
Pequenas mudan-
ças em série vêm 
deslocando o 
eixo do mundo 
da tecnologia. Do 

oriente ao ocidente, uma ver-
dadeira revolução social, polí-
tica e econômica encontra-se 
em curso. Acredita-se que, nos 
próximos anos, a convergência 
de conceitos emergentes impri-
mirá mudanças significativas 
nas dinâmicas do mercado. 
Isso exigirá outras posturas e 
ações agressivas no que toca o 
plano tático e estratégico. Pelo 
lado comprador, os desafios 
incluem recursos financeiros e 
computacionais, velocidade de 
crescimento e novas formas de 
aquisição de TI. Na frente, re-
lações das empresas com seus 
provedores virarão algo ainda 

mais fundamental para os que 
querem vencer as dificuldades 
e explorar oportunidades. 

O Gartner aponta sete for-
ças agindo sobre o mercado: 
componentização da oferta, 
globalização, elos de valor dos 
serviços, consumerização, se-
gurança e privacidade, hiper-
competição e hiperverticali-
zação. A transformação segue 
também os vetores de um cená-
rio de grande pressão, estimula-
do por uma economia nacional 
em expansão e retomada de in-
vestimentos. Cassio Dreyfuss, 
vice-presidente de pesquisa da 
consultoria, cunhou a expres-
são "crescimento indisciplina-
do" para definir o momento. 
O analista prevê que em um 
futuro próximo veremos mui-
ta coisa diferente em termos de 

acomodações, estruturas orga-
nizacionais e processos que te-
rão como objetivo principal ti-
rar proveito dessas tecnologias. 

Perceba que alguns já co-
meçam a explorar esse cenário. 

É o que acontece quando um 
Uol Host firma parceria com a 
Microsoft para comercializar o 
Exchange na nuvem. O movi-
mento foca pequenas e médias 
empresas e a solução engloba 
caixas de e-mail disponíveis na 
loja de aplicativos da empresa 
de web. O custo mensal parte de 
11,90 reais por uma conta com 
25 GB de capacidade. A compra 
pode ser feita em poucos cliques 
e o pagamento vai por cartão 
de crédito ou boleto bancário. 
Por meio da aliança, em breve, 
a companhia pretende oferecer 
também o Office 365. Quase 

na mesma toada, a Totvs tam-
bém fez aliança com o provedor 
de internet para fornecer ERP 
como serviço (SaaS), estimando 
quase 92%, de um total próximo 
a 6 milhões de pequenas empre-
sas brasileiras que não possuem 
sistemas de gestão. 

"Nuvem é a coisa mais per-
turbadora e de impacto desde 
o aparecimento da internet. 
Some isso à mobilidade, cada 
vez mais permitida", comenta 
Dreyfuss, para definir: "essas 
duas famílias tecnológicas vão 
mudar a maneira como se usa, 
se compra e se vende tecnolo-
gia". Inclua nesse balaio, ainda, 
ferramentas mais poderosa de 
business intelligence, mídias 
sociais e recursos de análise de 
dados destas redes. Perceba que 
não há uma novidade tecnoló-A ut
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gica disparando essa fagulha de 
inovação nos negócios, mas o 
aperfeiçoamento de conceitos e 
sua combinação, gerando ma-
neiras novas de fazer as coisas. 

Outro exemplo sobre como 
conceitos distintos já se mistu-
ram fazendo nascer algo novo 
está na ação recente do AppSu-
mo. O site levou um pouco da fe-
bre das compras coletivas para o 
mercado corporativo de tecno-
logia da informação, lançado es-
forço batizado de Best of Brazil, 
no qual oferecia um pacote com 
14 softwares desenvolvidos por 
empresas nacionais. Com des-
contos atrativos e condições fa-
cilitadas de pagamento, a expec-
tativa era gerar 500 vendas entre 
25 de maio e 4 de junho, tempo 
da promoção. No modelo, a re-
venda/loja digital ganhou 15% 
sobre os negócios realizados. 

