
Previsões corretas em TI:
um ponto a favor dos negócios
Professor da universidade de Dublin, na Irlanda, aponta os fatores-chave para aumentar as chances
de acerto das previsões na área de TI. Os benefícios? Melhores perspectivas para os negócios futuros
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entro de três a oito anos, nós
teremos uma máquina com a
inteligência de um ser hu-

mano comum. Digo uma máquina
que será capaz de ler Shakespeare, en-
cerar um cano, executar as políticas
corporativas, contar piadas, brigar.
Naquele ponto, a máquina começará
a se educar a uma velocidade fantás-
tica. Em alguns meses, atingirá um ní-
vel genial e, tempos depois disso, seu
poder será incalculável." Essa previ-
são teria tudo para ter saído de um
filme de ficção científica, mas na
realidade, quem pronunciou a cé-
lebre profecia não estava falando
em ficção ou era leigo no assunto.
Pelo contrário: tinha suas palavras
baseadas em anos de estudo, mes-
trado, doutorado. Era nada menos
do que o professor Marvin Minsky,
reconhecido nome do Massachu-
setts Institute of Technology (MET).

Mas o que deu errado na pre-
visão, feita há mais de 25 anos? Foi
para discutir esse tema/'o que ain-
da dá errado ao se prever o futuro
da TF', que o professor Frank Ban-
nister, da irlandesa Trinity College,
convocou os participantes do
Congresso Anual de Tecnologia da
Informação (CATI-2006) - evento
promovido pela Escola de Admi-
nistração de Empresas de São
Paulo da Fundação Getulio Vargas
(Eaesp-FGV) - a refletir sobre
quais têm sido os principais enga-
nos cometidos na tentativa de
descobrir as demandas futuras por
novas tecnologias.

De acordo com Bannister, ape-
sar de a realidade das sociedades
ter mudado muito desde a previsão
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do professor Marvin Minsky, ainda
restam diversos elementos carac-
terísticos daquela época na manei-
ra como os pesquisadores e até as
próprias empresas baseiam suas
projeções. E isso tem colocado ca-
da vez mais em risco operações e a
continuidade dos negócios. "Da
mesma maneira como no passado,
continuamos vendo bons projetos
darem errado porque, em algum
momento, alguém não considerou
variáveis importantes e decisivas
nas projeções "', aponta.

COMO IDENTIFICAR

OS ENGANOS?

Em sua tese, o professor considera
que são dois os principais erros nas
previsões de TI atualmente, um re-

lacionado à própria tecnologia
(idéias que não se realizam ou que
interferem em processos ou tecno-
logias já estáveis) e outro que tem
relação com a aceitação da nova
proposta (normalmente dimensio-
nada inadequadamente).

Além desses fatores, que para o
professor não são tão óbvios quan-
to parecem, existem outros moti-
vos que contribuem para os erros.
"Existem falhas notáveis no enten-
dimento das dinâmicas do merca-
do e das organizações. Em alguns
casos são subestimadas as comple-
xidades e há até a confusão da ra-
cionalidade com a lógica", aponta.

Para aqueles que podem achar
que tais interferências não fazem
muita diferença em seu dia-a-dia

corporativo, Bannister faz um
alerta. Projeções ou previsões fei-
tas corretamente podem ser deci-
sivas para o sucesso ou fracasso de
uma companhia em relação aos
esforços de lançar uma tecnologia.
Para isso, o especialista traçou um
guia básico sobre quais pilares de-
vem ser levados em consideração
no momento de elaborar previ-
sões. São eles:

1) CONSIDERE O BÁSICO DA CIÊN-
CIA E TECNOLOGIA. Neste aspecto
estão incluídos fatores como com-
preender as ciências e as tecnolo-
gias básicas. Considerar o tempo
de entrega do laboratório ao protó-
tipo, do protótipo à produção e os
problemas de escala que podem



acontecer - como produção e su-
porte - são essenciais para uma
previsão bem-feita. Aprenda com
as experiências reais.

2) AVALIE O COMPORTAMENTO DA

ORGANIZAÇÃO E DA SOCIEDADE.

Compreender fatores como inér-
cia, propensão ou resistência a
mudanças e normas sociais é
essencial, assim como fatores de
influência e o contexto. As avalia-
ções de estilos de vida e moda po-
dem parecer superficiais, mas não
são quando se leva em conta o ce-
nário futuro de TI.

3) ENTENDA AS NECESSIDADES
DAS PESSOAS. Leve em considera-
ção fatores que afetam comporta-
mentos individuais. Além disso,
considere fatores como utilidade,
facilidade de uso, curvas de apren-
dizado, normas sociais, volunta-
riado, bem como poder, controle,
criatividade e status.

4) MAIS DO QUE TUDO, ENTENDA
OS NEGÓCIOS. Fatores críticos co-
mo visão estratégica, momento,
habilidade de colocar em prática e
recursos de execução são cruciais,
além da avaliação das necessidades
atuais e futuras do mercado.

Uma projeção que leva em con-
ta tais fatores amplia as chances
das fabricantes de equipamentos,
desenvolvedores de software ou
mesmo empresas prestadoras de
serviços em TI de conhecer o fu-
turo do mercado em um grau mais
verossímil. Diante disso, maiores
são as chances de investir em pro-
jetos com boas perspectivas de
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aceitação. "As vezes me pergun-
tam: Tor que algumas tecnologias
têm sucesso?' Eu respondo: 'Elas
têm momento e massa crítica,
aproveitaram o tempo certo de se-
rem lançadas e atendem a reais
necessidades de mercado''', conta
o professor. Como exemplos típi-
cos bem planejados no passado,
ele aponta os mainframes, o pro-
cessamento de texto, as planilhas,
a tecnologia wireless e os próprios
telefones móveis.

De acordo com Bannister, a
fórmula está dada - é simples e só
precisa ser colocado em prática de
forma correta.
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