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Há cerca de 10 anos dizem que os chamados diretores de tecnologia (conhecidos como CIOs - 
Chief Information Officer) precisam parar de pensar em tecnologias e devem prioritariamente 
apoiar o desenvolvimento do negócio de suas empresas.  

Os relatos colhidos em uma pesquisa da IBM com 130 diretores de tecnologia brasileiros e 2 
500 em todo o mundo afirmam que a maioria conseguiu. O estudo mostra que 53% deles (no 
Brasil e no mundo) ocupam a maior parte do tempo de trabalho pensando em mudanças no 
modelo de negócios.  

Martiniano Lopes, sócio da consultoria da IBM Brasil, diz que os 38% dos CIOs das empresas 
de maior crescimento são os que mais relataram preocupação com o andamento da empresa, 
o que comprova os bons resultados da abordagem.  

Os profissionais de tecnologia no país se diferenciam do resto do mundo por se preocuparem 
muito com questões macroeconômicas. ''A estabilidade econômica nacional tem menos de 10 
anos e episódios como a crise mundial do ano passado que mudou radicalmente a relação real-
dólar justificam tal preocupação.'' 

Outro destaque entre a preocupação dos CIOs brasileiros é o cumprimento regulatório. 
Empresas do setor financeiro, de telecomunicações e energia, por exemplo, tem legislação 
rigorosa e discussões sobre as reformas trabalhistas e tributárias inquietam os profissionais. 

A pesquisa que ouviu profissionais de 78 países entre os meses de abril, maio e junho e revela 
ainda que os critérios mais importantes de performance da área de TI são execução de 
projetos dentro dos prazos estipulados e melhor eficiência nos custos.  

O estudo reforça o crescimento do uso da ferramenta de inteligência de negócios (Business 
Intelligence - BI). Essa e outras soluções analíticas aparecem no topo das prioridades do CIO 
brasileiro: 89% deles destacaram sua importância para extrair ideias e ampliar vantagens 
competitivas ao negócio.  

Soluções de mobilidade aparecem como segunda prioridade para os CIOs no Brasil, com 85% 
das respostas, seguido de perto por soluções de virtualização e gerenciamento de risco (75% e 
77% respectivamente). 

O discurso dos diretores de tecnologia de que estão preocupados com as necessidades dos 
negócios -- e menos com ferramentas -- nem sempre condiz com a prática. Edson Moraes, 
sócio da ESM Projetos, admite que muitos executivos fizeram avanços incríveis e estão 
alinhados com os demais gestores da empresa. ''Há outros, porém, que apesar da intenção, 
são tão ligados à tecnologia que não param de pensar em sistemas e hardware e têm 
dificuldade de se firmar em posição de alta gerência'', diz. E por isso continuam se reportando 
aos diretores financeiros ou operacionais. 
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