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Tecnologia não importa. Caso um vendedor de uma grande fabricante de sistemas se aproxime 
com suas "soluções líderes de mercado", ria dele como quem ouve uma piada inédita. Se 
alguém da equipe técnica de sua empresa lhe pegar no corredor e começar a despejar um 
vocabulário cifrado de informática, finja-se de surdo e siga em frente. Corra, se for preciso. Ao 
fim do dia, fique tranqüilo e certo de que essas pessoas - antes de lhe tratarem como 
arrogante - estarão desconfiadas de que seus contratos de fornecedor e empregado podem 
estar com os dias contados.   
 
Nas entrelinhas, foi basicamente esse o recado que o americano Nicholas Carr mandou a 
empresários do mundo inteiro em maio de 2003, quando publicou seu polêmico artigo no qual 
dizia que "TI não importa". Especialista em novas tecnologias e então editor da "Harvard 
Business Review", Carr sacudiu o mundo da tecnologia ao dizer que não valia a pena gastar 
bilhões de dólares com sistemas e parafernálias computacionais, se nada disso traria uma 
vantagem competitiva. No dia seguinte, os concorrentes copiariam tudo e, o pior, gastando 
menos.   
 
O artigo virou livro em 2004 - "Does IT Matter? Information Technology and the Corrosion of 
Competitive Advantage" (TI Importa? A Corrosão da Vantagem Competitiva, em tradução 
livre) - e alçou Carr ao papel de guru. De lá para cá ele não teve mais sossego. Milhares de 
fóruns de discussão reúnem estudiosos e profissionais do setor para debater argumentos e 
possíveis exageros cometidos pelo guru de Harvard, eleito pela revista americana "eWeek" 
uma das 100 pessoas mais influentes do mercado de TI em 2005.   
 
Embora concordem que boa parte das operações internas de tecnologia tende a migrar para as 
mãos de terceiros - companhias quem prestam serviços em vez de vender produtos -, os 
diretores de tecnologia são uníssonos em alegar que "funções estratégicas" permanecerão 
dentro das empresas.   
 
Em entrevista exclusiva ao Valor, por telefone, Carr faz ponderações sobre o tema. Na 
realidade, diz ele, a tendência é que sobrem poucas pessoas nos departamentos de tecnologia 
das empresas. "A maioria delas, pelo caráter operacional, vai mudar de lado e migrar para os 
prestadores de serviços." A questão é que não deverá haver espaço para tanta gente assim.   
 
Quanto à necessidade de contato direto entre diretores de TI e presidentes de empresas, Carr 
afirma que, no dia-a-dia, "essa relação é algo raro" devido ao conhecimento desses 
profissionais. "A maior parte dos líderes de tecnologia não tem perfil de negócios; essas 
pessoas sabem que, se quiserem sobreviver, terão que mudar de postura."   
 
Depois de desbancar o papel estratégico da tecnologia, Carr agora volta à cena com mais um 
petardo contra os modos tradicionais de comprar e lidar com tecnologia. Em seu livro 
publicado recentemente nos Estados Unidos - "The big switch: rewiring the world, from Edison 
to Google" (algo como "A grande virada: reconectando o mundo, de Edison ao Google"), Carr 
defende a idéia de que a internet irá centralizar tudo aquilo que hoje está instalado em 
computadores. Sistemas operacionais, planilhas de textos e de cálculos, correio eletrônico, 
músicas, fotos: tudo fará parte da chamada "cloud computing", a nuvem digital que será 
acessada por qualquer dispositivo.   
 
A idéia é que a infra-estrutura tecnológica, por mais complexa que seja, passe a ser tratada 
como um serviço de utilidade, remunerada da mesma forma como acontece com uma conta 
mensal de energia, água ou gás. Carr lembra que, 100 anos atrás, empresas deixaram de 
investir em seus próprios geradores de energia para plugar as tomadas em estruturas 
externas, mudando completamente a forma como o mercado funcionava. "Começamos a 
perceber esse tipo de movimento hoje quando empresas como o Google decidem oferecer 
ferramentas de textos e planilhas via internet, sem a necessidade de baixar sistemas", diz ele.   
 



Então por que o Google tem encontrado dificuldades para emplacar seus sistemas via internet? 
As pessoas não estariam prontas para isso? "É uma pergunta difícil de responder, mas o que já 
podemos afirmar é que se trata de um caminho claro."   
 
Bill Gates criou a Microsoft, maior companhia de software do mundo, vendendo licenças de 
programas como Windows e Office. Mas, segundo Carr, esse modelo de negócios vai se 
exaurir. "Acredito que em dez anos o modelo de licenças não existirá mais."   
 
Segundo o executivo, a migração de sistemas e serviços para a internet é o que está por trás 
de planos como o de Steve Ballmer, o executivo-chefe da Microsoft, para adquirir o Yahoo. "A 
Microsoft vê nessa transação a oportunidade de crescer rápido na internet e gerar receita com 
publicidade, uma fonte ainda pequena para ela."   
 
A boa notícia, diz Carr, é que a "computação nas nuvens" permitirá que sistemas sofisticados e 
até agora restritos a grandes empresas tornem-se acessíveis a pequenos negócios, o que irá 
favorecer países como o Brasil. "Certamente há variações de tempo entre mudanças que 
vemos nos Estados Unidos e no Brasil, mas não há dúvidas de que elas chegarão."   
 
Carr, que escreve regularmente sobre tecnologia para os jornais ingleses "Financial Times" e 
"The Guardian", estará no Brasil no dia 12 de agosto para participar do Interop São Paulo, 
evento que reunirá cerca de 120 expositores e que deve receber cerca de 5 mil participantes, 
público formado por gente especializada em tecnologia.   
 
Será como entrar sozinho na jaula do leão, mas Carr mostra que estará com a chave nas 
mãos. "Os fornecedores costumam ser mais raivosos com o que escrevo, mas é preciso 
enxergar a discussão de forma construtiva", comenta. "Vivemos uma fase excitante, e as 
pessoas devem ser encorajadas a enxergar tudo como uma enorme oportunidade." Soa até 
como tema para um novo livro. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 jun. 2008, Tecnologia & Comunicações, p. B2. 


