


ERAM DOIS MUNDOS
COMPLETAMENTE
DIFERENTES E DISTANTES
UM DO OUTRO. DE UM
LADO, AS CORPORAÇÕES,
AS FORÇAS ARMADAS
E AS UNIVERSIDADES
COM SEUS EQUIPAMENTOS
CARÍSSIMOS, SUA
TECNOLOGIA DE PONTA.
Do outro lado, as pessoas
comuns, que não sabiam nem
ligar um computador. Quando
os primeiros PCs chegaram ao
mercado eram objeto de desejo
apenas de uns poucos sujeitos,
vistos corno amalucados,
esquisitos, nerds - você conhece
alguns deles das listas de
homens mais ricos do mundo.

Foi nessa época, mais
precisamente em 1977, que
Ken Olsen, fundador da DEC
(Digital Equipment Corporation),
disse uma frase que ficaria
famosa e se mostraria
extremamente infeliz: "Não há
motivo para qualquer indivíduo
querer ter um computador em
casa". A DEC fabricava

computadores que eram
menores do que os mainframes,
os minicomputadores, e fazia
pouco dos microcomputadores.
Como resultado, precisou correr
nos anos 80 para recuperar o
tempo (e mercado) perdido.

A DEC virou história.
Unidades da empresa forarn
vendidas na década de 90 para
diversas organizações. O que
restou foi vendido à Compaq
em 1998, e alguns de seus
produtos ainda sobrevivem,
como linhas da HP, que
adquiriu a Compaq em 2002.

Enquanto isso, no mundo do
usuário final, há cada vez mais
razões para se ter um ou mais
computadores em casa. Só que
o conceito de "computador"
mudou muito desde 1977: hoje
temos desktops, notebooks,
PDAs, smartphones, consoles
de videogame. E as pessoas não
querem limitar seu uso às
paredes do lar: levam seus
dispositivos aonde vão.

Utilizada no carro, no
aeroporto, na fila do banco, no

café e, cada vez mais, no escritório,
a tecnologia pessoal é uma
entidade onipresente. A gestão
clássica de Tecnologia da
Informação (TI), com controle
total de cada ativo de tecnologia,
de cada licença de software,
de cada acesso, precisa ser
revista em seus velhos
paradigmas. A fronteira entre 2 5
os mundos caiu, e há muito o
que aprender com os usuários.

Sinais de
um novo mundo

A era da clara divisão entre
mundos nem é tão distante
assim. No começo da
adolescência, eu queria ter
um computador em casa. Um
modelo da Prológica, o CP 400,
baseado na plataforma TRS-80
Color, da Tandy Corporation,
era meu sonho de consumo,
mas meu pai hesitava na
compra. Ele não queria nem que
eu tivesse uma calculadora, pois
acreditava que equipamentos
eletrônicos tornariam meu
cérebro preguiçoso.

M A R Ç O



26

No fim das contas, acabou
cedendo e ganhei meu primeiro
computador. Corria o ano de
1988, e o equipamento tinha o
espírito da época: era ligado à TV
e os programas eram gravados
em uma fita cassete. O CP 400
tinha um compartimento para
cartuchos e veio com alguns
programas: editor dê textos,
planilhas, jogos.

A linguagem Basic vinha
pré-instalada e eu tive o
privilégio de aprender lógica de
programação quando a maior
parte da minha geração ainda
nem pensava em informática.
Eu me sentia um dos nerds
pioneiros, pena que não acabei
figurando nas listas da "Forbes".

A internet veio para dar a
força que faltava aos habitantes
do outro mundo. De uma hora
para outra, eles começaram a
participar dos acontecimentos,
das decisões. Não se
contentavam em receber
informação, queriam também
produzi-la e publicá-la. "A
migração da tecnologia pessoal
para t) mundo corporativo é
análoga à web 2.0, com sua
natureza bidirecional", analisa
Ricardo Chisman, executivo
responsável pela área de
tecnologia da Accenture no
Brasil. Em estudo recente, a
consultoria diz que os usuários
- e aí se incluem consumidores,
clientes corporativos e, no caso

menos do que o fato: o
chamado Consumidor 2.0 não
limita seus recém-adquiridos
poderes à vida pessoal.