Mas não pense que o movi-
mento restringe-se ao abstrato 
mundo dos softwares. No final 
de maio, o Google lançou seu 
Chromebook, computadores 
portáteis fabricados por Sam-
sung e Acer. Até aí, nada demais. 
Agora vem a parte legal. Além de 
poderem ser comprados por 350 
a 500 dólares, há um modelo de 
locação do aparelho para empre-
sas por 28 dólares, por mês. Para 
escolas, o aluguel sai por 20 dó-
lares. A previsão era que as má-
quinas configuradas para uma 
experiência de navegação web 
estivessem disponíveis para con-
sumidores nos Estados Unidos 
na primeira quinzena de junho, 
chegando ao Brasil no futuro. 

QUESTÃO DE PERFIL 
A tecnologia, cada vez mais, 

pressionará as empresas de 

diversas maneiras. A transfor-
mação no modelo de compra 
deve mudar as estruturas orga-
nizacionais atuais, em especial, 
as áreas de tecnologia das cor-
porações. O Gartner acredita 
em redução significativa - em 
um curto espaço de tempo - do 
número de funcionários abaixo 
do CIO. "Em cinco anos, ape-
nas 10% das empresas terão um 
CPD", arrisca Dreyfuss, dizendo 
que, no futuro, os departamen-
tos de "TI" passarão a se chamar 
"TN" (tecnologia de negócios) 
por sua capacidade de agregar 
produtos na ponta da cadeia 
produtiva, seja qual for o setor 
onde a companhia atua. 

O analista acredita que o 
cenário contempla mudanças 
na relação da empresa com 

seus provedores de tecnologia. 
À medida que muda o perfil 
de utilização e compra de TI, 
há uma acomodação da forma 
de vender esse tipo de recurso. 
Dentre as mudanças, há um 
aprofundamento por parte dos 
vendedores com possibilida-
de de crescer sua importância 
dentro dos usuários. Em outras 
palavras: será preciso falar a 
língua dos negócios. Três cená-
rios hipotéticos surgem como 
uma miragem no horizonte 
(veja box na pág. 35). 

O vice-presidente do Gart-
ner aponta que o futuro não re-
serva muito assento dentro das 
empresas usuárias para aquele 
gestor que entendia quase tudo 
da parte técnica, e que foi mui-
to valorizado dos tempos de re-

serva de mercado até hoje. Este 
profissional, possivelmente, 
será absorvido por fornecedo-
ras de tecnologia. O consultor 
chega a dizer que as decisões 
que hoje são tomadas por esse 
executivo ficarão sob respon-
sabilidade dos provedores de 
serviço. E, nesse ponto, você 
deve começar a se perguntar 
como tirar proveito disso! 

URGÊNCIA 
"Vendedores de hardware 

e software oferecerão seus pro-
dutos tradicionais de um jeito 
novo. Talvez isso não será mais 
comprado pelas empresas, mas 
pelos provedores de serviços 
dessas empresas", sugere. Na 
visão de Dreyfuss, o comércio 
de "caixa" tende a seguir novas 
regras, uma vez que licenças 
de sistemas e computadores 
padrões podem ser comprados 
"em leilão". O canal precisa usar 
a dinâmica ao seu favor: que 
saiba se posicionar bem como 
box-mover se sua especialidade 
for logística; como provedor de 
serviço, se for integrador; ou 
como parceiro de negócio, se 
tiver alta especialização para 
que sua presença chegue ao 
produto final do cliente. 

