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A Copa de 2014 está aí e, entre as muitas dúvidas sobre os estádios, o transporte, a 

segurança, os aeroportos, a infraestrutura, fica outra dúvida: qual será a comunicação 

utilizada? Porque em 2010, foi o Twitter o grande canal de comunicação, ferramenta que nem 

existia na Copa de 2006. 

  

Na verdade o que rege o mundo da informática é apenas uma certeza: mudanças. Quem 

poderia imaginar que os grandes main-frames da IBM seriam substituídos pelos PCs e a IBM 

cederia seu espaço para uma empresa tão desconhecida quanto surpreendente como a 

Microsoft? 

  

Com uma ideia simples como um menu de opções, conseguiu colocar qualquer ser humano 

comum em contato com um computador, sem que para isso fosse necessário saber linguagens 

indecifráveis ou ter um curso de programação de computador. Era tão intuitivo o sistema 

operacional criado que qualquer criança conseguia acessar o PC, aliás, elas tinham até mais 

facilidade. E a Microsoft reinou como a grande empresa de tecnologia. 

  

E quem sentia confiança nessa posição tão confortável experimentada pela Microsoft não podia 

acreditar que uma empresa que lançasse um aparelhinho num mercado já tão concorrido como 

o dos celulares pudesse se tornar a grande potência mundial. A Apple, depois de 30 anos 

rivalizando com a empresa de Bill Gates, marcou uma nova era ao firmar-se como a maior 

companhia em valor de mercado. E tornar-se a mais valiosa empresa de tecnologia do mundo 

não foi tarefa das mais fáceis, incluindo em sua trajetória algumas derrotas que para muitos 

eram seu enterro. 

  

Diante de uma quase falência, a empresa se reinventou com o iPod, com o iPhone e agora com 

o iPad, um produto lançado num mercado sem concorrência. E qual o segredo do sucesso? 

Quando todos apostavam qual seria o aparelho que o iPad iria substituir, Steve Jobs acreditava 

que não iria acabar nem com o celular, nem com o PC, nem com os netbooks, ou qualquer 

outra tecnologia existente. Era na verdade a descoberta de um novo nicho no mercado. E as 

vendas foram surpreendentes. 

  

Hoje as redes sociais invadiram o mundo e empresas como o Facebook se tornaram grandes 

potências mundiais, surgindo de maneira impressionante em um dormitório do campus de uma 

universidade americana. E a mágica por trás dessa empresa é a simplicidade da comunicação. 

Afinal esse é o grande poder do mundo contemporâneo, a comunicação. 

  

Arrisca algum palpite de como será a comunicação para a próxima Copa? Por bancos de dados 

através de nuvens? Por transmissão de pensamento? Por telepatia? E para chegar ao 

Itaquerão? Bom, aí nem o Ministério dos Transportes tem solução... 
 

Fonte: Propmark, São Paulo, 8 ago. 2011, p. 42.  
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