
ntre as principais 
prioridades dos CIOs da 
América Latina, estiveram, 
ao longo de 2012, as 
tecnologias ligadas a 
Analytics e Business 

Intelligence, de acordo com estudos 
feitos pelo Gartner e apresentados 
durante o Simposium/ITxpo2012, que 
ocorreu no fim de outubro e contou com 
1100 participantes. 

Segundo o vice-presidente e 
analista da consultoria, Donald Feinberg, 
essa insistência em relação aos temas 
acontece justamente porque é 
crescente a demanda por geração e 
interpretação de informações. No ano 
passado, tecnologias com esse perfil 
estavam na quinta posição no ranking 
de preocupações desenvolvido pelo 
Gartner, enquanto soluções de gestão e 
governança posicionavam-se no 
primeiro lugar. Em 2012, essas 
tecnologias que lideravam o ambiente 
de Tl caíram para o oitavo. 

De forma mais específica, no 
Brasil, o Gartner prevê que os gastos 
com Tl deverão chegar a US$ 134 
bilhões em 2013, representando um 
aumento de 6% com relação à 
previsão de gastos - estimada em 
US$ 126,3 bilhões - para 2012. 

No entanto, o vice-presidente de 
pesquisas da consultoria, Cassio 
Dreyfuss, reforça que 90% de todas as 
iniciativas de Tl não serão inteiramente 
bem sucedidas, nos próximos anos, 
porque "a organização de Tl não vai 
conseguir se adaptar ao ambiente 
turbulento e incerto vivido pela economia 
global e, portanto, não conseguirá 
entregar todo o resultado", explica. 

O consultor explica que é evidente, 
no atual ambiente de Tl das 
organizações, a falta de disciplina. 
"Estamos vivendo em um ambiente 
indisciplinado. O excesso de estímulos 
que bombardeiam os negócios, tanto 
pelo lado da demanda quanto da oferta, 
não nos permite absorver todas as 
mudanças dentro de um processo 
normal de planejamento", pontua. 

Segundo ele, em um processo 
normal de planejamento o ideal é, 
inicialmente, analisar o cenário e 
verificar todas as vantagens, tanto 
relacionadas à demanda, quanto à 
oferta. Posteriormente, tomar algumas 
decisões, e avançar. No entanto, 
"em um ambiente indisciplinado, você 
não tem todo o tempo para fazer 
isso", conclui. 

Sendo assim, ele alerta as 
providências que devem ser tomadas. 

Ao invés de as empresas de Tl darem 
continuidade às atuais prioridades -
caracterizadas pelos pilares 
desenvolvimento, produção e suporte -
seria interessante partir para outras três 
vertentes: foco, conexão e liderança. 
Essas são, inclusive, as três palavras 
que nortearam o Gartner Simposium/ 
ITxpo2012. 

Dreyfuss explica que o foco contínuo 
significa manter-se sempre atento, tanto 
do lado da demanda - para perceber 
rapidamente oportunidades e ameaças 
nos negócios e decidir quais são 
exatamente os pontos a serem 
trabalhados - quanto do lado da oferta. 
Uma vez resolvido o que será o 
trabalho, a intenção é definir como vão 
ser trabalhadas determinadas situações, 
e descobrir as oportunidades de usar 
novas tecnologias para alavancar 
objetivos de negócios. Dessa forma, 
Dreyfuss alerta que o foco é importante 
para estabelecer a estratégia de Tl. 

Para explicar o sentido da 
conexão, ele contextualiza com o fato 
de as empresas participarem de uma 
cadeia de valor. Para Dreyfuss, cada 
empresa precisa ser vista como uma 
entidade que está participando de 
uma rede de processos de negócios. 
E, para tanto, a área de Tl precisa 
observar além dos seus processos 
internos, devendo se integrar a 
processos de outras empresas. 

Colaboração 
"O CIO com atitude tem que 

começar a pensar que vai colaborar 
com seus pares em outras empresas, 
para que juntos possam criar uma rede 
de processos de negócios e levar as 
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suas respectivas empresas ao sucesso, 
ao valor de negócio. E aí aparece outra 
palavra chave: a colaboração", explica, 
dizendo que inclusive o Gartner vem 
investindo intensamente no 
desenvolvimento de metodologias de 
colaboração em todas as áreas. 

"A conexão estabelece esse 
cenário da rede de processos de 
negócios, que é onde vamos trabalhar 
no futuro, e isso não acontece se não 
houver liderança", resume, 
acrescentando que o objetivo deve ser 
o estabelecimento de um cenário em 
torno do qual as pessoas serão 
aglutinadas e um caminho estabelecido 
para dar direção e orientar processos. 

"Estabelecer como nós vamos 
chegar lá", detalha. "Foco, conexão e 
liderança correspondem exatamente a 
como desenhamos a nossa estratégia, 
em qual ambiente executamos essa 
estratégia e como vamos trabalhar para 
chegar ao objetivo", resume. 

