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Não há dúvida que nosso planeta está ficando menor graças à rede global de tecnologia e 
telecomunicações e, também, mais plano devido à expansão do comércio sem fronteiras e ao 
grande potencial dos mercados emergentes. Isso traz muitos benefícios, pois todos os 
cidadãos podem ser integrados a uma grande rede social com menos barreiras físicas ou 
culturais. No entanto, apenas esses dois fatores não são suficientes para fomentar uma 
sociedade mais justa, uniforme e autossuficiente. Para tanto, será necessário unirmos nossos 
esforços para que o mundo se torne um lugar mais “inteligente”, em que os processos serão 
mais simples e claros, as pessoas mais interconectadas e as empresas mais eficientes.   

Nesse contexto, o universo virtual tem sido exposto a muitos riscos devido, em grande parte, 
ao crescente volume de interconexões, à complexidade de níveis de sistemas, à rapidez das 
ameaças de vírus e hackers, além da falta de habilidade ainda existente para gerenciamento 
do excessivo volume de dados. Estudos recentes estimam que em 2010 o volume de dados 
digitais poderá atingir 988 “exabits” que, para fins ilustrativos, equivaleria ao empilhamento de 
livros desde o Sol até Plutão, ida e volta. Aproximadamente 80% dessas novas informações 
serão de conteúdos desestruturados, gerados em grande parte por e-mails, mas também com 
grande crescimento no volume de documentos e arquivos de imagens, vídeo e áudio. Para 
lidar com essa explosão de dados digitais e com a crescente variedade de informações, os 
sistemas sociais e corporativos deverão aprimorar cada vez mais seus processos de captura, 
processamento, análise, priorização e utilização dessas informações.  

A velocidade das informações e a escalada da competitividade são fatores críticos para que o 
processo decisório seja cada vez mais eficiente. Esse desafio reside na confiabilidade e 
ordenamento das informações que servem como base das decisões. Estima-se que, 
semanalmente, o profissional da informação gaste 14,5 horas lendo e respondendo a e-mails, 
13,3 horas elaborando documentos e 9,5 horas buscando informações, com um acréscimo do 
mesmo volume de horas para analisá-las. Para cada mil profissionais que trabalham com 
“conhecimento”, gasta-se uma média de US$ 5,7 milhões com o tempo utilizado na 
reformatação de dados entre aplicativos de diferentes sistemas. A nova inteligência unirá o 
poder da cognição humana com a excelência computacional e mudará a atual agenda reativa, 
e um tanto improvisada, para uma nova situação de real poder sobre a informação em que a 
decisão será realmente baseada em fatos e não apenas em suposições.   

O mundo virtual mais inteligente construirá uma base sólida para o avanço social e profissional 
de nossa civilização. Agilidade de atendimento, flexibilidade de serviços, clientes conectados e 
satisfeitos, além de processos de negócios dinâmicos e escaláveis já estão ao alcance de 
nossas mãos. Basta querer! 
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