O Gartner não tem um
nome para a tendência, mas
publicou um dos primeiros
estudos sobre o assunto em
junho de 2007. A consultoria
aconselhava os departamentos
de TI a encararem a nova
realidade corno oportunidade
adicional para inovação e não
como incômodo inevitável ou
mal necessário. O estudo lembra
a trajetória da entrada da
tecnologia pessoal nas empresas,
desde o advento do PC (que,
afinal de contas, significa
"computador pessoal", e não

Se você tem entre 30 e 40
anos, é provável que tenha se
identificado com essa história,
e que ela tanha trazido
lembranças agradáveis. Era bom
ser o único gênio da computação
da vizinhança, não? Então algo
aconteceu, e de repente todo
mundo tinha computadores.
As pessoas "comuns"
começaram a falar em memória
RAM, processador, disco rígido,
termos que eram nosso
jargão exclusivo. Começava
a invasão do nosso mundo.

do setor público, cidadãos -
são cada vez mais exigentes
por conta de sua crescente
familiaridade e nível de
conforto com a tecnologia.

O fenômeno recebe vários
nomes. A Accenture o chama
de "user-determined
computing" (computação
definida pelo usuário). Para a
Forrester Research, trata-se de
populismo tecnológico, mas
sem a carga negativa
geralmente associada ao termo
"populismo". O nome importa

"computador corporativo") até o
uso massificado de aplicações
de mensagens instantâneas
e de busca no desktop.

E a segurança,
como fica?

Inovação, produtividade,
eficiência, competitividade. São
muitas as vantagens do choque
entre mundos. Mas tudo isso
vai por água abaixo se a
preocupação com a segurança
não for redobrada. "Nesse novo
cenário, não há mais apenas um



ponto de entrada na rede",
lembra Marcelo Ehalt, diretor
de engenharia da Cisco.

A arquitetura da rede deve
ser definida de forma a garantir
segurança de ponta a ponta. E,
como sempre acontece quando
o assunto é segurança da
informação, a tecnologia é
apenas um aspecto da questão:
as empresas precisam ter
políticas de segurança apropriadas
e manter o hábito de comunicar
e reforçar essas políticas.

Com a tecnologia pessoal
convivendo na rede corporativa,
o sonho do controle total deve
ser abandonado pela TI. Se o
usuário comprou um notebook,
por exemplo, não vai aceitar
que o departamento de TI
determine o que ele pode ou
não instalar no equipamento.
"Existe um conflito constante
entre os usuários e a área de TI
que, às vezes, é vista como vila
pelas áreas de negócios", diz
Erika Ferrara, gerente regional
de canais da Citrix.

Essa imagem ruim se deve,
em parte, à falta de jogo de
cintura. Mas também é
decorrente da preocupação com
segurança, que nunca é excessiva.
A tecnologia pessoal deve, sim,
ter presença no ambiente
corporativo. Mas não qualquer
tecnologia, e não de qualquer
maneira. Boas políticas de
segurança e conscientização
dos usuários formam uma
receita de sucesso.

Mesmo o Gartner, entusiasta
da convivência entre os dois
mundos, publicou recentemente

outro estudo sobre o assunto,
esse do ponto de vista da
segurança. A empresa constata
que há quatro tipos de política
que uma companhia pode
adotar com relação à tecnologia
pessoal: bloquear tudo, adotar
com ressalvas, adotar
completamente ou ignorar
(veja mais no quadro).

