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As previsões da IDC indicam que, a exemplo de 2009, as organizações continuarão focadas em 
soluções voltadas a reduzir custos operacionais. 

O reaquecimento da economia deve aumentar os investimentos em TI realizados pelas 
empresas localizadas no Brasil ao longo do próximo ano. A constatação faz parte do estudo 
IDC Worldwide Black Book, o qual prevê que o setor deve movimentar 29 bilhões de dólares 
no mundo em 2010, acima dos 27 bilhões de dólares que deverão ser aplicados até o final de 
2009 - excluindo gastos com telecomunicações, Business Process Outsourcing (BPO) e 
offshore. 

Os bancos continuarão puxando os gastos com TI em 2010, embora outras áreas devam 
apostar na modernização do parque para recuperar o espaço perdido no período da crise, 
como o caso indústria de manufatura e de siderurgia. O setor de construção civil também deve 
dar sua parcela de contribuição, já que terá de ampliar estradas e rodovias para preparar o 
País para a Copa do Mundo e a Olímpiada, nos próximos anos. 

O analista para o mercado corporativo da consultoria IDC, Reinaldo Roveri, afirma que uma 
das palavras de ordem para o próximo ano será “otimizar”. Ou seja,  as companhias 
continuarão correndo em busca de tecnologias para reduzir custos de suas operações. Parte 
dessa lição de casa foi feita em 2009 quando a crise apertou, mas ainda sobraram gorduras 
por causa da complexidade da infraestrutura e também porque as empresas não tinham 
ferramentas para saber o que poderia ser eliminado. 

As previsões para 2009 são de que haverá uma preocupação das organizações com projetos 
de governança com a meta de entender melhor o ambiente de TI. Elas vão precisar de mais 
ferramentas de gestão de riscos que mostrem onde precisam aprimorar a segurança e os 
controles. Veja a seguir as áreas que vão consumir investimentos em 2010: 

1- Business Analitycs (BA) 

Nos últimos anos as empresas investiram em sistemas de gestão (do inglês, Enterprise 
Resource Planning, ou ERP), e de relacionamento com clientes (do inglês, Customer 
Relationship Management, ou CRM) e Business Intelligence (BI) e outras aplicações de 
negócios que geram montanhas de dados e a complexidade dos sistemas dificulta a busca de 
informações rapidamente para a tomada de decisão. O uso do BI nem sempre é efetivo. 
"Muitos usam BI somente para visualizar métricas e desempenho dos negócios", diz Roveri. 

O analista da IDC constata que o ambiente das empresas está mais dinâmico e exigindo 
informações 

online. Com essa necessidade, elas terão de buscar ferramentas de análise de dados (Business 
Analitycs, ou BA) para dar inteligência ao negócio e que funcionem integradas a outros 
sistemas. Para ser efetiva, Roveri diz que essa tecnologia tem que analisar não apenas o 
passado e o presente, mas ser capaz de projetar o futuro. 

2- Redes Sociais 

Uma outra tendência para 2010 é o uso das redes sociais no ambiente corporativo para trazer 
para as áreas de negócios informações dos clientes e da concorrência, que muitas vezes ficam 
na cabeça dos funcionários e não são compartilhadas. Assim os vendedores que estão na rua 
podem postar no Twitter novidades descobrirem.  



O BA se encarregará de fazer análises inteligentes e competitivas das informações atualizadas 
constantemente pelas ferramentas de colaboração. 

Roveri diz que as empresas podem usar Orkut, Facebook, Twitter e CW Connect outros 
serviços para levantar informações importantes para o negócio. Mas para que os funcionários 
sejam estimulados a usar essas ferramentas para trabalho será necessário criar cultura. Muitos 
já utilizam esses serviços para atualizar perfil pessoal. 

3 e 4- Virtualização e cloud computing 

Em 2010, os temas cloud computing, virtualização e TI verde continuarão na agenda dos 
executivos e vão exigir novos investimentos em infraestrutura. As empresas deverão ir às 
compras em busca de equipamentos mais modernos para fazer integração de sistemas. 

“Não veremos tanta troca de hardware como no passado porque agora as compras são mais 
conscientes”, diz Roveri. A infraestrutura será atualizada com equipamentos que consomem 
menos energia e estão preparados para virtualização. Com essa exigência, o analista espera 
uma procura maior pro servidores blade, que são os que ocupam menos espaço. 

5- Integração de CRM 

Há muitos anos as empresas vêm investindo em soluções de CRM, mas nem todas estão 
extraindo toda a potencialidade dessas ferramentas. O consultor da A.T.Kearney, Antonio 
Almeida, observa que muitas companhias implantaram essas tecnologias somente 
internamente, sem integração com outras áreas. 

Almeida prevê que em 2010 haverá mais investimentos das empresas em CRM tanto para 
integração interna quanto para uso externo pelos vendedores. Eles vão acessar a aplicação por 
dispositivos móveis. Entretanto, o modelo de compra dessa aplicação será como serviço. 

Fonte: CIO. Disponível em: < http://cio.uol.com.br>. Acesso em: 17 dez. 2009. 


