


qual você trabalhava no trajeto de casa à empresa aparece no 
rodas e uma tela de O L E D (sigla em inglês para dio
do orgânico emissor de luz) no lugar da cabeça en
tre na sala. É o seu chefe - ou melhor, uma represen
tação remota dele. De casa, ele conduzirá uma rápida 
reunião com você, falando pelos alto-falantes da máquina. 

Ass im poderá começar um dia de trabalho de 
muitos de nós já em 2020. Boa parte dessas tecnologias já 
existe, porém restrita a laboratórios e a seletos grupos de 
empresas. Mas, se depender dos institutos de pesquisa (e 
dos usuários), em breve fará parte da rotina das empresas. 

As principais mudanças esperadas na área de tec
nologia da informação das empresas para os próximos anos 
estão relacionadas à computação em nuvem, à mobilidade e 
às redes sociais. Uma das tendências que se pode antecipar 
com segurança é a gradual diminuição da onipresença do 
microcomputador corporativo. O PC, que foi apresentado às 
primeiras empresas já se vão 30 anos e dominou o ambien
te nas décadas seguintes, está ameaçado de extinção. Desde 
o começo da década de 80, quando o IBM PC 5150 chegou 
às baias, o computador pessoal foi a tecnologia que melhor 
moldou a maneira de trabalhar. Porém, a avalanche de no
vos gadgets diminuirá gradualmente o protagonismo dos 
computadores de mesa e mesmo dos notebooks. 'A visão que 
existe hoje do 'meu computador' acabará. O usuário terá um 
ambiente de trabalho, que poderá ser acessado a partir de 
qualquer equipamento, seja um tablet ou um smartphone", 
diz Cássio Dreyfuss, vice-presidente de pesquisas do Gart-
ner. Toda informação disponível na rede poderá ser acessada 
independentemente do dispositivo que estiver sendo usado. 

monitor". Pode ser que um robô com quase 2 metros de altura, 

O motor dessa grande convergência é a computação 
em nuvem ou cloud computing, nome dado a serviços que 
rodam a partir de um data center, e não no computador pes
soal. A tecnologia, que ganhou força no mundo todo a partir 
de 2008, ainda não é realidade em todas as empresas. Mas 
será. Segundo dados da consultoria IDC, especializada em 
TI e Telecom, somente neste ano, 15% dos gastos com tec
nologia da informação estarão relacionados com serviços 
de computação em nuvem. Em 2020, serão 35 zettabytes (o 
equivalente a mais de 7,4 trilhões de DVDs) de informações 
digitais armazenadas digitalmente, um terço disso em nu
vens. "Assim como os microprocessadores foram a grande 
revolução dos anos 80, e a internet, dos anos 90, a compu
tação em nuvem mudará radicalmente a TI nesta década", 
diz Laércio Albuquerque, diretor-geral da CA Technologies. 

Pelo conceito de nuvem, toda a capacidade computa
cional da empresa - do sistema operacional ao e-mail - fica 
disponível num espaço na internet, não importa se em São 
Paulo ou no Oriente Médio. Basta um login na rede para aces
sar os dados, como se você estivesse sentado à mesa do escritó
rio. Outra vantagem é a agilidade. Para aumentar a capacidade 
de armazenagem e processamento, são necessários poucos cli
ques. 'Antes da computação em nuvem, o provisionamento de 
servidores chegava a demorar até seis semanas. Hoje, o proces
so leva 15 minutos", diz Marcelo Ehalt, diretor de engenharia 
da Cisco. Até a manutenção de máquinas é simplificada. Em 
casos menos críticos, os próprios servidores farão o diagnós
tico e o conserto da máquina, sem a necessidade de um técnico. 