Podemos pensar na
trajetória das redes wireless: a
princípio as empresas não
queriam nem ouvir falar em
conexão sem fio. Parecia
perigoso demais. Com o tempo,
percebendo o benefício, foram
aceitando seu uso, mas com
ressalvas. Hoje em dia,
conexões Wi-Fi são a coisa mais
comum no ambiente
corporativo, e não conseguimos
entender como vivíamos sem
elas. Antes, a própria internet
seguiu essa trajetória.

'A decisão sobre qual é a
melhor abordagem vai
depender de um equilíbrio
entre valor para os negócios e

impacto de segurança", afirma
John Pescatore, analista
responsável pelo estudo. Se
tanto o valor quanto o risco
forem muito altos, como acontece
em setores como o financeiro, é
mais aconselhável bloquear tudo.
Se, por outro lado, a tecnologia
for altamente benéfica e não
colocar em xeque nenhuma
informação importante, nada
impede a empresa de
adotá-la abertamente.

Existem tecnologias que
podem ser fortes aliadas do
gestor de TI preocupado com
tantas novidades ao mesmo
tempo. Uma delas é o controle
de acesso implementado nos
equipamentos de rede. Com
uma solução desse tipo, é
possível detectar sempre que
um novo dispositivo se conecta
à rede se ele faz parte ou não
dos equipamentos oficiais,
"da casa". Se não for, pode-se
limitar seu acesso, permitindo
apenas a conexão à internet e
não à rede local. Outra
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aplicação que ganha
importância nesse cenário é a
filtragem e monitoramento
de conteúdo. Essa tecnologia
possibilita a auditoria de
arquivos que deixam a rede
da empresa — para laptops
ou smartphones pessoais,
por exemplo —, podendo '
rastrear esses arquivos e
bloquear o acesso ou limitar
o que pode ser feito com eles.

E sempre bom lembrar
que não existe segurança
totalmente garantida e que,
portanto, é preciso sempre
pensar do ponto de vista do
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gerenciamento de riscos. Faz-se
necessário analisar as tecnologias
uma a uma, sejam elas
dispositivos, aplicações ou
serviços, e perceber quais
podem ser interessantes para
a empresa. "O problema não
é a tecnologia em si, mas sua
aplicabilidade", defende Chisman.

De fato, um mesmo
dispositivo fou serviço,
ou aplicação) pode ter um
papel importantíssimo
na produtividade de um
determinado setor da empresa,
enquanto seria completamente
inútil em outro. Faz sentido,

por exemplo, distribuir PDAs
para a força de vendas ou para
o pessoal de campo. Mas será
mesmo necessário entregar os
rnesrnos dispositivos nas mãos
de funcionários do setor
administrativo, que fazem
apenas trabalho local, com
horário fixo? Esse é o tipo de
análise que deve ser feita para
cada tecnologia.

A importância
do que é confiável

Na contramão de quem
se assusta com essa invasão

das tecnologias pessoais, há
empresas que se empolgam
demais com a novidade, e
acabam arriscando negócio^
e a própria marca. Pescatore
lembra do apagão do Skype em



agosto do ano passado, quando
usuários ficaram 36 horas sem
acesso ao serviço de voz sobre
procolo de internet (VolP).

O usuário doméstico pode
conviver corn algo assim sem
maiores problemas. Imagine,
porém, uma empresa que
dependesse completamente do
Skype: & queda do serviço
eqüivaleria a 36 horas sem
telefone. Quantos contratos
seriam perdidos nesse período
por falta de contato com os
clientes? Isso sem falar no
atendimento a clientes,
fornecedores, parceiros.

Aí está outra questão
importante: o usuário não é (e
nem precisa ser) tão exigente

memória, mais espaço em
disco, processador superior,
é mais bonito (veja matéria
sobre design de PCs nesta
edição), a conexão à internet
é mais rápida. Na empresa,
questões como segurança e
confiabilidade têm importância
muito grande. Tanto para o
usuário quanto para a empresa,
o cenário ideal é unir o
melhor dos dois mundos:
tecnologia que seja segura,
confiável, rápida, eficiente e
- por que não? - bonita.

