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Além de considerar movimentos do mercado no qual atua, o CIO deve avaliar a infraestrutura 
da área, a arquitetura de informações e o surgimento de tecnologias que podem ser 
interessantes no futuro. 

O planejamento anual é considerado uma das atividades mais complexas da agenda anual dos 
executivos. Quando se soma a isso as incertezas econômicas vivenciadas em 2009 e a 
movimentação gerada por elas nos departamentos de tecnologia, é possível mensurar quão 
crítico esse processo deve ser para os CIOs neste ano. 

Com a experiência de quem presta consultoria às empresas nessa fase crucial, o líder da 
prática de TI da consultoria PricewaterhouseCoopers, Sérgio Alexandre Simões, indica que o 
gestor de tecnologia tenha muito cuidado na elaboração do planejamento para 2010. Segundo 
ele, o CIO deve dar atenção especial a algumas questões específicas: 

1. Fusões e aquisições - o especialista aconselha que os CIOs conheçam a estratégia de 
negócios da companhia na qual atuam para saber se existe a possibilidade de participarem de 
fusões ou aquisições em 2010. 

Se existir essa probabilidade, ele defende que os líderes de TI precisam idealizar um plano à 
parte, o qual contemple as ações do departamento que devem ser realizadas nos momentos 
de preparação, efetivação e adaptação da empresa para concretização do negócio. “Uma 
operação dessa natureza muda completamente a forma de gestão da tecnologia”, explica 
Simões, que complementa: “O CIO deve ter uma estratégia para o caso dela acontecer.” 

2. Mudanças na indústria: além da possibilidade de fusões e aquisições, o líder de tecnologia 
deve estar atento aos movimentos que vêm acontecendo na indústria em que atua. 

O consultor da PricewaterhouseCoopers destaca que muitos segmentos estão, sim, passando 
por consolidações e, por isso, é preciso conhecer as estratégias dos concorrentes, bem como 
dos parceiros de negócios. “Assim é possível imaginar possíveis cenários para o próximo ano”, 
diz ele, que exemplifica citando as mudanças ocorridas recentemente no setor de varejo: 
“Quando uma companhia voltada à comercialização de alimentos adquire uma empresa que 
vende, essencialmente, eletrodomésticos e eletrônicos, precisa estar preparada para mudanças 
logísticas e de controle de mercadorias – funções que dependem, necessariamente, da TI.” 

3. Desempenho do departamento: mais do que medir se está proporcionando 100% de 
disponibilidade das redes e velocidade na troca de e-mails, a TI deve quantificar, 
numericamente, como sua performance tem impulsionado os resultados do negócio. “A 
manutenção dos sistemas de tecnologia é uma obrigação inerente à área e não deve ser 
utilizada para mensurar a eficácia do departamento”, aponta Simões. 
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