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ratar a crescente 
quantidade de dados de 
maneira mais inteligente 
e dispor de alternativas 
para gerir a explosão da 
mobilidade são, 

segundo os especialistas de Tl, 
algumas das prioridades que os CIOs 
devem ter grafadas em suas agendas 
de 2013. De forma geral, será 
necessário identificar, estudar e 
implementar tecnologias emergentes, 
que irão maximizar o diferencial 
competitivo das empresas, seja em 
agilidade comercial, mobilidade da 
força de vendas, flexibilidade da 
infraestrutura ou maior inteligência de 
negócios, resume o analista senior da 
Frost & Sullivan, Fernando Belfort. 

Esse último item, aliás, é 
destacado também pelo gerente de 
Pesquisa da IDC Brasil, Anderson 
Figueiredo. Segundo ele, é forte a 
tendência de cada vez mais as 
empresas alinharem Tl à estratégias 
de negócio. 

E, como lembra Lucas Toledo, 
gerente de recrutamento da divisão 
de Tl da empresa de RH, Michael 
Page no Brasil, : prover informações 
de maneira simples e em tempo real 
para a área de negócios é uma 
contribuição e tanto à satisfação do 
consumidor. "Se você vai ligar em 
uma seguradora, quer ser atendido e 
entendido de imediato. Ninguém quer 
ligar pela terceira vez para uma 
empresa e ter que repetir todo o 
problema antes de ser atendido", 
exemplifica. 

Para Toledo, a prioridade do CIO 
está ancorada em redução de 
custos. Inovação também é 
premissa, lembrada por Belfort, e ter 
tempo para inovar com o orçamento 
cada vez mais apertado está entre os 
desafios dos gestores de Tl, que 
podem esquecer o empurrãozinho 
financeiro do Papai Noel 

Mas nem tudo está perdido: 
segundo Figueiredo, a salvação da 
lavoura é conhecida pela alcunha de 
cloud computing. "Não acho que 
orçamento de Tl vai crescer e a 
ferramenta para superar isso é a 
cloud", reforça. 

No entanto, o diretor de 
tecnologia da informação do Hospital 
Israelita Alberto Einstein, Ricardo 
Santoro atenta para outro fato. "Não 
é mais uma questão de ter 
orçamento disponível, o problema vai 

estar mais atrelado à arquitetura de 
TIC que existe na instituição", 
pondera, acrescentando que alguns 
CIOs conseguirão executar mais 
projetos do que outros, simplesmente 
porque escolheram e implementaram 
arquiteturas de TIC melhores. "Muitas 
empresas precisarão repensar suas 
arquiteturas ou terão problemas de 
competitividade", posiciona. 

Ferramentas de apoio 
Para suprir a demanda de 

agilidade exigida nos dias modernos, 
em que a quantidade de dados 
aumenta intensamente, business 
inteligence, business analytic e big 
data são as ferramentas defendidas 
pelos especialistas do setor, cada 
uma a sua medida e com diferentes 
níveis de maturidade de 
implementação no Brasil. 

De acordo com o CTO da 
Netshoes, Rodrigo Nasser, a busca 
por informações tem crescido em 
nível acelerado e esse é o motivo 
pelo qual ele acredita que 2013 vai 
ser marcado por investimentos mais 
parrudos em ferramentas de BI, uma 
atividade que, segundo ele, também 
demanda a contratação profissional 
capacitado a integrar dados à 
estratégia da corporação. 

Outra mudança apontada por 
Nasser está relacionada à própria 
atividade do gestor de Tl. "Em 
curtíssimo prazo os CIOs vão se 
deparar com a necessidade de não 
se limitar à entrega da ferramenta 
funcionando, mas ser um consultor 
interno para a empresa", comenta. 

Para ele, uma importante 
alavanca do BI dentro das 
corporações é a expansão das redes 
sociais, fator apontado pelo executivo 
como altamente relevante para a 
tomada de decisão. "Essas coisas 
(redes sociais) estão afetando o 
trabalho do CIO, e ele terá que se 
preparar para analisar o 
comportamento do consumidor", 
pontua. Uma tarefa que gera grande 
volume de dados e que, portanto, 
exige inteligência (business analytics) 
para transformá-los em informação 
estratégica. "Se tenho muitos dados 
de mercado, é preciso separar o joio 
do trigo em uma velocidade muito 
grande", explica, ao dizer que 
enquanto BI é uma foto da situação, 
BA é um filme que entende, 
contextualiza e tenta projetar o futuro. 

