
Nicholas Carr - Como se destacar na era do computador onipresente 

Especialista na área de tecnologia de informação, o norte-americano Nicholas Carr deu uma 
palestra no final do segundo dia da ExpoManagement 2009 a respeito do futuro nessa área. 
Algo que ele chama de “A era do computador onipresente”. Segundo ele, o mundo está em um 
processo de mudança. E, queira ou não, todos fazemos parte desse processo, mesmo que não 
possamos perceber o que está acontecendo. “A causa de tudo isso é que os computadores 
estão mudando. Eles estão mexendo com o mundo dos negócios e por isso, por meio da 
internet e softwares, afetam diretamente nossas vidas e suas essências”, afirmou. 

Não faz 20 anos que a internet foi criada por um programador chamado Tim Berners-Lee. De 
acordo com o palestrante, apenas agora, às vésperas da segunda década do século 21, é que 
começamos a entendê-la e a ver as completas implicações dessa criação. “Antigamente, era 
apenas um monte de informação estática. Era bastante útil, mas só agora sabemos que ela é 
muito mais poderosa. É algo como um sistema de computadores. Quando acessamos a rede, 
não usamos apenas o que está no nosso micro, mas sim o que está à disposição em um 
enorme sistema de computadores. É o que chamo de ‘o computador onipresente´”, comentou. 

Carr apresentou então o conceito da computação da nuvem, uma espécie de sinônimo para o 
que a internet é hoje, em que a rede funciona como um verdadeiro sistema operacional e 
compartilha ferramentas pela interligação de sistemas – como em uma nuvem. E, segundo ele, 
esse conceito vai mudar a natureza dos negócios de uma maneira muito significativa e 
importante. “Muita gente ainda pergunta: isso é real? Costumo dizer que quem achar que é 
irreal vai se enganar.” 

Ele deu um exemplo prático de que essa revolução já está em curso. Antigamente, quem 
queria atualizar algum detalhe em um computador ou adquirir um software precisava se 
deslocar até uma loja para manter-se em dia com as novidades. Hoje, basta entrar em algum 
navegador da internet para encontrar aquilo que você procura, solicitar e receber a entrega em 
casa.  

“Os consumidores já mudaram. Agora, as empresas estão vindo atrás. Para fazer a diferença, 
todas precisam aceitar que são também uma empresa de software, e não simplesmente 
daquilo que faziam antes.” Símbolo dessa situação é a criação cada vez maior de aplicativos 
para redes sociais e outros serviços online que pipocam cada vez mais no mercado. Um sinal 
de que as empresas começam a perceber que a computação da nuvem faz cada vez mais 
parte do foco e das estratégias. “À medida que mais pessoas têm acesso à internet, as 
companhias precisam investir cada vez mais em softwares para chegar onde estão seus 
clientes”, diz. 

Trata-se do que o palestrante chama de “tecnologia de ruptura”, que promove um rompimento 
com as formas tradicionais de negócios. A princípio, parece algo capaz de ser ignorado e quem 
está por cima acha que aquilo jamais irá afetá-lo, mas logo começa a mexer na maneira como 
público se comporta. “Quando isso acontece, o mercado vira de cabeça para baixo”, alerta 
Carr. “E nos próximos 5 a 10 anos mais e mais rupturas vão mexer com as empresas, pois a 
democratização vai levar à inovação e cada indivíduo vai ter em casa um centro de dados ao 
alcance dos dedos. Alguém vai ter de observar isso tudo e saber como fazer isso se tornar 
útil.” 

 

 



Um exemplo disso são o que o palestrante chama de “empresas sem funcionários”. Caso do 
Skype, que conta com 200 funcionários na folha salarial; do YouTube, com 60; do site 
CraigList, que tem 20; e de outros que chegam a funcionar até um. Elas trabalham com pouca 
gente e têm seus serviços desenvolvidos pelos próprios usuários a custo zero. Isso obviamente 
gera uma preocupação do ponto de vista dos empregos. “Quem trabalha numa empresa 
comum precisa ficar muito atento e preocupado com esse novo formato de negócio”, alertou. 

A história deste século, diz Carr, tem a ver com o microcomputador e como ele vai mudar a 
maneira como empresa, clientes, empregadores e serviços se relacionam. “Quando pensamos 
nessa revolução, temos de perguntar se queremos romper com o sistema ou ser rompidos por 
ele. E tenho certeza que todos querem romper.” 

Fonte: HSM Management. Disponível em: < http://br.hsmglobal.com>. Acesso em: 
18 mar. 2010. 

 


