
62% dos CEOs apostam na TI como chave do sucesso no pós-crise 

No estudo do Gartner, 43% dos presidentes afirmaram que planejam aumentar os orçamentos 
da área de tecnologia para 2010, enquanto 45% pretendem manter os investimentos nos 
mesmos patamares deste ano. 

De acordo com um recente estudo realizado pela consultoria Gartner, 62% dos CEOs 
reconhecem que a TI será um elemento fundamental  para o sucesso das empresas no pós-
crise. Ainda de acordo com o levantamento, apenas 13% dos profissionais em posição de 
presidência discordam de que a tecnologia funcionará como um fator essencial para o sucesso 
das organizações. 

Ainda segundo o estudo, que ouviu 190 líderes de grandes empresas – com faturamento acima 
de 1 bilhão de dólares – localizadas nos Estados Unidos e no Reino Unido, 42% dos executivos 
estão mais focados em iniciativas voltadas a aumentar receitas do que a reduzir custos.  

Além disso, o levantamento indica que os gestores de TI tendem a ser beneficiados por uma 
disposição maior de investimentos. Nesse sentido, 43% dos executivos consultados planejam 
aumentar o orçamento da área de tecnologia em 2010, enquanto outros 45% pretendem 
manter os mesmos valores deste ano e apenas 13% devem reduzir o budget.  

No relatório sobre o estudo, o Gartner aconselha que os CIOs estejam preparados a essas 
novas demandas de negócio e, principalmente, aproveitem a visão positiva que os CEOs têm 
da TI para rever a lista de projetos prioritários para 2010. 

Prioridades de investimento 

Quando questionados sobre as prioridades corporativas para o próximo ano, a maioria (85%) 
dos CEOs cita as iniciativas para reter e aumentar a base de clientes. Por outro lado, as ações 
para reduzir custos – que eram a principal demanda em 2009 – caíram para o quinto lugar em 
termos de necessidade.  

Essa mudança de prioridades vai exigir que os CIOs invistam em projetos e serviços mais 
voltados a gerar valor aos clientes. Além disso, os gestores de TI serão desafiados a rever as 
competências de suas equipes.  

Já quanto às prioridades de investimentos em geral das organizações para 2010, reter e 
aumentar a base de usuários representa a principal estratégia para 85% das empresas. 
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