
 
América Latina é foco de crescimento da era “on demand”  
André Borges, de Orlando (EUA)  
 
Nos próximos cinco anos, países da America Latina (AL) e Caribe experimentarão um ritmo de 
investimentos em serviços e produtos de TI maior do que em qualquer outra região do mundo. 
Quem faz a afirmação é o vice-presidente de produtos e serviços da Citrix para a América Latina, 
Fernando Campos.  
 
De acordo com o executivo, a região dará um salto rápido e será uma das propulsoras da "era on 
demand" que, como Campos define, converte infra-estrutura e operações de TI em um modelo 
similar a serviços públicos de utility, como conta de energia elétrica, luz e gaz.  
 
Trata-se de uma receita que já vem sendo propagada aos quatro cantos pela IBM, companhia 
parceira da Citrix na distribuição de sua família de produtos MetaFrame Access Suite.  
 
Segundo Alberto Toledo, diretor geral da Citrix para o Brasil e Cone Sul, é uma nova maneira de 
enxergar e utilizar a tecnologia. "Estamos apenas no início de uma grande mudança. E o melhor é 
que isso não significa novos investimentos para as empresas; mas sim redirecionamento de 
investimentos que já são aplicados em TI", ressalta.  
 
Como benefícios diretos, o executivo ressalta aspectos como redução de custo, segurança, 
transparência nas transações, agilidade de resposta e direcionamento preciso de investimentos. 
"Você aumenta sensivelmente a visibilidade de seus negócios, com uma equipe de TI ajustada 
não para resolver problemas, mas para ampliar negócios".  
 
Para expandir sua atuação na América Latina, a Citrix deve revitalizar sua base de canais e 
parceiros na região. Somente no Brasil, a companhia conta com a parceria de 50 empresas, entre 
elas CNT e Officer.  
 
Recentemente, também foram assinados contratos estratégicos com CPM e OptiGlobe. "No último 
trimestre voltamos nossos esforços para o setor financeiro e já fechamos um contrato", revela 
Alberto Toledo.  
 
O executivo prefere não divulgar o nome de seu novo cliente, mas acredita que, pela importância 
do contrato, este desencadeará um efeito cascata junto das instituições do setor.  
 
Para o próximo ano, Toledo diz que dará atenção especial aos setores de exportação e governo. 
Dentre as diferentes ferramentas que a família MetaFrame oferece, o executivo ressalta duas que 
devem ser as principais atrações em 2004: Secure Access Management e Password Management, 
destinadas ao gerenciamento de acesso e identidade.  
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