os consumidores.  
 
 
5-Investir em pessoal capacitado - Para usufruir de todos os benefícios da inovação, será 
necessário um sistema de educação de classe mundial, acesso às melhores mentes e habilidade 
para atrair e reter trabalhadores capacitados, por meio de salários compatíveis, diretamente 
relacionados com o desempenho da empresa.  
 
''Para que a indústria de TI continue crescendo, gerando novos postos de trabalho e mais receita 
tributária, precisamos que o estado, em contrapartida, garanta segurança jurídica de que a 
propriedade intelectual será respeitada'', afirma André de Almeida, consultor jurídico da BSA no 
Brasil.  
 
O estudo completo está disponível no link:  
 
http://www.s2.com.br/s2arquivos/400/multimidia/42Multi.pdf  
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