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Não há como escapar. Com a proximidade do final de ano, os especialistas fazem as previsões 
de novas tendências para a indústria de tecnologia. Apesar de ser um evento recorrente, não 
há como negar sua importância para as empresas como uma bússola para o planejamento 
estratégico. O conceituada grupo de consultoria Gartner não fugiu à tradição e elencou um 
"top ten" de tendências , analisado em seguida pelo DC Informática. Carl Claunch, analista e 
vice-presidente do Gartner, ressalva que não são verdades absolutas para o ano que vem, 
"mas as companhias precisam decidir como irão atender às necessidades previstas para o 
futuro". 
  
Conheça agora as dez tendências para 2013:  
  
Batalha dos dispositivos móveis 
  
Essa talvez seja a mais evidente tendência para 2013. O Gartner prevê que os telefones 
celulares vão superar os PCs como os dispositivos de acesso à web mais comuns no mundo e 
que, até 2015, mais de 80% dos telefones vendidos serão smartphones. Porém, somente 20% 
dos telefones deverão incluir Windows. Outra previsão da consultoria é que, até 2015, as 
vendas de tablets representarão cerca de 50% dos computadores móveis - fato já adiantado 
pelo DC Informática na ocasião do lançamento do Windows 8, quando a Microsoft anunciou sua 
aposta na era das telas touchscreen – caracterísica evidente dos tablets. O Windows 8, aliás,  
ficará em terceiro lugar, segundo prevê o Gartner, atrás dos sistemas operacionais Android, do 
Google, e iOS, da Apple. As empresas precisarão oferecer suporte para a variedade de 
tamanhos de dispositivos, reduzindo a capacidade de padronizar o hardware de PCs e tablets. 
O Gartner conclui que, para TI, "isso significa que a era de domínio dos PCs com Windows 
como a única plataforma será substituída por uma era pós-PC, em que o Windows será apenas 
uma das variedades de ambientes que a TI deverá dar suporte."  
  
Aplicações móveis e HTML5 
  
Outra aposta certa para o ano que vem, para quem vai investir, é o segmento de aplicativos 
móveis. A previsão é que deverá expandir-se ainda mais. "O mercado de ferramentas para 
criar apps voltados aos consumidores e às empresas é complexo, com bem mais de 100 
fornecedores de ferramentas em potencial", avalia o Gartner, que divide as ferramentas de 
desenvolvimento móvel em várias categorias. "Para os próximos anos, nenhuma delas será 
ideal para todos os tipos de aplicações móveis, portanto, prepare-se para utilizar várias destas 
ferramentas", acrescenta a consultoria. Haverá uma mudança de longo prazo, dos apps 
nativos (criados exclusivamente para atender as características de um único tipo de dispositivo 
móvel) para a web móvel, à medida que o HTML 5 se tornar cada vez mais capaz. Apesar 
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disso, o Gartner não aposta no fim dos apps nativos porque "sempre oferecerão as melhores 
experiências aos usuários e os mais sofisticados recursos."   
  
Nuvem pessoal 
  
Gradualmente, a nuvem pessoal vai substituir o PC como o lugar em que as pessoas guardam 
seus conteúdos pessoais, acessam seus serviços, preferências e centralizam suas vidas 
digitais. Ele será o catalisador que conecta a web dos dispositivos escolhidos para uso durante 
as diferentes fases de suas rotinas diárias. A nuvem pessoal vai incluir o conjunto exclusivo de 
serviços, os destinos web e a conectividade que se tornarão o lar de suas atividades de 
computação e comunicação. Os usuários verão isso como um lugar portátil e sempre 
disponível, em que podem ir para cuidar de todas as suas necessidades digitais. Neste mundo, 
nenhuma plataforma, tecnologia ou fornecedor vai dominar e gerenciar a diversidade e o 
gerenciamento dos dispositivos móveis. A nuvem pessoal muda o foco do dispositivo cliente 
para serviços baseados em nuvem fornecidos entre os dispositivos. 
  
Lojas de aplicativos empresariais 
  
Até 2014, o Gartner acredita que muitas organizações fornecerão aplicações móveis aos 
funcionários, por meio de lojas privadas de aplicativos. "Com as lojas de apps empresariais, o 
papel de TI muda de um planejador centralizado para um gerenciador de mercado, que 
fornece governança e serviços de contratação para os usuários e, potencialmente, um 
ecossistema para dar suporte aos empreendedores de apps." 
  
