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As mudanças tornaram a vida mais complicada para os departamentos de TI 

 

A vida costumava ser uma proposta bastante simples para os profissionais de TI. Você 

controlova o software, o hardware, e do centro de dados. Ninguém questionava a sua 

autoridade, porque era tudo tão complicado, e era você o especialista. 

 

Em seguida, uma mudança monumental aconteceu: a mobilidade. 

 

Mas não foi simplesmente a capacidade de ter estes computadores em nossos bolsos que 

mudou a vida da TI para sempre. Foi a simplicidade dos APPs disponíveis  nesses dispositivos. 

APPs dão aos usuários exatamente - e apenas - o que eles precisam ter para que uma tarefa 

específica seja feita, e são fáceis de descobrir e usar. 

 

Alguns anos atrás, vi Geoffrey Moore, autor de Crossing the Chasm, falar e foi a primeira vez 

que ouvi alguém falar sobre a frustração do usuário corporativo. Segundo Moore, os usuários 

passaram a encontrar ferramentas na web e em seus celulares,  muito fáceis de usar, mas 

quando entravam em trabalho continuavam lidando com ferramentas obtusas. Com a 

proliferação de  smartphones e tablets este abismo só aumentou. Em uma apresentação na 

Conferência AIIM no mês passado, Alan Pelz-Sharpe chegou a dizer que os aplicativos tiveram 

um grande impacto sobre a empresa, porque introduziram a noção radical de simplicidade. 

 

James McQuivey, no novo livro Disruption Digital: Desencadeando a próxima onda de 

inovação, fala muito sobre o quão simples as ferramentas gratuitas são e o quanto estão 

impactando a inovação, precisamente devido ao impacto que tiveram sobre as expectativas 

dos usuários finais. 

 

"O que mudou", escreveu McQuivey "foi a capacidade do consumidor  conseguir o que quer. 

Isto o leva a acreditar que suas necessidades podem e devem ser atendidas ..." 

 

Em cima disso, nós realmente estamos no meio de uma mudança móvel para a era pós-PC. As 

vendas de PCs caíram. E há uma linha reta a partir destes dispositivos fáceis de usar, como o 

tablet e o celular, e o declínio das vendas de PCs de hoje. O Windows 8 que o diga. 

 

Essas mudanças tornaram a vida mais complicada para os departamentos de TI, que passaram 

a ser usados para controlar os seus trabalhadores. Onde você poderia simplesmente colocar 

um corte de estrada ou um sinal de parada nos últimos anos, hoje qualquer usuário com um 

mínimo de conhecimento técnico pode encontrar uma ferramenta para contornar as restrições. 

 

Para os trabalhadores, é simplesmente sobre encontrar ferramentas para fazer seu trabalho. 

Isso significa que, em vez de ditar a política, a TI tem que tornar-se muito mais uma parceria 

porque ela claramente ainda tem um papel a desempenhar. Como afirma Laurence Hart, CIO 

da AIIM, "nós ainda somos necessários. Nós ainda temos que executar o negócio." 

 

Ele está certo, mas houve uma mudança fundamental nas expectativas do usuário, na 

fronteira com um senso de direito - tudo conduzido pela simplicidade de utilização de 

pequenos aplicativos granulares em dispositivos móveis. Isso tem obrigado os profissionais de 

TI a mudarem seus papéis para encontrar formas de trabalhar com os usuários e dar o que 

eles esperam e demandam. Os profissionais de TI inteligentes perceberam que se eles não o 

fazem, muitos usuários vão encontrar uma maneira de fazer sozinhos. 

 

Fonte: CIO [Portal]. Disponível em: 

<http://cio.uol.com.br/gestao/2013/04/12/a-era-pos-pc-e-definida-por-

aplicativos/>. Acesso em: 12 abr. 2013.  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
. 