Déficit de mão de obra 
Em termos de oportunidades de 

emprego, essas dicas ressaltadas por 
Dreyfuss teriam grandes chances de 
serem aplicadas, já que, segundo Peter 
Sondergaard, vice-presidente sênior do 
Gartner, até 2015, serão criados 4,4 
milhões de empregos globalmente no 
setor de Tl para, principalmente, dar 
suporte ao Big Data. No caso da 
América Latina, as vagas estarão 
principalmente nas organizações 
governamentais e grandes empresas. 

No entanto, Dreyfuss alerta que "os 
trabalhos vão ser criados porque há 
necessidade, mas não esperamos que 
sejam (totalmente) preenchidos", 
informa. A principal dificuldade 
encontrada é a falta de mão de obra 
especializada. "Não há uma quantidade 
de talentos suficientes na indústria de 
Big Data. Nossos sistemas de educação 
pública e privada são falhos. Desta 
forma, apenas um terço dos cargos de 
Tl serão preenchidos. Os especialistas 
de dados serão uma commodity 
escassa e valiosa", alerta. 

Por conta disso, o executivo 
acredita na necessidade de acelerar o 
nível de conhecimento dentro das 
organizações. "Empresas estão, por 
exemplo, criando relações específicas 
com instituições de ensino para ter 
novos fluxos de habilidades dessa nova 
economia", explica Dreyfuss. 

Mas Feinberg faz uma observação 
contundente sobre esse método: 

"Quando você treina as pessoas 
internamente, precisa encontrar 
formas de segurar esses funcionários 
na sua empresa, pois eles são 
valiosos", salienta. 

Na América Latina, Dreyfuss afirma 
que o primeiro País a se preocupar 
com formação de mão de obra em Tl 
foi o México, que criou iniciativas para 
se desenvolver como um país de 
serviços. Na sequência, ele coloca o 
Chile, explicando que aquele país se 
concentrou não só em Tl, mas em 
processos de negócios. "Não há tantos 
profissionais de Tl, portanto, 
desenvolveram outros profissionais 
em outras áreas (para auxiliar as 
funções de Tl)". 

Seguindo esse mesmo modelo, 
estão a Colômbia e o Peru. "O Brasil 
não fez nada disso. Nem mesmo 
instituições como a Brasscom fizeram 
diferença. Os avanços são poucos e 

não são coerentes", avalia, 
acrescentando a falta de integração 
no programa Tl Maior. 

E o futuro? 
Ainda com as deficiências de mão 

de obra, Dreyfuss dá dicas sobre como 
melhor aproveitar o setor. O executivo 
observa que novas tecnologias, 
implementadas de forma inteligente, 
desafiam o modelo de gestão, mas é 
necessário engajar os profissionais. 

Segundo ele, apenas 29% dos 
empregados estão engajados. "É 
preciso envolver os outros 71 % em 
um jogo", acredita, explicando que o 
oposto da palavra jogo é "depressão". 
Para Dreyfuss, "seres humanos são 
construídos para jogar e no trabalho 
não devemos ser sérios". Portanto, ele 
acredita que transformar os desafios 
corporativos em jogos, a fim de 
motivar os funcionários, é a grande 
promessa para o futuro. "Difícil, mas 
importante", julga. 

O analista ainda valoriza a atuação 
do cliente. "Os CIOs já reconhecem que 
focar na experiência do cliente traz 
resultados", comenta, acrescentando 
que a experiência do cliente é cada vez 
mais digital. 

Nesse sentido, ele afirma que a Tl 
precisa de relacionamentos 
colaborativos com marketing. "Antes, 
Tl era domínio dos tecnologistas 
apenas, mas as restrições estão se 
rompendo", comenta. 

O Gartner perguntou a alguns CIOs, 
ainda esse ano, qual seria a função 
deles no futuro, e mais de um terço 
acha que eles devem ter 
responsabilidades em outras áreas de 
negócio fora de Tl. A partir dessa 
constatação, Dreyfuss aponta que a 
área de Tl está se descaracterizando, 
porque está se espalhando. 

"Demanda e oferta entendem e 
discutem Tl. Mas nessa crise de 
identidade da área, como o 
organograma de Tl vai se organizar no 
futuro?", indaga. Ele responde que 800 
analistas sabem que vai ocorrer uma 
transformação. Por outro lado, são 800 
opiniões diferentes sobre o que 
exatamente acontecerá. 

"Na minha visão, a área de Tl são 
pessoas com diferentes perfis que se 
juntam dinamicamente e 
colaborativamente para resolver 
problemas. Quais são as tecnologias 
usadas para isso? Algumas, mas o 
ponto de valor é essa união", pontua. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: TI Inside, São Paulo, ano 8, n. 85, p. 20-21, nov. 2012.




