
Antes operacional, agora estratégico 
Luiz Meisler 
 
Uma revolução ocorre diariamente diante dos nossos olhos. Há uma dinâmica provocada 
principalmente pela internet e pela globalização, capitaneadas pela evolução tecnológica. Isso 
nos obriga a modificar radicalmente comportamentos solidificados pelo tempo.  
 
A principal conseqüência é que não dá mais para viver sem tecnologia. Nas empresas, o 
impacto é muito maior. Da mesma forma que não se pode trabalhar sem energia, tampouco é 
possível atuar nos negócios sem a tecnologia da informação. Fazemos parte de um mundo 
conectado e dependemos da comunicação para tomarmos decisões.  
 
A tal revolução, que preferimos chamar de inovação, está presente de forma particular na vida 
do CIO (Chief Information Officer). Antes, ele precisava gerenciar sistemas de informação, a 
fim de alinhar a TI com os negócios. Hoje o escopo se ampliou. Atingidas as eficiências 
operacionais, o CIO agora precisa conceber e direcionar iniciativas de negócios por meio da TI, 
que não só permitam atingir metas, mas também alcançar novos patamares de crescimento. 
De operacional, a sua função tornou-se estratégica.  
 
Neste contexto, a TI deixou para trás a percepção de uma entidade abstrata e se tornou 
presente e permeada em todas as atividades. Virou parte inerente da economia, um serviço de 
infra-estrutura tão importante quanto o fornecimento de luz e internet. Por isso, brilhantes 
gestores, em vez de dedicarem seu talento e vocação ao negócio, investem o precioso tempo 
na gestão de recursos de TI.  
 
Felizmente, a maioria das corporações já percebeu que não é mais estratégico definir onde se 
localizam esses recursos, mas sim como usá-los melhor para ganhar competitividade.  
 
O papel de provedor de serviços foi substituído pelo de consultor tecnológico de rentabilidade, 
com foco nos negócios. Essa questão não é uma tendência que se observa apenas nos 
mercados maduros, mas em todo o mundo.  
 
E o Brasil? O País, como a América Latina em geral, não só se encontra atualizado em termos 
tecnológicos e, em algumas situações, até lidera transformações. Temos uma cultura de 
assumir maiores riscos e oferecer menor reação às mudanças. Por conta disso, temos obtido 
as melhores taxas de sucesso no que se refere à implementação de novas tecnologias. Se uma 
multinacional baseada na América Latina representa 5% dos negócios mundiais, essa 
facilidade a fará ocupar 10% dos novos modelos de negócio da empresa.  
 
Enquanto velhas sociedades se debatem numa batalha interminável sobre mudanças 
indispensáveis para sua evolução, temos a capacidade de nos adaptarmos a novas situações e 
tecnologias sem maiores traumas. Essa visão diferenciada permite uma abertura privilegiada 
na hora de aceitar o novo, o que representa uma vantagem competitiva inigualável. É um 
recurso que assegura que seremos capazes de saltar etapas e, com isso, recuperar o tempo 
perdido em relação a outras nações, na direção do progresso.  
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