


AméricaEconomia • O senhor diz que 
os países precisam tomar decisões 
tecnológicas fundamentais. Quais 
são elas? 
Orlando Ayala • Estamos em uma 
quarta fase da revolução tecnológica. 
A primeira foi o mainframe [computador 

de grande porte], a segunda foi o compu-
tador, a terceira é a internet, e a quar-
ta é a novidade de cloud computing, ou 

computação nas nuvens, que tem duas 
características centrais: forte redução 
de custos e capacidade de cômputo 
e processamento ilimitada. Isso gera 
uma enorme capacidade de inovação, 
pois conecta coisas que até agora fun-
cionam como silos. A grande pergun-
ta para cada país é como vão aproveitar 
essa tecnologia para suas necessidades, 
quais serão suas apostas. 

AméricaEconomia • E em que os paí-
ses devem apostar? 
Ayala • Há alguns anos, levei Bill 
Gates à Colômbia, e ele fez uma reu-
nião com alguns dos homens mais ri-
cos do país. Eles perguntaram a Bill: 
"Se você tivesse US$ 1 bilhão para in-
vestir na Colômbia, em que investiria?" 
A resposta dele foi muito simples: "Não 

sei, me digam vocês. Certamente, não 
apostaria em encontrar a vacina pa-
ra a Aids na Colômbia, pois há quatro 
ou cinco países que já estão apostando 
nisso". Essa resposta de Bill gerou uma 
discussão na Colômbia sobre qual de-
ve ser a aposta do país. 

AméricaEconomia • Chegou-se a al-
guma conclusão? 
Ayala • Teve início um diálogo entre 
entidades públicas e privadas, do qual 
eu também participei. Ficou estabeleci-
do que a grande aposta colombiana de-
ve ser a biodiversidade. Era quase ób-
vio. Mas, na Colômbia, não existe um 
supercomputador que possa analisar 
a grande quantidade de informações 
associadas à biodiversidade dos cinco 
ecossistemas colombianos. Isso debili-
ta a capacidade científica do país. 

AméricaEconomia • Os países latino-
-americanos estão muito atrasados 
nesse diálogo? 
Ayala • Sim. Hoje, 60% dos investi-
mentos globais em tecnologia estão di-
recionados ao clouding. Na Microsoft, 
esse número chega a 90% do orçamen-
to de US$ 7,5 bilhões em pesquisa e 
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desenvolvimento. Google, Cisco e até 
a IBM estão fazendo o mesmo. É uma 
revolução à qual se deve somar a massi-
ficação dos dispositivos móveis. Atual-
mente, há cerca de 5 bilhões de disposi-
tivos móveis no mundo, quase um por 
pessoa, principalmente telefones, e com 
alguma capacidade de computação. Is-
so significa que temos praticamente to-
da a humanidade mapeada. Portanto, 
já poderíamos identificar quem está on-
de, em qualquer parte do mundo. 

AméricaEconomia • Isso soa terrível 
em termos de privacidade. 
Ayala • Isso claramente nos leva a per-
guntas fundamentais em relação à pri-
vacidade, ou seja, sobre como você 
controla suas informações e como va-
mos legislar sobre o tema. Mas, com es-
sa realidade de dispositivos, o clouding 
é aquilo que nos permitirá criar expe-
riências absolutamente transparentes 
em mobilidade. Um exemplo é o que a 
Amazon já faz: se você tem o aplicati-
vo da Amazon para Blackberry, pode 
ler um livro baixado pela Amazon. E, 
quando você pega seu iPad, o aplicati-
vo da Amazon do tablet permite a você 
retomar a leitura no mesmo ponto em 
que a deixou no seu Blackberry. E você 
nem se dá conta disso. 

AméricaEconomia • Para que serve? 
Ayala • E uma mostra de como fun-
ciona o novo DNA da economia digi-
tal: dispositivos, redes e aplicativos su-
portados pelo cloud computing. Estamos 
entrando em uma etapa de inovação da 
qual os países emergentes podem par-
ticipar. A América Latina, com quase 
600 milhões de pessoas e uma grande 
quantidade de telefones móveis, pode 
ser um centro de inovação. Mas é ne-
cessário fazer determinações em âm-
bito nacional. 

AméricaEconomia • Quais seriam 
essas determinações? 
Ayala • Por exemplo, o Panamá está 
avançando na área de logística. Com 
sua vantagem de portos e sua posição 
geográfica, o país poderia se transfor-

mar em um cluster logístico que permi-
tiria gerenciar melhor, nas nuvens, seus 
ativos logísticos, além de oferecer servi-
ços internacionais. 

AméricaEconomia • Falando de países, 
a Microsoft tinha fechado as portas 
para o governo do Brasil desde que o 
país optou por passar para programas 
de código aberto... 
Ayala • Mas nos aproximamos muito 
do Brasil. A nuvem torna irrelevante o 
debate Linux versus Microsoft. Aproxi-
mamo-nos do Brasil na busca por solu-
ções educacionais para os governos lo-
cais. Com o governo federal, estamos 
em um projeto fundamental: o da ges-
tão da segurança para as Olimpíadas e 
a Copa do Mundo. 

AméricaEconomia • Um enorme de-
safio, não é? 
Ayala • E nada pode falhar. O Brasil es-
tará no centro do mundo, não pode ha-
ver erros. Acabamos de fechar um acor-
do para transferir para a nuvem todos 
os sistemas de segurança da polícia. 
Treinaremos 110 mil efetivos da polí-
cia brasileira para o manejo do sistema 
nas nuvens para a segurança dos even-
tos no país. 

AméricaEconomia • Por quê? 
Ayala • Vamos analisar o caso de Israel, 
país que se especializou na criação 
de clusters para oferecer serviços ao 
mundo. Um deles é telecomunicações, 
e o outro, segurança. O Brasil tem ur-
gência tremenda em desenvolver ca-
pacidades em segurança, tema funda-
mental na maior parte dos países da 
América Latina. Se os países da Amé-
rica Central não enfrentarem essa ques-
tão, eles se tornarão inviáveis. A demo-

cracia colombiana é inviável. O mesmo 
vale para o México. 

AméricaEconomia • Os sistemas que 
existem hoje não servem? 
Ayala • Lembre-se do que ocorreu em 
11 de setembro nos Estados Unidos. To-
das as agências separadas, ninguém se 
conectava com ninguém, todos sabiam 
que vinha um ataque, mas não tinham 
como organizar essas informações. No 
México, estamos trabalhando na coor-
denação de uma base de dados crimi-
nal através de todas as agências gover-
namentais. Na Colômbia, por exemplo, 
temos as polícias totalmente unifica-
das. A partir de seus automóveis, os po-
liciais podem ter acesso às informações 
de maneira instantânea. 

AméricaEconomia • Da mesma ma-
neira que você passa sua leitura do 
Blackberry para o iPad... 
Ayala • Exatamente. Em geral, as agên-
cias do Estado operam com bases de 
dados separadas. A idéia é conectá-las. 
A segurança é um dos temas nos quais 
a América Latina deve avançar em ter-
mos de políticas públicas e colocá-las 
em dia com a tecnologia. A educação 
é outro. O governo eficiente é outro. 
Mas, em geral, a América Latina não 
está nesse diálogo. 

AméricaEconomia • É tarde demais? 
Ayala • Há reformas que deveriam ter 
sido feitas há 15 anos. A educação é 
terrível, a segurança, também. A tec-
nologia continuará avançando, com 
ou sem a nossa presença. A pergunta 
é se a evolução tecnológica virá acom-
panhada de mudanças na política pú-
blica que permitam as transformações 
fundamentais. • 
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