
Angela Merkel pede atenção para fusão da TI com mundo real 
Vitor Cavalcanti 
 
Primeira-ministra alemã exalta possibilidades criadas pela tecnologia, mas acredita que diálogo 
em torno da nova cultura que emerge precisa ser constante 
 
No tradicional discurso da cerimônia de abertura de CeBIT, um dos maiores eventos de 
tecnologia do mundo, que acontece anualmente em Hannover, na Alemanha, a chanceler 
alemã Angela Merkel mesclou sua fala com tópicos que relacionavam as oportunidades trazidas 
pela tecnologias, mas com recados políticos subliminares, especialmente, relacionados ao 
crescimento econômico. “Falamos de crescimento, mas não sabemos ainda de onde ele virá e 
TI pode ser uma das áreas que trará esse crescimento”, avaliou. 
  
Angela afirmou que o avanço tecnológico tem aproximado as pessoas de maneira diferente, 
mudando a forma de comunicação e interação. Fazendo alusão a todos os movimentos que se 
assiste em redes sociais – como os que fizeram explodir a Primavera Árabe -, a primeira-
ministra avaliou que, atualmente, é difícil que alguém fique satisfeito com apenas uma opinião, 
ou com o que outrem define para sua vida. “E isso representa ma nova forma de 
relacionamento”, sacramentou, para completar: “A demanda da disponibilidade crescerá, será 
preciso, cada vez mais, estar online 24 horas por dia, mudando o ambiente de trabalho, a 
forma como as pessoas são encontradas. O processo de interação humana sofre mudança.” 
  
Com mais preocupação ainda Angela observa as transformações nas relações trabalhistas. Se 
com o surgimento de um home-office ocasional já existiam dúvidas em torno das leis do 
trabalho, o que dizer de um mundo onde qualquer hora é hora de receber um email ou uma 
ligação e solucionar determinado problema. E toda essa situação esbarra, também, no mundo 
da política. “É preciso entender a mudança de comportamento para melhor se relacionar. O 
humano será o centro da política, cada um pode estar satisfeito ou não com a sociedade. 
Existe um agrupamento por valores, mudanças sociais e a tecnologia suporta isso.” 
  
Ao se aproximar do final do discurso, Angela fez um breve histórico sobre o surgimento e uso 
da TI de forma mais corporativa, lembrando que isso começou com mais força no segmento 
bancário para, apenas depois, se expandir. Desse movimento, criou-se a plataforma digital da 
qual tanto se fala hoje e de onde qualquer um compartilha o que quer. “Temos esforços para 
que as pessoas colaborem, por conta da fusão entre TI e o mundo real. Mas temos que ter 
cuidado, há muitos passos e decisões a serem tomados, algumas já foram, mas o diálogo tem 
que ser permanente, inclusive na taxação das coisas, é preciso observar a nova cultura que 
surge desse modelo econômico.” 

  
*O jornalista viajou a Hannover a convite da Softex 
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