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O fato de que a área de TI precisa estar alinhada com as necessidades de negócios da corporação 
já virou um lugar-comum entre os CIOs. Um recente estudo conduzido pela IDC Brasil, no 
entanto, revela que os gestores de informática começaram de fato a colocar na prática o que há 
bastante tempo estava incorporado em seus discursos.  
 
Segundo a empresa de pesquisas do mercado de tecnologia, 33% das corporações nacionais 
aumentaram o envolvimento de TI em suas ações estratégicas nos últimos 12 meses. Outras 22% 
responderam que "aumentaram muito" o uso de tecnologia em iniciativas consideradas 
estratégicas, perfazendo um total de 55%.  
 
Em contrapartida, 15% reduziram o envolvimento de informática em ações estratégicas. Apenas 
2% disseram que "reduziram muito" o uso de TI em iniciativas-chave, enquanto 28% mantiveram 
o mesmo patamar dos 12 meses anteriores.  
 
Os estudos da IDC também revelam um CIO mais envolvido com outras áreas fora do 
departamento de TI. Cerca de 30% dos gestores de tecnologia entrevistados demonstraram 
interesse ou envolvimento com novos negócios das empresas em que atuam, enquanto 15% 
afirmam estar interessados em ações de marketing e o mesmo tanto em iniciativas da área de 
vendas.  
 
"O CIO está virando um homem de negócios", afirma Ivair Rodrigues, gerente de pesquisas de TI 
da IDC Brasil, que apresentou os resultados durante o evento Editor's Day, realizado pela Intel.  
 
A IDC ainda levantou os maiores desafios de negócios dos CIOs. A disponibilidade das 
informações foi o item mais citado, com 22,6% das respostas.  
 
Nos desafios puramente de TI, o primeiro lugar ficou com terceirização (24,5% das respostas), 
seguido de atualizações dos sistemas legados (20,4%).  
 
A prioridade de investimentos é infra-estrutura de TI (18,4%), ainda seguida de ERP (18,4%) - 
neste caso, fundamentalmente são atualizações, complementos e melhorias em antigos projetos.  
 
Em 55% das empresas entrevistadas pela IDC, a proporção do faturamento da empresa que vai 
para o orçamento de TI se manteve inalterada. Em 20% dos casos houve um pequeno aumento e 
em 15% uma pequena diminuição.  
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