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Agilidade, dinheiro e segurança são os ganhos proporcionados por aqueles que seguem uma das 
últimas tendências da indústria de tecnologia da informação - o software de gerenciamento. 
Trata-se de um mercado já bastante maduro nos Estados Unidos, Europa e Ásia, especialmente 
no Japão, que começa a ganhar força no Brasil. O software de gerenciamento é uma tendência 
positiva que vai virar uma necessidade para as grandes instituições do País, principalmente para 
os bancos, que tem a informação como um bem inarredável.  
 
Em um mundo onde a internet dita as regras, mais do que nunca é preciso saber tudo o que se 
passa na rede de computadores de uma indústria, de uma loja, de um banco.  
 
Com o simples acesso de um funcionário a um site na web se pode alcançar informações sigilosas 
de uma área comercial, financeira ou de marketing.Hoje esse tipo de software é embutido nos 
computadores comercializados por alguns fabricantes brasileiros, mas apresenta apenas a função 
básica de gerenciamento da parte interna do hardware. A grande novidade que chega ao 
mercado, porém, são as suítes completas do software de gerenciamento. Verdadeiras "caixas de 
ferramentas", os novos sistemas trazem várias funcionalidades que podem ajudar as áreas de TI 
das empresas a melhorar sua produtividade.  
 
A primeira delas é o inventário dos parques de computadores. É uma necessidade de qualquer 
administrador da área de TI, nos dias de hoje, saber o que a sua empresa tem, onde estão e o 
que rodam em suas máquinas. Com a internet, passou a ser vital também saber o que os 
funcionários, na mais longínqua filial, estão acessando na rede.  
 
Outra exigência é fazer a monitoração do que está acontecendo em cada computador. Será que 
um funcionário está baixando algo de algum site na web que não é permitido pela política interna 
da empresa? Será que algum funcionário está pegando informações confidenciais de um banco 
para repassar para uma instituição concorrente?  
 
O software de gerenciamento é especialmente voltado para a segurança das empresas. Essa é 
uma questão importante que a maioria das empresas começa a perceber. O sistema inibe ações 
irregulares que porventura venham a ser cometida por algum funcionário.  
 
O software de gerenciamento, em suas suítes completas, incorpora outros recursos igualmente 
avançados: a distribuição de soft-wares remotamente, utilizando tecnologias de compactação e 
baixo uso de banda de comunicação, e o controle remoto dos equipamentos para serviços de help 
desk. Mas, desde logo, é fundamental que se eliminem os temores que geralmente costumam 
cercar o crescimento de novas tecnologias - supostos impactos na área de pessoal. No caso do 
software de gerenciamento não é essa a realidade.  
 
As áreas de TI das empresas já estão bastante enxutas para que aconteça esse tipo de coisa. 
Dificilmente, uma empresa que adota um sistema de gerenciamento completo vai ter que 
dispensar algum profissional.  
 
Ao contrário, o quadro de pessoal técnico será organizado de maneira mais adequada, eficiente e 
segura. A empresa pode realocar seus funcionários e melhorar muito mais a qualidade do 
atendimento, não só da área de tecnologia da informação, mas o próprio atendimento aos seus 
clientes finais.  
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