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É fato que todos os setores da economia surfam em suas próprias ondas, e isso não é 
diferente em tecnologia. O que irá diferenciar a força e o tamanho com que aparecem são o 
momento e o estilo que determinam as mudanças na trajetória das empresas que conseguiram 
ficar em pé na prancha. Na esteira da evolução da indústria formaram-se alguns vagalhões 
que foram fundamentais para o aperfeiçoamento da oferta de todas as empresas de TI, de 
canais a consultorias.  
 
O início de cada fase da indústria de tecnologia é determinado, como em todos os setores, 
pelos clientes, pelo poder de compra e pela demanda. São os consumidores que apontam os 
desafios e tornam-se coadjuvantes nas soluções elaboradas pelas empresas que os atende. Em 
época de crescimento econômico e com o Brasil na mira mundial, ser criativo nunca foi tão 
importante. Mesmo às vezes parecendo ser impossível criar em cima de uma ótima criação, o 
brasileiro tem mostrado que entende as exigências do mercado e que surfar nas ondas que 
aparecem é característica nata de um povo acostumado com as mudanças de marés.  
 
A primeira onda do setor surgiu entre as décadas de 80 e 90, após a queda da reserva de 
mercado, onde se disponibilizou produtos e soluções, primordialmente nas principais capitais, 
ante uma produção até então limitada e com preços altos. Era o começo do novo modelo de 
negócio de TI. Na segunda metade da década de 90, com a quase total queda das leis de 
exceção da área de TI o jogo muda e cobertura e qualificação passam a comandar o cenário. 
Contudo, o mercado começou a se pulverizar e as companhias de serviço expandiram-se por 
todo o território brasileiro exigindo melhor desenvolvimento a fim de assegurar a qualidade em 
todos os níveis de serviço. Assim, a segunda onda demandou das empresas maior capacidade 
de logística, parcerias e qualificação.  
 
A terceira onda surge no fim dos anos 90 e é marcada pela abundante concorrência, 
registrando fatos novos à atividade comercial: guerra de preços, financiamentos atraentes e 
soluções sob medida que atendem a todos os perfis de empresas. Com o vasto leque de 
produtos e serviços à disposição, gerada pela globalização e barateamento das ofertas, surge 
conceitos simples de se entenderem e, principalmente, de se adotarem. Com as informações à 
disposição 24 horas por dia, a um clique de distância, foi fundamental entender, cooperar e 
não controlar os desejos dos clientes, afinal, atualmente, eles criam seus próprios produtos.  
 
Há três best sellers que sintetizam muito bem esses novos conceitos e que têm ajudado 
muitos líderes na busca de inovações. O Mundo é Plano, de Thomas Friedman; A Cauda Longa, 
de Chris Anderson, e a Sabedoria das Multidões, de James Surowiecki. São úteis para quem 
procura idéias para seu negócio.  
 
Diferenciais competitivos, porém, ainda se encontram nas pessoas, afinal a tecnologia da 
informação se comoditizou, mas por outro lado a gestão ganhou força com a TI cada vez mais 
alinhada aos negócios. Com mais essa tendência surgiu a então "quarta onda de distribuição", 
que integra diferentes fornecedores de hardware, software e serviços, e impõe níveis de 
qualidade e competências nunca antes definidos em termos de rigor e compromisso com o 
cliente. É nesse momento que o Brasil desponta como competidor global e começa a 
incomodar multinacionais que até há pouco tempo surfavam praticamente sozinhas no 
mercado.  
 
Depois de tudo isso, você ainda pode se perguntar: mas como esse movimento, essas ondas 
irão mudar a vida das empresas? De duas formas: o mercado será mais seleto, certamente, 
pois qualquer oferta fora desses padrões significará falta de competitividade e aumento de 
riscos nos projetos. Com isso, todos os níveis da pirâmide que abriga as empresas de 
tecnologia da informação - consultores, integradores, distribuidores e canais - verão o número 
de concorrentes aumentarem, assim como os desafios.  
 
Para sobreviver e fazer a diferença nunca foi tão importante ser fiel ao cliente e ter mão-de-
obra treinada e, principalmente, conhecimento especializado do consumidor, essas 



características passam a ser fundamentais. É certo que essa onda ainda vai dar muito que 
falar e talvez gere um maremoto, levando todos a subir na escala atrás de novas 
oportunidades, novas ondas e inovadoras soluções. O fato é que a onda pegou todo mundo, 
com ou sem prancha nas mãos.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 14 out. 2008, Primeiro Caderno, p. A3. 


