
Pesquisa exclusiva: crise obriga CIO brasileiro a buscar a inovação 

Ainda de acordo com o estudo, 78% das empresas devem adiar projetos de TI e outros 51% 
das organizações já renegociaram contratos com fornecedores por conta do cenário de 
turbulência econômica. 

A redução do budget de TI não tem sido o único efeito da crise econômica internacional nas 
organizações instaladas no País. Pelo menos, de acordo com um estudo realizado pela CIO, em 
fevereiro de 2009 – com 172 gestores de tecnologia –, no qual os investimentos em inovação 
despontam como uma das prioridades dos executivos, por conta do cenário de instabilidade 
econômica. 

Quando questionado sobre prioridade de investimentos em 2009, 39% dos CIOs (39%) 
responderam que a maior parte do budget vai ser destinada à inovação dos processos de 
negócios. Em segundo lugar, com 32% das respostas, aparece o gerenciamento mais eficiente 
da infraestrutura de TI, seguido pela redução dos custos operacionais, com 29%. 

Já quanto aos cortes gerados pela crise, 78% dos executivos consultados afirmaram que 
adiaram ou planejam adiar projetos de TI nos próximos meses. Enquanto outros 62% afirmam 
que devem congelar os gastos relacionados à tecnologia nos próximos meses e 65% dizem 
que o budget dedicado à tecnologia da informação deve diminuir (em comparação a 2008) ou 
ficar igual. 

Sobre as previsões otimistas detectadas pelo estudo, 35% dos executivos entrevistados no 
estudo enfatizaram que, em 2009, o budget dedicado à tecnologia da informação deve crescer. 
Além disso, só 9% das empresas consultadas tem algum plano de reduzir as equipes de TI nos 
próximos meses, enquanto a maioria (71%) não tem qualquer iniciativa nesse sentido. 

Tecnologias para reduzir custos 

Em relação aos projetos ou tecnologias utilizadas para reduzir custos fixos, 23% das 
companhias consultadas na pesquisa da CIO informam que planejam ampliar os investimentos 
em outsourcing e 51% negociaram – ou querem negociar – contratos de terceirização. Por 
outro lado, 19% dos entrevistados pretendem testar novos modelos, como SaaS e cloud 
computing, por conta da crise econômica. 

Além disso, 55% dos executivos afirmam que a instabilidade econômica tem obrigado outras 
áreas de negócios a aprovar o orçamento de TI. O que aumenta o número de executivos para 
os quais os CIOs precisam comprovar a necessidade de seus projetos. 
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