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Uma conversa
sobre tecnologia
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As empresas têm percebido que o sucesso do negócio será cada vez mais
norteado pela aplicação estratégica da tecnologia. Cenário que não é realidade somente das grandes corporações, mas também das pequenas e médias, que no Brasil representam 20% do PIB. Diante deste novo perfil, os
investimentos em TI, antes centralizados no back office, agora serão também direcionados ao front office, por meio de soluções inteligentes de gestão que aprimorem a experiência dos clientes.
Os aportes financeiros neste setor deverão crescer a passos largos. A estimativa global do Gartner para este ano é de US$ 3,7 trilhões. No mercado brasileiro a expectativa é de US$ 133,9 bilhões, aumento de 6% em comparação
a 2012. Os dados indicam que as companhias reconhecem que investir em
tecnologia não é somente uma forma de reduzir custos, mas uma maneira de
inovar em um mercado competitivo. Por outro lado, boa parte dos executivos ainda tem uma visão superficial do poder da TI. Desta forma, o desafio
do CIO é provar que a tecnologia é uma parceira fundamental para melhorar
a gestão de processos, otimizar a infraestrutura e gerenciar riscos.
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As mesmas ferramentas que trazem agilidade
podem tornar vulneráveis os sistemas. Por isso,
é preciso investir na segurança das informações
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Nesse contexto, a vasta quantidade de dados gerada, muito em decorrência das mídias sociais e da mobilidade, tem sido uma importante aliada no
entendimento das necessidades dos clientes. A nova maneira de ler os consumidores proporciona às companhias vantagens competitivas e inovações no
modelo de atuação. Entretanto, para tornar essas informações úteis é preciso extrair os dados certos, investindo em ferramentas e profissionais capacitados. Além da análise de dados, este será o ano da cloud computing. Este
modelo está transformando a maneira de entregar tecnologia e se mostra
vantajoso para todas as companhias. Para um futuro breve, acredito que a
nuvem híbrida (misto de pública e privada) será predorninante.
Outro ponto relevante são os modelos de entrega cobrados como serviço. Software, servidores, tudo pode ser contratado como serviço. Opção
que traz facilidades para as pequenas e médias, que não têm capital para
investir em infraestrutura, e para as grandes que preferem usar seus recursos para projetos do core business. Cloud, aliás, também será a plataforma
para a mobilidade. Os dispositivos móveis rapidamente se transformarão
em um recurso de negócios, proporcionando maior colaboração entre f u n cionários, parceiros e clientes, o que se traduz em um entendimento ágil
dos anseios e expectativas dos consumidores.
Assim, outra preocupação é a respeito da segurança desses dispositivos.
As mesmas ferramentas que trazem agilidade podem tornar vulneráveis
dados e sistemas estratégicos. Por isso, é preciso priorizar e investir na se
gurança das informações. Ao incentivar uma cultura de inovação, os CIOs
estarão transformando o negócio. Cada vez mais é necessário um trabalho
em conjunto com os líderes de marketing e de finanças. De um lado, para
criar uma agenda única que use tecnologias analíticas e preditivas para melhor conhecer os clientes e tomar decisões em tempo real. De outro, para
garantir produtividade, redução de custos e crescimento a longo prazo e
sustentável para a empresa. •

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 mar. 2013, Mundo, p. 39.