A facilidade de aumentar ou diminuir a capacidade 
de armazenagem e processamento de dados torna a compu
tação em nuvem uma ferramenta sob medida também para 
pequenos negócios e novas empresas. Twitter e Facebook, 
apesar do porte que atingiram, ainda não completaram dez 
anos de vida. Se fossem criados no modelo tradicional de 
cliente-servidor, talvez não tivessem tido o crescimento verti
ginoso que tiveram. A ampliação de sua infraestrutura teria 
sido mais complicada. "É muito mais econômico fundar uma 
empresa usando a computação em nuvem, porque, ao criá-la, 
você não sabe se o negócio terá sucesso nem o quão grande ele 
poderá vir a ser. Com a computação em nuvem, a infraestru
tura tem o tamanho que a empresa precisa", diz Lew Tucker, 
vice-presidente global de cloud computing da Cisco. Vanta
gens como essas irão impulsionar uma grande migração de 
tarefas para a nuvem. No futuro, teremos toda a TI adminis
trada como um serviço, desde a infraestrutura de acesso até 
os softwares e aplicativos. 'A informática se tornará tão sim
ples que poderá ser cobrada como a eletricidade", afirma Síl
vio Meira, fundador do Porto Digital e cientista-chefe do Cen
tro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, o C.E.S.A.R. 

P U B L I C A OU P R I V A D A ? Se , por um lado, a 
agilidade e o fácil acesso atraem as empresas para a compu
tação em nuvem, por outro, as dúvidas quanto à segurança 
e à disponibilidade dos dados deixam alguns profissionais 
reticentes. A solução encontrada pelos fornecedores de 
tecnologia para diminuir esse receio foi a criação de dois 
tipos de nuvem: a pública e a privada. Enquanto na nuvem 
pública os dados da empresa estão 100% nas mãos de um 
fornecedor externo, na privada, os dados estão num espa
ço exclusivo da empresa. Isto, naturalmente, tem um custo. 
"Os gastos para a implantação da computação em nuvem 
são grandes. No caso da nuvem privada, são ainda maio
res", afirma Martim Juacida, analista da IDC. "Ainda as
sim, a economia com itens como infraestrutura e licença 
de software compensará o investimento no longo prazo." 

Seja qual for o modelo da nuvem, os dados terão de ser 
acessados via internet. Por isso, a velocidade das conexões de 
banda larga será determinante para que a utilização de um 
software por meio de nuvem tenha o mesmo desempenho 
de um programa instalado no computador que temos hoje 
sobre a mesa. "O Brasil ainda não tem infraestrutura para 
oferecer uma rede suficientemente potente para garantir o 
bom funcionamento deste modelo", afirma Luiz Szente, ge
rente de novos negócios da Citrix Brasil. Mas o aumento des-



sa capacidade está nos planos 
dos provedores de tecnologia. 
"Quando o 3G chegou ao Brasil, 
em 2007, a velocidade máxima 
era de 537 Kbps (kilobits por se
gundo). Em 2012, teremos uma 
velocidade de 100 Mbps (me-
gabits por segundo) e até 2020 
a capacidade será ainda maior", 
diz Jesper Rhode, responsável 
pela área de inovação da Erics
son para a América Latina. 

O próximo passo para 
o aumento de velocidade é a 
evolução das redes para os 
padrões HSPA+ e LTE, consi
derados a quarta geração da 
telefonia celular, que ultrapassam a marca dos 150 Mbps. 
Uma banda desta largura incentivará a utilização da te-
lepresença móvel no ambiente corporativo. "Essas redes, 
que deverão ganhar força nos Estados Unidos, na Euro
pa e no Japão a partir de 2016, permitirão uma experiência 
próxima à convivência física", diz Jaqueline Lee, diretora 
de marketing da Qualcomm. No Brasil, a previsão de che
gada do novo padrão é 2020. Até lá, alguns equipamentos 
ajudarão a acelerar o tráfego da rede, dando prioridade ao 
tipo que é considerado mais crítico. "Em geral, esses ace
leradores dão prioridade para voz e vídeo", afirma Mauro 
Cruzeiro, vice-presidente da Orange Business Services 
para a América Latina, empresa do grupo France Telecom. 