Assumir totalmente a ges-
tão da TI de uma das milhões 
de pequenas ou médias empre-
sas que existem no Brasil e não 
têm tempo, vontade ou dinheiro 
para manter uma estrutura pró-
pria é apenas uma delas. Além 
disso, há oportunidades em ni-
chos para acrescentar algo em 
um produto ou mercado que 
só ele, o canal, tenha capacida-
de. O modelo de negócios des-
ses provedores trará vantagens 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



competitivas que vão além da 
oportunidade comercial. O fato 
de ter bom relacionamento não 
vai ser mais um definidor de 
sucesso. As relações mudam. O 
conhecimento sobre tecnologia, 
de forma geral, se massificou. 

Entrantes, demanda e no-
vas tecnologias desestabiliza-
rão o mercado com se conhece 
hoje. Agora, se falamos de futu-
ro, será preciso vender mais que 
produto. "Se os canais come-
çarem a colocar, de fato, a cria-
ção de uma solução de negó-
cio, continuarão no mercado. 
Existem novos papeis a serem 
cumpridos", diz o VP do Gar-

tner, que coloca um "porém" 
para análise: "Fornecedor de 
tecnologia não tem, por hábito, 
uma estratégia de projetar o fu-
turo, ele atua mais taticamente 
em função de oportunidades 
comerciais. Acho que, diante 
dessa transformação, é mui-
to importante criar estratégia, 
uma vez que não se sabe mais 
onde estarão as oportunidades 
comerciais sem uma visão ou 
um caminho que se quer trilhar, 
entender o cenário e criar uma 
estratégia", comenta Dreyfuss. 

Ainda existe grande dificul-
dade por parte dos fornecedores 
e seus ecossistemas de reven-

das no sentido de oferecerem 
uma solução tecnológica e não 
um produto. O consultor Ser-
gio Lozinsky cita que os CIOs 
querem apresentar problemas 
de negócio e ouvir soluções de 
seus parceiros. "Os provedores 
não completaram a transição da 
venda de produtos para a venda 
de solução", enfatiza. Um con-
junto de razões fez com que essa 
barreira não fosse vencida até o 
momento. "O modelo de venda 
de TI ainda é baseado em cota. 
As pessoas responsáveis pelas 
áreas comerciais dos fornecedo-
res têm sua meta trimestral, que 
precisa ser batida", diz o con-

sultor. Soluções de negócio de-
pendem de ciclos mais longos, 
abordagens mais certeiras para 
um problema mais complexo. 

Esse movimento de repen-
sar-se, fincar bandeiras dentro 
dos clientes, não é algo exclusi-
vo do setor de TI. Ocorreu algo 
semelhante na indústria auto-
motiva, por exemplo, quando 
fornecedores de partes (motores, 
bancos, pneus) entram na linha 
de montagem para colocarem as 
peças na quais são especialistas e 
que, no final, irá compor o carro. 
"A modalidade de contratação 
passa por uma ruptura por conta 
disso e muda toda a cadeia", diz 
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Luis Minoru, diretor de consul-
toria da PromonLogicalis. A dú-
vida é o impacto que isso vai ter 
e como as empresas estarão pre-
paradas. O impacto não é só na 
forma de comercialização, mas 
em como isso será medido. 

COISAS DA INTERNET E 
VICE-VERSA 

"A tecnologia tem invadido 
espaços", sintetiza Minoru, lem-
brando que os movimentos de 
adoção não começam mais pe-
las organizações e sofrem inter-
ferência mais forte dos usuários. 
As empresas ainda não apren-
deram a lidar com essa situação. 
Além disso, o barateamento e 
interconexão de dispositivos in-
fluenciarão o cenário futuro. 

Anderson Gomes da Silva, 
Edyd Junges e Gonçalo Ferraz, 
pesquisadores do Instituto Fa-
ber-Ludens, que tem como mote 
de estudo o design de interação, 
apontam que a web 2.0 trouxe 
uma metáfora de ruptura, tra-
zendo serviços em sua essência. 
Conceitos que talvez você já te-
nha ouvido, como comunica-
ção máquina-a-máquina (M2M) 
e Internet das Coisas surgem 
como uma amplificação a partir 
da conexão e interação de partes 
que até então estavam separa-
das. Produtos que no passado 
não eram "computadorizados" 
ganham chips, memórias, inte-
ligência e começam a virar ubí-
quos. Se o design de interação 
oferece métodos para conectar 
coisas, o de serviço é como as 
pessoas podem oferecer cone-
xão entre seus serviços. Com 
uma vasta relação entre os apare-
lhos conectados a redes, virando 
objetos de mediação das relações 

humanas, resta às empresas cria-
rem novos serviços. 