Na visão de Nasser, os CIOs 
precisam desenhar o fluxo dos dados 
dentro da corporação e definir de que 
forma eles vão contribuir para 
melhorar o desempenho da empresa. 
"Acho que tem uma sacada bem legal 
aí, que é entender comportamento do 
consumidor", opina, dizendo que big 
data é a ferramenta que solucionará 
essa questão. 

Para Nasser, trazer uma massa 
de dados para a empresa, 
administrá-la e mantê-la atualizada "é 
um grande desafio". Porém, a 
contrapartida é o melhor 
desempenho das vendas e do 
negócio como um todo, quando 
modelos de vendas são criados e 
medidos com base no 
comportamento do consumidor. 

Mas, segundo ele, big data ainda 
segue a passos lentos no Brasil. "Há 
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significativos em 2013: RFID, 
telemedicina e dispositivos de 
telemetria para monitoração (coleta e 
envio de informações) de pacientes 
remotos. 

Por segmento 
Segundo ele, 2013 será um ano 

de projetos mais complexos no setor 
de saúde, já que esse mercado está 
amadurecendo. "Existem muitos 
processos de consolidação no setor 
e novos players estão chegando ao 
mercado. Esses fatores demandarão 
uma área de Tl mais atuante e melhor 
preparada para definir a arquitetura 
que suportará os novos negócios", 
explica. 

O executivo salienta que a 
tendência do setor de saúde ainda é 

implementar soluções específicas 
para cada especialidade, sem se 
preocupar com a integração das 
informações sobre o paciente. Um 
grande erro quando se pensa em 
melhoria do atendimento. 

Por esse motivo, Santoro 
pondera que os CIOs terão um papel 
importante de convencimento das 
instituições de que a melhor 
estratégia é "ter uma arquitetura de Tl 
robusta e flexível, que consiga 

atender às demandas das áreas 
assistenciais e manter a integridade e 
disponibilidade das informações dos 
pacientes", defende. 

Segundo Figueiredo, da IDC, de 
fato saúde é o mercado que mais 
tem registrado crescimento de Tl. 
Nos últimos anos, segundo ele, 
aconteceram dois movimentos para 
mudar o quadro antes existente: as 
empresas de saúde trocaram 
sistemas próprios por aplicativos de 
mercado; e muitas delas substituíram 
o médico que cuidava da área de Tl 
por um profissional especializado. 

"Chegou um momento que Tl é 
tão importante para um hospital que 
não dá mais para o doutor tomar 
conta", diz, completando que "se o 
gerente de Tl é um médico, nem 
sempre ele irá valorizar os 
investimentos feitos em Tl". 

Outro desafio do setor de saúde, 
segundo Figueiredo, é a consolidação 
das empresas, tendência que se 
mantém em plena atividade e 
gerando a necessidade de integração 
de diferentes sistemas (legado). O 
mesmo acontece com o setor de 
educação, que também passa por 
fusões e aquisições., algo que exige 
a integração dos legados, de todos 
os aplicativos e dos sites. 

Além disso, as universidades 
enfrentam o desafio de gerar 
conteúdo para alunos e professores. 
Segundo o analista, os alunos já 
estão usando dispositivos móveis, 
mas é necessário, ainda, mais 
conteúdo, pois a demanda é cada 

vez mais intensa. "As 
pessoas vão querer ter 
mais conteúdo disponível 
e nas diferentes 
plataformas", diz. 

No caso do varejo, o 
analista ressalta que a 
forte tendência é CRM, 
acelerada, inclusive, pela 
expansão do 

e-commerce. "Quase todas as 
empresas de varejo têm site hoje, e 
vendas via web te leva a ter um CRM 
que saiba tratar e entender o que 
você está vendendo. Senão, você 
perde dinheiro", salienta. O analista 
acredita, então, que será necessário 
tratar comércio eletrônico de maneira 
cada vez mais séria. 

Os pequenos varejistas, no 
entanto, têm outras necessidades. 
"Eles precisam começar a ter 
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sistemas por força das exigências do 
governo, a começar pela 
regulamentação de nota fiscal 
eletrônica", pontua. 