A vez da Web 3.0 
  
A "Internet das Coisas", também conhecida como Web 3.0, está na previsão do instituto e logo 
se tornará uma realidade pois aparelhos eletro-eletrônicos e eletrodomésticos já começam a se 
comunicar com o fabricante ou passando informações de seu funcionamento remotamente 
para seu proprietário que esteja viajando, por exemplo.  O conceito descreve como a internet 
vai se expandir à medida que itens físicos, como dispositivos de consumo e ativos, são 
conectados. Análise do Gartner: "Os elementos-chave dela, que estão sendo embarcados em 
uma série de dispositivos móveis, incluem sensores embarcados, tecnologias de 
reconhecimento de imagem e pagamentos por aproximação (tecnologia NFC). Como resultado, 
a palavra móvel não mais se refere apenas ao uso de celulares ou tablets. A tecnologia celular 
está sendo embarcada em muitos tipos de dispositivos, incluindo contêineres farmacêuticos e 
automóveis. Os smartphones e outros dispositivos inteligentes não usam apenas a rede 
celular, eles se comunicam via NFC, Bluetooth, LE e Wi-Fi para muitos dispositivos e 
periféricos, tais como displays de relógios de pulso, sensores de tratamento da saúde, cartazes 
inteligentes e sistemas de entretenimento doméstico." 
 
TI híbrida e Cloud Computing 
  
Outra tendência é a mudança do perfil do profissional de TI nas empresas, que passa também 
a monitorar a imprescindível estrutura na nuvem.  "À medida que é exigido das pessoas que 
façam mais com menos, os departamentos de TI devem ter muitas funções na coordenação 
das atividades relacionadas à área, e a computação em nuvem está forçando essa mudança 
para outro nível. Uma pesquisa recente do Gartner mostrou que a função de contratação de 
serviços de TI está emergindo ao mesmo tempo em que as organizações, voltadas para 
tecnologia, descobrem que têm a responsabilidade de ajudar no fornecimento e no consumo 
de serviços na nuvem." 
 
Big Data estratégico 
  
Como o DC Informática já abordou, em edição passada, sobre o inovador trabalho da Boa 
Vista Serviços na análise do grande universo de dados  – para atender melhor o consumidor – 
o Big Data será a bola da vez nos próximos anos. Para o Gartner, o conceito "está mudando o 
foco dos projetos individuais e influenciando na arquitetura de informações estratégicas das 
empresas. Lidar com o volume de dados, variedade, velocidade e complexidade forçam 
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mudanças em abordagens tradicionais." Este fato está levando as organizações a 
abandonarem o conceito de um só repositório de dados empresariais, que contém todas as 
informações necessárias para as decisões. Em vez disso, elas estão mudando para múltiplos 
sistemas, incluindo gestão de conteúdo, repositórios de dados, data marts (repositório de 
dados simples) e sistemas de arquivos especializados, combinados com serviços de dados e 
metadados, que se tornarão o armazém de dados empresariais "lógicos". 
 
Para o mundo mais "geek", de linguagem muita vezes incompreensível para os leitores não 
iniciados, resumimos abaixo as três últimas previsões: 
  
Analíticos acionáveis – Esse palavrão high tech está ligado diretamente ao Big Data, como 
um passo à frente na análise de volume - com uma rapidez astronômica para a análise de 
dados individuais, simulação de situações e previsões de cenários possíveis para as empresas. 
Para os especialistas  do Gartner, é possível, com os dados analíticos acionáveis, "aumentar a 
flexibilidade das decisões na hora e no local de todos os processos de negócio."  
  
Computação In-MemoryA computação In-Memory (IMC) consiste em aumento brutal de 
desempenho já que os dados a serem processados ficam na memória RAM em vez de serem 
lidos nos discos de armazenamento. Dessa forma, longas horas de processos de computação 
podem ser reduzidas até em segundos, resultando na oferta de serviços em tempo real. 
"Muitos fornecedores vão oferecer soluções baseadas In-Memory nos próximos dois anos, 
levando essa abordagem ao uso pelo mainstream", prevê o grupo Gartner.   
  
Ecossistemas Integrados – A integração une três níveis tecnológicos: equipamentos 
(hardware), softwares e serviços na nuvem. Aplicativos e desktops virtuais significam menos 
custos em infraestrutura para as empresas e maior controle sobre as soluções. 
 
Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 27 nov. 2012, Informática, p. 19. 
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