Dois conceitos são impor-
tantes de esclarecer. O primei-
ro trata de ubiquidade, que é a 
expansão de algo até o ponto de 
estar em todo o lugar; o segun-
do, pervasividade, que signifi-
ca que, além de estar em todo 
lugar, você não precisa mais se 
preocupar com aquilo. E, em 
outras palavras, algo que chega 
à sua vida e torna-se tão natural 
que vira um objeto quase invi-
sível. Só nos damos conta disso 
quando não estamos com ele. 
Pense no celular que carrega 
em seu bolso e entenderá como 
isso se dá na prática. 

O pessoal do Faber-Ludens 
soa sensato quando afirma que 
o mundo em rede abre oportu-
nidades para criar mercados, 
explorar outros já existentes 
e por aí vai. Algo que pode ser 
valioso para quem quer se aven-
turar pela inovação é: não olhe 
apenas para o setor onde atua. 
Conhecimentos "entre indús-
trias" podem revelar experiên-

cias e soluções para problemas 
que você tem. Se Henry Ford 
perguntasse para seus clientes o 
que eles queriam, provavelmen-
te tentaria fazer cavalos corre-
rem mais rápido. É importante 
que empresas de TI e telecom 
quebrem paradigmas organi-
zacionais para um foco mais 
em inovação. E existem infini-
tas formas de inovar com base 
no cenário que se abre. Pense o 
que significa a ação do Google 
em alugar laptops e cobrar pelo 
serviço prestado. Ou no fato de 
que as pessoas não precisam 
mais de dispositivos robustos 
para carregar informações, que 
podem ficar armazenadas em 
um ambiente remoto. 

PARA TODOS OS GOSTOS 
Os serviços ganham peso 

muito pela velocidade de reno-
vação. A aceleração intensa dei-
xa complicado alguém que não 
tem isso na essência de seus ne-
gócios olhar com atenção para 
tantas novidades e modas. Veja 
que receitas recorrentes são tão 
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interessantes ou mais que uma 
venda vultuosa. Existem algu-
mas empresas que, por diretri-
zes internas ou por acreditarem 
nisso, manterão a posição de 
desenvolver internamente suas 
ações de TI por diversas razões. 
Um cenário diferente está nas 
organizações que se preocupa-
rão cada vez menos com a base 
tecnológica que suporta suas 
atividades - transferindo isso 
para um ou mais parceiros -, 
colocando foco interno naquela 
tecnologia que agrega valor aos 
seus produtos. 

De um lado, o fabricante 
olha para o desenvolvimento de 
sua tecnologia e o cliente para o 
benefício que ela pode agregar 
para seus negócios. No meio, 
o canal, que precisa entender 
como a parafernália funciona e 
colocá-la para funcionar em be-
nefício dos clientes. Essa camada 
de entender e adaptar passa cada 
vez mais para o integrador, que 
ocupará a posição de parceiro 
do cliente e aquele que puxa as 
melhorias dos equipamentos. 
Atente-se que, criar funcionali-
dades diferentes, algumas vezes, 
pede fazer aliança com prove-
dores de diferentes tipos de tec-
nologia. Aí entra a grande difi-
culdade que diz que, para você 
ser um bom parceiro é preciso 
treinar muita gente. 

