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Semana passada fui visitar um novo cliente. Coloquei seu endereço no painel do GPS do meu 
carro, que rapidamente calculou o caminho e me alertou que havia um grande 
congestionamento a 2 quilômetros de casa, portanto, o tempo estimado para chegar ao 
destino seria de uma hora e meia. 
 
Cliquei imediatamente na opção para buscar um caminho alternativo. Embora um pouco mais 
longo, com a nova opção eu levaria apenas 45 minutos. Ao ligar o carro, uma voz do painel me 
alertou que faltavam 500 quilômetros para a revisão. Apertei a tecla "ok", o que foi o 
suficiente para enviar uma mensagem à concessionária agendando a revisão. 
 
No caminho, recebo uma ligação, pelo celular do painel do carro, confirmando data e horário 
da revisão e já verifico a disponibilidade de um carro reserva. No escritório do cliente, 
enquanto conversamos sobre o novo produto, as filiais do Rio de Janeiro e Brasília participam 
por videoconferência, assim como nosso engenheiro, que demonstra as funcionalidades do 
produto, por meio do mesmo sistema, direto de Nova York. 
 
Isso lhe parece um filme de ficção científica? Pois não é. Toda essa tecnologia está acessível. 
Ruas inteligentes que podem se conectar a dispositivos móveis de localização e a sistemas de 
controle de trânsito são uma realidade. Da mesma forma que os automóveis possuem 
processadores para o controle de suas principais funções e a transmissão de imagem pela 
internet não é mais uma barreira. 
 
Há muito mais: chips que possibilitam que os produtos na prateleira do supermercado se 
conectem, por exemplo, com o celular do cliente e informem, além do preço, a data de 
fabricação, as calorias, ingredientes, etc.; nanorrobôs que podem ser "ingeridos" por pacientes 
que necessitem de coleta de amostras de tecidos internos ou até mesmo aplicar o 
medicamento correto somente nas células doentes ou transmitir suas imagens para o 
computador do médico, que por sua vez pode estar em qualquer parte do Planeta. Tudo isso 
integrado por meio da internet, ou por redes locais, pode nos fornecer serviços como os 
descritos acima e melhorar a qualidade de nossas vidas. 
 
INTEGRAÇÃO 
 
O século 20 caracterizou-se pelo crescimento e disponibilização de tecnologia. O século 21 será 
marcado pela integração dessas tecnologias e sua transformação em serviços que contribuam 
para melhorar a qualidade devida das pessoas, transformando o Planeta em um grande 
sistema inteligente e integrado. 
 
A tecnologia está disponível, as necessidades da sociedade estão aí, só precisamos fazer essa 
união para desenvolver as soluções. Este fato nos leva a pensar nos profissionais que farão (ou 
já estão fazendo) essas mudanças. Como um engenheiro de computação, por exemplo, pode 
criar um dispositivo capaz de medicar um ser humano? Como um analista de sistemas pode 
melhorar o trânsito de uma cidade? 
 
A resposta está em outra transformação que também ocorre neste século: o perfil do novo 
profissional de tecnologia da informação. As competências desejadas desse profissional 
ultrapassam a necessidade de um conhecimento técnico e a atitude de empreendedor. 
 
No ambiente descrito acima, a atitude de colaboração passa a ter importância muito maior. 
Colaboração entre profissionais da mesma área e entre profissionais de áreas totalmente 
distintas, mas com capacidade de se comunicar em uma linguagem comum, que os permitirá 
criar soluções heterogêneas para problemas extremamente complexos, que podem requerer 
diversos níveis de especialização e diferentes conhecimentos. O conhecimento puro de TI não 
basta. 
 



Esses profissionais não estão, necessariamente, na mesma cidade, nem trabalham para a 
mesma instituição. A utilização de redes de colaboração passa então a ter um papel de 
extrema importância nesse contexto, como a ferramenta de busca e conexão de profissionais 
para desenvolver determinado projeto ou mesmo para criar um fórum de discussões. 
 
O momento é de transformação. Estamos ainda engatinhando nesse processo, mas alguns 
resultados já começam a aparecer, como o projeto de melhoria dos engarrafamentos de 
trânsito na cidade de Estocolmo e o sistema eletrônico de votação no Brasil. Muitos outros 
virão e nosso dia-a-dia terá processos mais eficientes e o mundo será ainda mais plano e 
inteligente. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 17 maio 2009, Empregos, p. Ce3. 


