Uma revolução de consumo começou. Vive-se uma mudança visível no eixo
de adoção tecnológica. A curva de novidades deixou de ser puxada pelos
departamentos de TI das corporações para ser empurrada para dentro do
muro das empresas por milhões de usuários de um número cada vez maior de
sistemas e dispositivos. 0 fenômeno recebeu o nome de "consumerização".
Se há dez anos os funcionários ficavam felizes no trabalho porque lá encontravam um bom computador, hoje, eles reclamam pois não têm na empresa
tanta sofisticação quanto o que contrata em sua casa.
Nas páginas de um relatório divulgado por um fornecedor de TI chegou a se
profetizar o surgimento de uma quarta onda impactando as empresas pós-revolução industrial. No contexto, o primeiro movimento seria o conceito de
linha de montagem proposto por Henry Ford; o seguinte viria com a proposta
japonesa de melhoria continua do processo; seguido pela produção massiva
e de baixo custo centralizado na China. Viveríamos, agora, em um modelo de
trabalho baseado na conexão intensa e ininterrupta. A tecnologia encontra-se no centro desse cenário suportada por produtos cada vez mais amigáveis
e, especialmente, queda drástica do preço de dispositivos mais poderosos.
Calcula-se que existam no mundo mais de 1,2 bilhão de consumidores com
acesso à internet, outros 700 milhões com computadores pessoais e 2 bilhões
com telefones móveis. A tecnologia se massificou. Grande parte deste grupo
que usufrui as facilidades dos recursos que possui em casa quer o mesmo ou
mais no ambiente de trabalho. E isto traz um desafio de administrar e suportar um ambiente heterogêneo de máquinas e sistemas, estabelecer segurança aderente e criar novas regras de governança.
Esse movimento muda a forma de como as coisas acontecem no universo
empresarial e pressionam os CIOs, levando-os para um cenário cada vez mais
complexo, exigindo que reavaliem sua posição frente à adoção de tecnologias
"domésticas" para finalidades corporativas. Ao que tudo indica, os gestores de
TI encontram-se no caminho de uma onda gigante. Resta a eles aprender a surfar (e rápido). Afinal, faltam referências de como este movimento deve ocorrer.

Percebendo os ventos mudarem, a Coca-Cola começou a ajustar-se a um conceito voltado para o novo cenário. A gigante deu
início a um esforço mundial buscando maior integração e um
ambiente mais aberto. "Não diria que é consumerização pura,
mas temos como estratégia flexibilizar o ambiente dando uma
cara mais de consumer drive para nossa Tl", conta Jorge Osman,
responsável pelo departamento de tecnologia da informação da
companhia no Brasil. A postura proativa tenta compreender as
mensagens implícitas no discurso das áreas usuárias.
A estratégia começou em 2010, com uma mudança que
contemplou o retorno de um executivo que assumiu o posto
de novo CIO global. No processo, ele visitou operações da
empresa ao redor do mundo para entender o que os funcionários esperavam da TI. Ele ouviu mensagens sobre flexibilidade,
mais ferramentas de colaboração, maior integração e abertura
nos ambientes. A partir disso, buscou-se como compreender
como fornecer algo mais adequado as demandas de negócio.
O desafio é conciliar a rigidez da corporação com o cenário quase volátil do mundo de consumo. Há necessidade de se repensar
constantemente e estabelecer o foco no cliente para entender o
que é demanda real e não fazer as coisas apenas por fazer. Anda-se numa estrada em construção. E as empresas vão mais lentamente do que consumo de tecnologia pessoal. "Às vezes, suportar
e habilitar as oportunidades gera o paradoxo da flexibilidade
versus o nível de segurança e desempenho", reflete Osman, para
acrescentar: "Essa dicotomia faz parte do nosso dia a dia".
Precisa-se equalizar tais ingredientes para alcançar um estágio
de sucesso. "O ponto aqui é não sair de um ambiente fechado
para um que seja completamente sem noção, porque aí você vai
para o outro extremo, que também não funciona", classifica. As
corporações estão sempre um pouquinho atrás. Quanto da área
de TI coloca a mão em uma nova tecnologia e consegue algum
domínio sobre a questão surge algo novo. "É preciso sempre
correr atrás. Quando conseguimos estar do lado, é bom pra
caramba", comenta o executivo da Coca-Cola Brasil.

