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Leia as dicas para entender melhor a liderança de TI na era da estratégia de serviços e soluções 
sob demanda 
 
Uma das palestras que apresentei no IT Forum, evento realizado em maio na Costa do Sauípe, 
intitulada “O Papel do CIO na Era On Demand”, provocou boas discussões entre os executivos de 
tecnologia presentes. E penso, contribuiu para uma reflexão mais apurada sobre os riscos que a 
função de CIO apresenta neste momento. As pesquisas de tecnologia da informação da IBM Brasil 
mostram que os últimos meses apresentaram os maiores índices de afastamento de executivos na 
área de TI dos últimos anos. Isso significa que algo merece consideração. 
 
Apresento abaixo duas listas de atributos e habilidades que sugeri aos CIOs entenderem, 
refletirem e praticarem em suas empresas. A primeira concentra-se naquilo que se espera de um 
executivo de tecnologia e a segunda, em um conjunto de atitudes que ele deve evitar.  
 
O CIO da era On Demand é:  
 
- Conhecedor da estratégia do negócio e suas características;  
 
- Seletivo e objetivo na priorização de soluções e escolha de fornecedores e produtos;  
 
- Bem relacionado no mercado de TI;  
 
- Investigador permanente das novidades de tecnologia que merecem atenção;  
 
- Pró-ativo na questão outsourcing;  
 
- Preocupado com uma melhor Governança de TI na empresa;  
 
- Crítico sobre sua área e aberto às mudanças importantes (reengenharia);  
 
- Transparente, ou seja, publica indicadores de performance de TI e promove pesquisas de 
satisfação;  
 
- Conhecedor de todos os custos de TI na empresa (seus e de outros);  
 
- Distribuidor dos custos de TI entre as áreas usuárias com base em critérios de utilização e de 
contribuição;  
 
- Um negociador.  
 
O CIO da era On Demand não é:  
 
- O ídolo dos fornecedores de TI;  
 
- Desconhecido no meio em que atua;  
 
- Paranóico quanto a reter conhecimento técnico dentro da empresa;  
 
- Defensor incansável dos sistemas atuais;  
 
- Senhor feudal;  
 



- Submisso à vontade dos usuários;  
 
- Refém de uma rotina repetitiva;  
 
- Inimigo “número 1” dos fornecedores de TI.  
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