Longe dos olhos
A informação pode até ser o

coração da empresa, mas sente
(e muito) o que os olhos não

em relação à confiabilidade de
uma tecnologia quanto o é uma
empresa. "Não existe almoço
grátis", diz Pescatore. Mesmo
que a empresa resolva adotar
definitivamente serviços criados
originalmente para uso pessoal,
muitas vezes vale a pena
investir um pouco na versão
corporativa, ou "premium",
que muitos deles oferecem.

E cada vez mais comum
o indivíduo ter em casa
tecnologia superior à que é
oferecida pela empresa.
O computador tem mais

vêem, O trabalho remoto,
seja em casa ou em trânsito,
é um dos aspectos da vida
profissional que mais forarn
beneficiados pela nova
tendência. Permitir que os
funcionários tenham acesso
a suas aplicações, e-mails,
arquivos, e mesmo ao ramal
corporativo, é uma estratégia
inteligente que vem sendo
abraçada com sucesso
por muitas empresas.

Na manhã do dia em que
entrevistei Marcelo Ehalt, por
exemplo, o executivo da Cisco

tinha passado uma hora na fila
do consulado mexicano para
obter um visto. Estivéssemos
em outros tempos, seria uma
hora perdida. Com as
facilidades de hoje em dia,
porém, qualquer tempo ocioso
pode ser convertido em
produção: durante a espera,
Ehalt usou seu PDA para ler
e-mails e responder aos mais
importantes ou encaminhá-los.
Um tempo que seria
desperdiçado serviu para tratar
de cerca de 30 mensagens. Não
há argumento que derrube um
benefício como esse.

Mas o trabalho longe do
escritório também tem seus
perigos. Se já é difícil controlar

o que o usuário faz ou deixa de
fazer quando ele está por perto,
é praticamente impossível
prever todas as possibilidades
de problema quando ele está
em casa, compartilhando o
equipamento com os filhos e o
cônjuge (e a conexão wircless
com um vizinho espertalhão),
ou na rua, totalmente exposto
ao mundo.

A Cisco publicou em
fevereiro os resultados de seu
estudo anual sobre trabalho
remoto, consciência sobre
segurança e comportamento
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on-line, conduzido pela
empresa de pesquisa de
mercado InsightExpress.
Uma das constatações é
especialmente preocupante:
quem trabalha de forrna
remota sente que a internet é
atualmente um ambiente mais
seguro do que era um ano atrás.

No Brasil, a proporção de
usuários que pensam assim é
particularmente assustadora:
71% dos trabalhadores
remotos baixaram a guarda em
relação aos riscos de segurança.
Do outro lado, os profissionais
de TI já perceberam a tendência:
55% acreditam que seus
usuários estão mais relapsos
em relação à segurança quando
trabalham fora do escritório.

De acordo com o relatório
de 2007 de segurança e crime
digital do Computer Security
Institute, o número de ataques
com motivação financeira
ultrapassou os ataques de
malware (incluindo vírus,
worms e spyware) e, pela
primeira vez nos 12 anos de
história do relatório a perda
média anual em ataques
fraudulentos ultrapassou os
danos causados por malware.
As ameaças atuais são mais

perigosas, mas não têm a
visibilidade nem o apelo
dos antigos worms, que se
espalhavam pelo mundo
todo como num rastilho de
pólvora, e viraram manchete
de jornal. Daí a falsa sensação
de segurança.

O que fazer? Impedir o
trabalho remoto está fora
de questão: estima-se que
a população mundial de
trabalhadores remotos chegue
a 46,6 milhões de pessoas em
2011. Mais uma vez, a solução
passa por uma rcmodelagem da
imagem do departamento de TI.

