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O impacto de um bom parque tecnológico influencia em várias frentes e ajuda a reduzir custos 
em tantas outras. Não apenas a performance, mas a inteligência e a economia de energia dos 
computadores são fatores fundamentais. 

O ano de 2009 não foi dos mais fáceis. Muitas empresas resolveram adiar uma já atrasada 
renovação de seus equipamentos de TI. 

Outras, porém, com pensamento mais estratégico, mantiveram seus planos e ganharam 
competitividade em momento crítico, saindo fortalecidas do cenário de crise e prontas para 
aproveitar as novas oportunidades apresentadas pela retomada da economia. 

Os líderes do mercado já entenderam que o investimento em tecnologia, quando bem aplicado, 
gera retornos espantosos em curto período de tempo. 

Pare para pensar: quanto a tecnologia é importante para o seu negócio? 

Quanto as suas operações são facilitadas quando você transporta para o ambiente digital 
tarefas que anteriormente precisariam ser executadas pelas mãos de seus funcionários? 

E indiretamente: quantas das suas operações financeiras são executadas por computadores? 
Por quantos sistemas computadorizados seus produtos passam antes de chegarem às mãos 
dos clientes? 

Tecnologia. Inovação. Revolução. Essas palavras estão virando sinônimos. 

Isto porque a TI evolui a passos largos e rápidos. Em diversas direções ao mesmo tempo. 
Acompanhar esta evolução é um desafio longe de ser dos mais simples, motivo pelo qual 
diversas empresas, das grandes até as pequenas, em um breve momento de desatenção, 
perdem a competitividade e preciosas posições de mercado. 

Os benefícios que as novas tecnologias trazem para as empresas hoje em dia são muito mais 
complexos e difíceis de quantificar. As mudanças são muitas vezes sutis, mas o impacto nos 
negócios não pode ser menosprezado. 

Medir e comparar este impacto com o investimento feito nas soluções também não é tarefa 
das mais fáceis, pois são muitos os pontos a serem considerados. 

Novas tecnologias trazem mais desempenho nas tarefas do dia-a-dia, mas elas também nos 
auxiliam ao abrir as portas para novas formas de trabalho, tais como a virtualização de 
máquinas e as aplicações em cloud computing. 

Outro fator altamente importante é o consumo de energia. Um computador com três anos de 
uso pode gastar até 90% mais energia do que um PC atual com o mesmo nível de 
desempenho. 

Multiplique este valor pelo tamanho do parque de máquinas da empresa e os benefícios 
econômicos e sociais tornam-se significativos. 

Gerenciamento remoto também está evoluindo bastante e apresentando resultados sólidos na 
diminuição do downtime das máquinas e na aplicação de atualizações e instalação de novos 
aplicativos. 

 



Estes são apenas alguns exemplos. A verdade é que existe uma verdadeira revolução 
silenciosa acontecendo dentro dos departamentos de TI das empresas. 

As mudanças são discretas e sutis, mas seus efeitos e resultados têm o poder de transformar o 
dia-a-dia, a eficácia dos nossos negócios e até mesmo a maneira de nos relacionarmos. 

É uma revolução baseada em inteligência, em todos os sentidos: em saber identificar todos os 
pontos onde a tecnologia pode ajudar os seus negócios e investir com inteligência e paixão 
pelo futuro. 
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