Junto com a velocidade das redes, surgirão aplica
ções mais poderosas para a nuvem. Os próximos dez anos 
serão marcados pela migração em larga escala de sistemas 
de RH e finanças para aplicativos em nuvem. Fornecedores 
de serviços não faltam. Google, Amazon e Salesforce estão 
entre os mais conhecidos. Mas companhias que cresceram 
usando o tradicional modelo cliente-servidor também estão 
chegando. Para fazer frente ao avanço de softwares de pro
dutividade online, que tem o Google Docs como principal 
exemplo, a Microsoft apresentou no final de 2010 uma ver
são online do seu tradicional pacote de escritório Office. Pelo 
Office 365, é possível usar programas como Word e Excel 
dentro do navegador. Do outro lado do balcão, nas empresas 
usuárias de TI, uma grande mudança também está sendo 
desenhada. "Há uma tendência inexorável de as compa
nhias se focarem no negócio principal e se preocuparem me

nos com hardware e software", 
afirma José Luiz Rossi, CEO da 
C P M Braxis Brasil Capgemini. 

Outro fenômeno que 
não poderá ser menospreza
do pelas empresas é o cresci
mento das redes sociais. "Os 
serviços de relacionamento 
oferecem um grande potencial, 
mas ainda há um ponto de in
terrogação imenso sobre como 
aproveitar essa onda de forma 
segura", afirma Dreyfuss, do 
Gartner. Uma das contribuições 
das redes sociais às empresas 
será a maior colaboração entre 
os funcionários e o relaciona

mento mais direto entre a empresa e seus clientes. As redes 
sociais evoluirão para o conceito de inovação aberta, com 
clientes e empresas trabalhando juntos. De acordo com 
estudo realizado pela McKinsey & Company, uma con
sultoria global de gestão, a cocriação tende a se tornar cada 
vez mais popular, com pessoas de fora ajudando a resolver 
problemas ou propondo inovações para as companhias. 

As redes sociais também terão um papel impor
tante como ferramenta de marketing (leia mais na página 
142) e poderão ser turbinadas com recursos tecnológicos 
como a geolocalização. Pelos sites de relacionamento, a 
empresa descobre as preferências do consumidor. Com a 
geolocalização, manda a oferta certa na hora exata. "Uma 
rede varejista pode enviar uma mensagem sobre uma 
promoção quando o cliente estiver próximo de uma de 
suas lojas", diz Marcos Covre, diretor comercial da Ima
gem, empresa de geotecnologia e imagem por satélites. 

A evolução de outras tecnologias já conhecidas pro
mete fazer a diferença no dia a dia dos negócios. O reconhe
cimento de voz é um exemplo. Essa tecnologia vem ganhan
do novas funcionalidades, como mostrou recentemente o 
Google Translate para smartphones com sistema Android. 
Apresentado em meados de janeiro, o aplicativo reconhece 
a voz do interlocutor e dita as palavras traduzidas na lín
gua que o usuário preferir. O Google prevê que, nos próxi
mos anos, o recurso traduzirá em tempo real conversas em 
qualquer idioma e poderá ser muito útil no ambiente cor
porativo. "Nos call centers, essa tecnologia poderá aumen
tar a produtividade, já que um funcionário poderá atender 





ligações dos Es tãdõsÜnidos 
ou da China, sem necessaria
mente falar inglês ou manda
rim", afirma Ricardo Chisman, 
líder para a área de tecnolo
gia da consultoria Accenture. 

