
Qual o impacto das novas tecnologias sobre ____? 
Terence Reis 
 
Fui convidado para participar de um painel no CIAB Febraban – que é o congresso sobre 
tecnologia das instituições financeiras. Nada demais, a natureza do tema com que trabalho – 
mobilidade – gera interesse crescente. 
 
Mas o que acho interessante é que não importa o segmento – finanças, terceiro setor, 
construção civil, medicina, qualquer um à sua escolha – a dúvida é sempre abrangente, nunca 
específica, quase existencial. 
 
Para resumir, os temas são sempre uma variação de: “o que podemos esperar do futuro?”. Ou, 
para usar uma linguagem de eventos: “qual o impacto das novas tecnologias sobre 
____________ (insira o setor)?”. 
 
Fico preocupado com esta equivalência de “nova tecnologia” e futuro; me preocupa esta 
centralização do tema em tecnologia. Se digo isto, também posso dizer que a novidade não 
pertence a este momento – e ainda está separada do nosso cotidiano, posto que é tecnologia. 
Então eu queria poder chegar e dizer: vocês entenderam errado. Esta não é uma “nova 
tecnologia” e nem pertence ao futuro. Mas é, sim, um novo ponto de contato, uma nova 
ferramenta integrada à sociedade, mudando e sendo mudada, com reflexos inclusive na 
cultura, e seu lugar é no presente – agora! 
 
Mas eu não vou falar isso, pois não é o que esperam de mim. Então como o tema é sempre 
aberto, eu defini alguns pontos comuns a todos os setores e que precisam ser levados em 
consideração ao pensarmos neste futuro (que é mais presente do que gostariam). 
 
Sendo assim, “qual o impacto das novas tecnologias sobre ___________?”. 
 
O primeiro ponto, essencial, é a mudança do papel do indivíduo. Este deixa de ser apenas 
receptor de informações. Ele é receptor, é produtor, é intermediário. Pensando no setor 
bancário, por exemplo, a mesma pessoa, com o mesmo smartphone, pode ser cliente do 
banco, terminal de vendas, meio de pagamento e intermediário de transações. 
 
O segundo ponto tem a ver com a ubiquidade do acesso e a fragmentação dos canais. O futuro 
é de telas conectadas – em qualquer lugar. Ou seja, eu posso – e quero – acessar o conteúdo 
de meu interesse onde estiver, no momento que for, com o dispositivo que estiver ao meu 
alcance. Neste sentido, o ambiente de negócios e de relacionamento estará intensamente 
disperso, prejudicando toda iniciativa que tenha o controle como princípio. 
 
Com a fragmentação, o aumento da conectividade e a maior educação do consumidor, temos 
um aumento do nível de expectativas com relação aos serviços que não é trivial – com maior 
demanda por rapidez, precisão e autonomia. 
 
A marca ou produto deixa de estar presente apenas nos momentos-chave, no momento da 
decisão ou da transação, mas passa a poder estar presente em todo o ciclo de vida de seu 
consumidor. Este passa a oferecer abertura, portanto, para novos serviços, novas formas de 
relacionamento. 
 
Enriquecimento da comunicação – um smartphone, um tablet, uma TV conectada oferecem 
novas formas de interação, mais ricas, que requerem pensar o conteúdo de modo inovador, 
apropriado ao contexto de uso de cada um. 
 
Mais serviços, mais canais – e menores ciclos tecnológicos – exigem rapidez e consistência no 
desenvolvimento. É importante que a reutilização ou a exportação de componentes e serviços 
entre plataformas seja parte da estratégia. 
 
Por fim, os desafios também são semelhantes, independente de setor. 
 



Portabilidade entre dispositivos: um canal – smartphones – é, na verdade, pelo menos seis 
plataformas distintas, e quatro destas com diferenças significativas em sua própria base de 
aparelhos. 
 
Escalabilidade e confiabilidade: é importante prever que o crescimento da base de usuários é 
exponencial e que nem sempre o consumidor terá acesso adequado. 
 
Interoperabilidade entre dispositivos: se eu tenho um PC, um tablet Android, um iPhone e uma 
TV conectada, eu espero que seja possível acessar o mesmo serviço com a mesma experiência 
– e que estes “se lembrem” de minhas preferências. 
 
Distribuição: eu não posso esperar que meus consumidores descubram meus aplicativos ou 
serviços. E não posso contar com que os que já possuem, atualizem e instalem novos recursos 
de modo uniforme – recursos e correções que podem ser críticas para meu negócio. 
 
Personalização: com dispositivos cada vez mais pessoais, as expectativas são de que as novas 
aplicações sejam capazes de um mínimo de customização que as tornem mais próximas de 
meus hábitos e preferências. 
 
A lista não é exaustiva. Mas com estes itens bem memorizados, você terá boas chances de 
discorrer sobre os “impactos das novas tecnologias” em qualquer evento. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 20 jun. 2011, p. 8.  