0 QUE VOCÊ NÃO SABIA
Barateamento e evolução de recursos de dispositivos portáteis
abriram um precedente incrível para impulsionar o fenômeno da consumerização. A Intel traçou percepções dos usuários quanto aos departamentos de TI de suas empresas. Os
respondentes mostram um cenário não muito favorável aos
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Basicamente, os gestores encaram o fato por meio de três pos-

"A consumerização ainda não
está contemplada pelos atuais
frameworks [de governança]. Na

turas: barrar, cooperar e ignorar. Como negar que esse tipo de

realidade teremos de rever todos os

postura exista, seja qual for a saída encontrada, o melhor é seguir

aspectos de segurança e acesso, bem

outras duas premissas: controlar e monitorar. Afinal, os argumentos

como entender e formular uma nova

colocados como barreira para o avanço da conceito suportam-se em

visão de como compatibilizar as

questões de segurança, ambiente tecnológico heterogêneo e conse-

necessidades da empresa com as das

qüente inabilidade de prover suporte e como equalizar a compra

pessoas", teoriza Biagio Caetano,

de equipamentos. "Se você não souber adequar bem sua evolução,

CIO da Taurus. Na visão do execu-

pode trazer sérios riscos", avalia Thomaz.

tivo, existe um gap enorme entre

o que temos e o que podemos usar nas companhias versus o
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é uma onda não vai dar para segurar". Chegamos a uma nova
fronteira. "Não há padrão e não sei se precisa de um padrão",
acrescenta, trazendo à discussão o aspecto social da questão.
Afinal, como impedir que pessoas usem seus equipamentos e
seus acessos se cada vez mais a vida não se resume a quatro
paredes ou a horários comerciais e não comerciais? "Estamos
mais imersos não apenas no trabalho", reflete.

Nesse ínterim, CIOs acham alternativas. A TV Globo disparou uma
campanha de divulgação sobre utilização de dispositivos pessoais por
volta de setembro de 2010. "Isto veio para atender a uma demanda que
reconhecíamos como reprimida e que era crescente", comenta Carlos Octávio Queiroz, diretor de operações, tecnologia e planejamento de TI da
companhia. Cada vez mais os executivos traziam devices para o ambiente do trabalho e questionar como poderiam usar aquilo para aumentar
sua produtividade. A saída residiu na construção de uma rede paralela
para acomodar tal ânsia por dispositivos. A reorientação das aplicações
encontra-se também no direcionamento. "Se não tomássemos uma
atitude nesse sentido, sofreríamos uma pressão para adotar corporativamente mais sofisticados", julga. O movimento fez ainda a empresa mirar
plataformas até então não privilegiada nas ações.

BENEFÍCIOS (EXISTE ALGUM?)
Os executivos entrevistados mantém olha de otimismo e oportunidade
sobre o tema. O argumento paira sobre a questão de que, trabalhando
com o que gosta, o funcionário pode ampliar sua produtividade. Além
disso, há impactos quanto a mobilidade, satisfação e possível redução
de custos com equipamentos no longo prazo. " N o futuro, talvez, uma
empresa não precisará mais comprar equipamentos porque todo mundo
trará os seus", arrisca Thomaz, da A b r i l .
"A abordagem corporativo e pessoal vai desaparecer. Isso é periférico. V a i chegar um momento que isso dará um nó. Dispositivo é transitório e as aplicações que não se adaptarem a isso, tendem a morrer",
comenta Anderson Cunha, diretor de TI da Leroy Merlin, citando que
simplesmente transportar sistemas que hoje rodam em outros formatos
de máquinas para aparelhos diferentes pode não ser uma estratégia
sustentável no longo prazo.
O mercado precisará se sentir seguro para desenhar o modelo e
encontrar as melhoras práticas. Conforme as tecnologias evoluem
há de se correr atrás. Lembre-se: mudanças acontecem com o tempo
e não se pode fechar a porta para nada. Observe os movimentos e
fazer suas escolhas. A grande conclusão de institutos de pesquisa é
avaliar os riscos que você quer correr, os custos que isso trará. Mas
não há um único modelo ou modelo vencedor. A grande conclusão
é, a ti que tentar lutar contra isso terá dificuldades no futuro. Já
passou a fase de só dizer não. " D i r i a que o CIO não tem opção ignorar a evolução, ele v a i ter que se reinventar. Se você pega a cadeia
produtiva da empresa e aquilo que o usuário usa tem valor para ele,
tem valor para a empresa", sintetiza Queiroz, da TV Globo.
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