Todas essas mudanças 
terão um forte impacto no papel 
dos diretores de tecnologia das 
empresas. A TI não estará res
trita às fronteiras da companhia. 
Haverá um mix de soluções in
ternas e externas, que exigirá um 
maior poder de negociação dos 
gestores. O departamento de TI 
precisará ter cada vez mais uma 
visão estratégica do negócio. E 

quem será esse gestor? Que características definirão a pessoa 
responsável pela tecnologia das empresas em2020? Não have
rá mais espaço para o diretor de TI preocupado com manuten
ção de servidores e troca de versão do sistema operacional. "A 
capacidade de tomar as decisões mais acertadas para o negó
cio será a habilidade mais valorizada dos profissionais de tec
nologia", diz Luís César Verdi, CEO da SAP Brasil. O CIO terá 
um papel importante no processo de inovação das empresas. 

O S G A D G E T S V I R Ã O D E C A S A _ u m e s t u -
do realizado pela Cisco, empresa americana líder em equi
pamentos de rede, em parceria com a Forrester Research, 
revela que, no ano passado, o mundo possuía 35 bilhões 
de dispositivos eletrônicos, o equivalente a cinco equipa
mentos por pessoa. Em 2013, esse número subirá para 50 
bilhões e, em 2020, chegará a 500 bilhões, o que represen
tará uma média de 70 aparelhos por habitante do planeta. 
Entram nesta lista não só os smartphones, computadores 
e tablets, mas também geladeiras, televisores, cafeteiras 
e qualquer outro eletrônico no qual possa ser embutido 
um chip com número IP. "O computador estará embutido 
em todos os objetos. Na caneta, na torradeira e até na cai
xa de sapatos", diz Jean Paul Jacob, pesquisador emérito 
da IBM e pesquisador em residência da Universidade da 
Califórnia. "O melhor PC será aquele que a gente não vê." 

No último trimestre de 2010, foram vendidos mais 
smartphones (100,9 milhões) que PCs (92 milhões) no 
mundo todo, segundo a IDC. Os tablets não ficam muito 
atrás e também já caíram no gosto das corporações. Mais 

de um quarto dos 50 milhões 
de aparelhos do tipo vendidos 
neste ano serão usados por em
presas, estima a Deloitte. Com 
tantos equipamentos à dispo
sição, é esperada uma inversão 
na forma como as empresas 
adotam tecnologias: se, tradi
cionalmente, eram os CIOs que 
determinavam o que deveria ser 
usado no ambiente empresa
rial, hoje existe uma pressão dos 
próprios funcionários para que 
gadgets comprados para uso 
pessoal sejam integrados à ro
tina corporativa. A heterogenia 
dos dispositivos móveis de uso 

pessoal exigirá que as empresas invistam mais para garan
tir a estabilidade e a segurança das diferentes plataformas. 
"Com o mundo mais digitalizado, a fronteira entre as infor
mações internas e externas da companhia ficará cada vez 
mais difusa e difícil de controlar", diz André Papaleo, vice-
presidente de indústria da Oracle para a América Latina. 

Tentar impedir que este tsunami de novos equipa
mentos ultrapasse a porta de entrada está fora de questão. 
O passado recente mostra que as novas tecnologias acabam 
trazendo um ganho de produtividade significativo para o 
negócio. Foi assim com os serviços de mensagem instan
tânea e continua sendo com o iPad e as redes sociais. Com 
a Geração Y chegando às empresas, a pressão pelo uso de 
mais e mais recursos tecnológicos tende a aumentar. Um 
estudo recente feito pela Intel com empresas americanas 
e inglesas mostrou que 61% dos entrevistados da Geração 
Y e 50% dos funcionários com mais de 30 anos acreditam 
que as tecnologias que usam para suas necessidades pesso
ais são mais eficientes e produtivas que as oferecidas pela 
companhia. E maisr65% dos entrevistados garantiram que 
perdem pelo menos uma hora por semana de produtividade 
por conta de tecnologias defasadas. Encontrar o equilíbrio 
entre a satisfação do funcionário e a segurança dos dados 
é um grande desafio para as empresas. "Quem descobrir 
como oferecer, de maneira segura, um ambiente mais pare
cido com aquele que o funcionário tem em casa, terá maior 
capacidade de reter seus talentos", diz Rossi, da C P M . 
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