Os usuários devem ser
constantemente lembrados dos
riscos associados à tecnologia,

ao mesmo tempo em que
percebem a TI como um
fator importante para a saúde
corporativa. Abordar a
segurança como questão
tecnológica já não surte
efeito: conscientizar as
pessoas e comunicar políticas
corporativas é tão ou mais
importante do que comprar
um firewall.

Um mundo
de inovação

O mundo da tecnologia
pessoal pode parecer caótico.
São tantos os dispositivos, as
aplicações, os serviços on-line,
que o tradicional profissional
de TI é capaz de enlouquecer.



"Dar suporte a tantos padrões
diferentes é o que deixa a TI
descabelada", diz Erika Ferrara.
Bem, paciência. A avalanche de
novas tecnologias está longe
de acabar e é preciso se preparar
para elas. Lembram que eu
falei em jogo de cintura?
Então: chegou a hora da TI
aprender a rebolar.

Para Ehalt, é importante que
a TI passe a enxergar o mundo
através dos olhos do usuário. "A
equipe de TI tem de se adiantar
e trazer para dentro da empresa
as últimas tendências", afirma o
diretor de engenharia. "Não
existe forma mais rápida de se
compreender uma tecnologia
do que sendo usuário dela".

"E muito fácil saber quando
novas tecnologias estão
chegando: basta ler o jornal",
diz Pescatore, citando como
exemplos as redes sem fio, o
iPhone e a rede social Facebook.
O gestor de TI deve se inteirar
dessas novidades e se fazer uma
pergunta muito importante:

"Como é que nós vamos lidar
com isso?".

A empresa deve prestar
atenção no que está acontecendo
no mundo lá fora, e se preparar,
porque vai se refletir no
ambiente corporativo mais cedo
ou mais tarde. A partir daí, é
separar o joio do trigo. "Já vi
organizações discutindo certas
tecnologias só porque são cool,
mas não agregam qualquer
valor aos negócios", alerta
Chisman. "Além de todo o custo
e trabalho, é uma distração".
E, nunca é demais lembrar,
nenhuma empresa pode se
dar ao luxo de perder o foco.

É um desafio e tanto, que só
agora começa ser pertinente. São
muitos aspectos para se levar
em conta, muitas plataformas
e padrões diferentes, muitos
comportamentos de risco. Não
adianta resistir: as tecnologias
pessoais já botaram o pé nas
empresas, e não saem mais.

A boa notícia é que elas
trazem consigo um grande

potencial de inovação e uma
oportunidade de ouro para as
equipes de TI de remoldarem a
imagem que têm junto aos
usuários. Se a adaptação for feita
de forma correta, todos ganham.
"O funcionário ganha, porque
trabalha com a tecnologia com
que se sente confortável, a
empresa ganha produtividade e
a TI ganha porque passa a
integrar os negócios da empresa",
acredita Marcelo Ehalt.

Para os departamentos de TI,
é uma oportunidade e tanto.
Eles só precisam começar a
enxergar além do próprio
umbigo: a visão restrita ao
gerenciamento da tecnologia
já existente, com eventuais
upgrades, asfixia qualquer
semente de inovação antes que
tenha a oportunidade de brotar.
O gestor de TI deve manter
olhos e ouvidos bem atentos,
prestar atenção nos desejos e
demandas de seus usuários, ao
mesmo tempo em que toma
contato com as últimas
novidades antes de todo mundo.

E bem provável que um
usuário esteja agora mesmo
testando um novo brinquedo
tecnológico, ou se cadastrando
em um serviço online que
tem o potencial de trazer
para a empresa ganhos de
produtividade, corte de custos,
possibilidades de colaboração
eficiente. Esse usuário está se
habituando a ter voz ativa no
mundo lá fora. É preciso
dar voz a ele também no
ambiente corporativo.
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Text Box
Fonte: B2B Magazine, a. 7, n. 84, p. 24-31, mar. 2008.