Além disso, ele explora que as 
pequenas empresas - e aqui não 
entra apenas varejo - devem migrar 
muitos serviços para a nuvem. "Eles 
não vão montar uma equipe de Tl, 
comprar máquinas, nem comprar um 
data center", justifica. 

Cloud computing, no entanto, 
não será de grande utilidade para as 
empresas de manufatura que, como 
aposta Figueiredo, manterão 
investimentos nos ERPs, os quais, 
segundo ele, ainda vão demorar para 
ter alguma solução parruda em 
nuvem. 

Já telecomunicações não se 
apropria do mesmo princípio, porque 
apresenta um comportamento dos 
investimentos mais sazonal. "Vai ter 
investimento, porque tem que fazer 
muita coisa para a Copa", explica 
Figueiredo. Segundo ele, a tecnologia 
4G, por exemplo, exigirá gastos . 

Finanças e governo 
Toledo, da Michael Page, 

assegura que o setor financeiro 
especificamente está passando por 
"um momento muito interessante". 
Para explicar, o executivo separa 
esse nicho em diferentes vertentes. 
Inicialmente, ressalta que os grandes 
bancos de varejo, atualmente, têm 
sido pressionados pelo governo para 
reduzir custos. 

Nesse sentido, "eles assumem a 
estratégia de tirar a área de Tl de 
dentro do negócio, algo que não 
chega a ser uma terceirização, mas é 
um equilíbrio de deixar o que é core 
dentro de casa e passar a um 
fornecedor o que for commodity de 
Tl", explica. 

No caso dos bancos de 
investimento internacionais, Toledo 
conta que também houve grande 
redução de investimento no Brasil, já 
que o mercado de IPO, que 
movimentava muito a economia e 
gerava resultado para esses bancos, 
deu uma parada por causa da crise 
na Europa. Sendo assim, esses 
bancos estão pagando bônus 
menores e investindo menos em 
novos projetos. 

A redução de investimentos não 
acontece, porém, com as financeiras, 
que, ao contrário, intensificaram os 

muita certeza, algo que leva aos 
investimentos em ferramentas de 
tomada de decisão", afirma. 

Na análise do executivo ainda 
estão as empresas de meios de 
pagamento, que estão migrando para 
o Brasil e trabalhando em tecnologias 
como mobile payment -, pagamento 
via celular. "Isso vai ter um 'boom' 
aqui no Brasil", acredita. 

Já em governo, a previsão para 
2013 é simples: "eles terão que cada 
vez mostrar a cara na web", resume 
Figueiredo. O analista acredita, assim, 
que esse segmento deve investir em 
soluções de rede e web, já que o 
cidadão quer buscar informações em 
layout e desempenho próximos dos 
sites de compra. 

Além disso, Figueiredo aponta 
também pontua como fato relevante 
ao setor governamental a 
profissionalização do gestor de Tl, 
assim como ocorre na área de 
saúde. Esse movimento, segundo o 
analista, vem ocorrendo há cerca de 
três anos, motivado pela necessidade 
de se consolidar serviços de 
informática. "Não tem mais como 
fugir da informática, teu usuário, teu 
cidadão, quer resolver a vida dele em 
um toten", destaca. 

Mobil idade e consumerização 
Nesse sentido, consenso geral 

dos executivos, independente do 
segmento, é que a praticidade 
gerada pela mobilidade a faz ter 
ganho considerável em 2013, já 
que, como lembra Figueiredo, 
o uso de dispositivos móveis é uma 
das tendências que está "explodindo 
no mundo". 

A alternativa traz, como 
conseqüência, a consumerização. 
"Eu quero trabalhar com a minha 
máquina na empresa e mobilidade é 
uma prioridade absurda para o CIO, 
porque você vai precisar ter aplicação 
rodando em ambiente móvel, algo 
que demanda segurança", salienta o 
analista, acrescentando que, será 
necessário às empresas estudar 
minimamente o assunto, para que os 
CIOs saibam a forma com a qual vão 
desenvolver a mobilidade no futuro. 

Nasser, por exemplo, acredita 
que o Brasil tem um pouco de 
dificuldade para trabalhar a 
mobilidade, não por falta de vontade, 
mas por falta de infraestrutura. Ele 
comenta que por mais que os 
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brasileiros tenham a média de quase 
dois celulares por pessoa, muitos 
deles ainda não são smartphones. 
"Aqueles que são smartphones com 
acesso a 3G, ainda não é uma rede 
que permita fazer grandes coisas 
diferentes no mobile como ocorre 
nos EUA", avalia. 