Vasculhe o que há de novo 
e faça exercícios constantes 
para entender desafios das in-
dústrias e ver quais os melho-
res fabricantes para apostar. 
"Monitorar novidades é im-
portante", acrescenta Minoru, 
executivo da integradora que, 
há cinco anos, alicerçava seus 
negócios sobre produtos Cisco 

e hoje tem um portfólio com 
30 parceiros, dos quais 13 são 
considerados estratégicos. "En-
tendemos que é preciso diver-
sificar para entrar em novos 
mercados. A velocidade de ino-
vação é tão grande que não dá 
pra ficar parado por dois anos 
pois não terá como recuperar 
esse atraso depois". 

"A inovação é importante 
no contexto da revenda", sinaliza 
Marcos Lacerda, diretor de ven-
das da Intel, fabricante de chips 

te", diz, para compensar: "mas [ao 
canal] é preciso muito foco para 
entender a dinâmica do merca-
do". Assim como no automotivo, 
existem chances de vender tecno-
logia embarcada em outros pro-
dutos, levando inteligência para 
dentro de dispositivos que tradi-
cionalmente não são inteligentes. 
"Não fique tão dependente do 
mercado tradicional". Ainda es-
tamos engatinhando na hora de 
pegar tecnologias, integrá-las e 
lançar um produto ou aplicação 

que volta e meia lança uma no-
vidade para atender a mercados 
além da indústria de computa-
dores. O executivo enxerga o 
canal inovando de duas formas: 
no jeito como ofertará suas so-
luções e na maneira como tocará 
seus negócios, sendo especialista 
em nichos onde residem opor-
tunidades com maior margem 
e relevância. A companhia, por 
exemplo, lançou uma tecnologia 
para ser aplicada em automóveis. 
"E uma oportunidade interessan-

totalmente nova. As possibilida-
des são infinitas. 

Há uma previsão de au-
mento do número de empresas 
no Brasil. Muitas companhias 
não têm um departamento de 
TI, mas o canal tem capacida-
de de gerar valor oferecendo a 
gestão da tecnologia. No con-
texto, o hardware e as licenças 
de software agregam de outra 
forma, dentro de um pacote de 
serviços. Não pense aqui que 
a venda de computadores não 

será importante nos próximos 
anos. Pelo contrário, seguirá 
crescendo. Isso vale para toda 
a camada de infraestrutura que 
dará suporte para todo "admi-
rável mundo novo" que se de-
senha. A questão é que, talvez, 
seja preciso olhar para além 
disso, como forma a ampliar a 
lucratividade de negócios. 

Como deu para ver, teremos 
cada vez mais velhas tecnologias 
aplicadas de forma cada vez mais 
inéditas. Contudo, a expansão 
em direção ao serviço precisa 
de uma estrada pavimentada. 
Em outras palavras: projetos 
de infraestrutura continuarão 
a existir; mais: movimentarão 
uma boa quantia de dinheiro. 
Seja antenado e questione seus 
fornecedores, talvez eles tenham 
algo guardado que pode agregar 
à sua oferta. Se não, busque pro-
vedores de solução diferentes, se 
os atuais não suprem completa-
mente suas expectativas. 

Diversas entidades setoriais 
(Brasscom, Abes, Assespro, Sof-
tex, etc) compilaram dados de 
duas pesquisas da IDC que reve-
laram que o mercado nacional 
de TI movimentou o equiva-
lente a 85,09 bilhões de dólares, 
em 2010. Colocando telecom 
nessa conta, o montante sobe 
para 165,69 bilhões de dólares. 
O País tem um dos oito maiores 
mercados internos do mundo. A 
tendência - somada a boas pers-
pectivas econômicas - traz ainda 
oportunidade de escalar algumas 
posições nesse ranking nos pró-
ximos anos. A expectativa é que a 
indústria brasileira de tecnologia 
fature US$ 200 bilhões ao final da 
década, com evolução significati-
va do patamar atual. A ut
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Text Box
Fonte: CRN Brasil, São Paulo, n. 331, p. 86-94, jul. 2011. 