Mobile, portanto, para ele, já 
começa a ser uma realidade no Brasil 
em 2013, "mas ainda com um passo 
pequeno nas empresas, dada essa 
questão de infraestrutura", posiciona. 

O desafio da mão de obra 
Em meio às tendências, uma 

dificuldade indubitável para os CIOs 
colocarem tudo em prática em 2013 
será o constante apagão de mão de 
obra especializada em Tl. Os motivos 
da má qualificação da mão de obra, 
que desafiam o dia a dia do CIO, 
estão baseados, segundo Figueiredo, 
em alguns fatores: baixa qualidade de 
ensino de muitas universidades; 
número de instituições de ensino não 
condizentes com a necessidade; e 
uma formação mais acadêmica do 
que voltada ao mercado. 

"O CIO quer desenvolver o 
conhecimento dentro das empresas, 
e sente dificuldade em encontrar 
pessoas que tenham uma visão um 
pouco mais genérica", lembra Nasser, 
ressaltando que a empresa deve 
partir do ponto específico em que 
está o profissional, generalizá-lo e 
especificá-lo novamente. 

Seja um profissional com baixa 
qualificação, como aponta Figueiredo, 
seja o profissional muito especialista, 
como indica Nasser, o resultado da 
problemática da mão de obra em Tl, 
segundo Belfort, é a inflação dos 
salários, algo que acaba, muitas 
vezes, impulsionando o mercado de 
terceirização de tecnologia. 

De acordo com ele, "por 
mais que o governo federal e a 
Brasscom tenham feito um excelente 
trabalho para justamente baratear 
tributos, forte demanda e baixa 
oferta ainda causam a inflação nos 
salários", considera. 

Figueiredo explica, portanto, que 
as soluções que as empresas estão 
criando para solucionar esses 
impasses são contratar um 
profissional menos experiente e o 
formar dentro da companhia, 
focando naquilo que é interessante 
para a empresa. 

funcionários, ele incentiva projetos 
desafiadores, "que gerem 
transformação de processos e uso 
de novas tecnologias", diz. 

O Brasil e o mundo 
Quanto ao futuro, Figueiredo é 

otimista. O analista lembra que o 
Brasil já é o quarto maior País 
consumidor de receitas de TIC do 
mundo, atrás apenas de EUA, 
China e Japão. E em termos de 
mercado competitivo, levando em 
consideração a crise econômica na 
Europa e potencial crise nos 
Estados Unidos, Belfort avalia que "o 
Brasil aparece como salvação para 
grande parte dos provedores globais 
de tecnologia". 

Ele ainda coloca que players 
globais vão investir fortemente em 
suas subsidiárias brasileiras, "e isto é 
ótima notícia para CIOs que estão 
buscando parcerias estratégicas e de 
longo prazo com seus provedores 
tecnológicos", destaca. 

Outro motivo que deve alavancar 
o trabalho dos CIOs em 2013 é a 
Copa das Confederações, que, de 

acordo com Nasser, é 
usada pela FIFA para 
testar a estrutura do País 
para a Copa do Mundo, 
mesmo mecanismo 
utilizado pelas empresas 
do País. 

"Para as empresas 
de turismo e varejo será 
um teste, e a tecnologia 

também vai ser testada nesse 
período", aponta. Uma das 
preocupações, segundo ele, é testar 
os sistemas de e-commerce, a fim de 
concluir se vão suportar a demanda. 

A Netshoes, por exemplo, está 
trabalhando em conjunto com 
fornecedores - como Nike, Adidas e 
Puma - sobre como "oferecer uma 
experiência de compra bem diferente 
para o internauta brasileiro", revela. 

Por fim, para que o CIO esteja 
preparado em seu cotidiano de 2013, 
a dica dada por Belfort é: "leia 
atentamente a descrição de 
atividades do seu cargo e perceba 
sua importância e natureza 
estratégica". Dessa forma, ele 
contextualiza que o CIO do futuro 
não será responsável por informação 
e sim por inovação. "O CIO do 
amanhã será o Chief Inovation 
Officer", acredita. 
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Text Box
Fonte: TI Inside, São Paulo, ano 8, n. 86, p. 22-26, dez. 2012.




