
Como ter êxito sob pressão  
   
Os CIOs, hoje, vivem em um mundo de perguntas sem muitas respostas. Será que a exigência de 
cortar custos nunca terá fim? Como conservar (ou conquistar) um lugar no board? O que o seu 
CEO espera da TI — e quão realista são estas expectativas? As respostas para estes e muitos 
outros enigmas vão determinar seu futuro e o futuro de TI em sua organização. Na verdade, a 
função do CIO tem passado por transformações desde seu surgimento duas décadas atrás. Mas o 
trabalho “The State of the CIO 2004”, a terceira pesquisa anual exclusiva com mais de 500 líderes 
de TI que atuam no mercado norte-americano, realizada pela revista CIO (editada nos EUA pela 
IDG), mostra um aumento das exigências em relação aos CIOs. 
 
Muitos fatores por trás desta dinâmica de mudança não são obra dos executivos de TI e alguns 
estão fora de seu controle: uma economia difícil, em primeiro lugar, mas também novos desafios 
regulatórios como Sarbanes-Oxley e o amadurecimento do mercado de terceirização offshore com 
suas oportunidades e armadilhas.  
 
O alinhamento entre negócio e TI continua frágil e às vezes indefinível. Políticas organizacionais 
afetam os CIOs como nunca antes, já que seu sucesso — e seu destino — tornou-se cada vez 
mais ligado ao de outros executivos. É hora de formar alianças. E os requisitos diários da função 
de CIO, que agora assemelham-se muito aos de outros administradores corporativos, levantam a 
questão de quão bem o conhecimento em TI de um CIO típico prepara-o para o cargo. 
 
A pesquisa “The State of the CIO 2004” aponta que, em muitos aspectos, o conteúdo do cargo de 
CIO não mudou absolutamente. As mesmas três habilidades para o sucesso na função 
encabeçaram a lista por três anos seguidos: comunicação eficaz, pensamento e planejamento 
estratégicos e entendimento de processos e operações de negócio. Por três anos consecutivos, 
você tem dedicado seu tempo principalmente a interagir com outros diretores e executivos de 
negócio. 
 
A melhor prática citada com mais freqüência para agregar valor à corporação na pesquisa do ano 
passado foi fazer parte da equipe de direção executiva. Este ano, a prática com impacto mais alto 
foi um item novo – porém relacionado - da pesquisa: criar e manter relações saudáveis com 
outros diretores. Fazer parte da equipe executiva veio logo atrás. 
 
As barreiras maiores à eficácia do CIO este ano foram expectativas irreais ou desconhecidas por 
parte do negócio, verbas inadequadas e falta de tempo para pensamento e planejamento 
estratégicos. Estas preocupações também aparecera m próximas ao topo da listas nos dois anos 
anteriores. Infelizmente, para os CIOs, outra coisa não mudou: a pressão para reduzir os custos 
de TI. Na pesquisa “The State of the CIO 2004”, os diretores de tecnologia disseram que o 
impacto mais significativo de TI sobre a organização foi reduzir o custo de fazer negócios por meio 
de ganhos de eficiência e aumento de produtividade.  
 
Depois, pensando nos 12 meses pela frente, você disse que o corte de custos seria novamente 
seu foco principal. Usos mais pró-ativos de TI — explorar a inovação, criar vantagens competitivas 
e possibilitar o crescimento, por exemplo — caíram posições na lista à medida que o orçamento 
dos departamento de tecnologia também caiu nos EUA, de 6,3% da receita total no ano passado 
para 5,6% este ano.  
 
Mas outros aspectos em torno de como o CIO executa seu trabalho também mudaram muito. 
Tendo em vista que o outsourcing continua sendo a principal estratégia de corte de custos (80% 
dos CIOs reportaram que recorrem a outsourcers ou fornecedores de serviços por contrato, 
deslocando, em média, 20% da força de trabalho de TI para fora), gerenciar esta força de 
trabalho externa tornou-se uma parte desafiadora da função. 
 



Mais significativo, as relações estão mudando. Apenas dois anos atrás, mais da metade dos CIOs 
pesquisados reportavam aos seus CEOs. Somente 11% reportavam aos diretores financeiros 
(CFOs). Na pesquisa do ano passado, a porcentagem que reportava aos CEOs caiu para 47%, 
enquanto a porcentagem que reportava aos CFOs duplicou. Essa tendência prosseguiu na 
pesquisa de 2004. A proporção maior de vocês (40%) ainda reportou aos CEOs, mas o número 
que reportou ao principal executivo de finanças cresceu para 30%. 
 
Esta mudança – reportar ao CFO – foi mais pronunciada entre CIOs nos setores de manufatura, 
governo e educação. Tomada como um todo, a mudança nas relações pode refletir uma alteração 
no modo como TI é vista em algumas organizações. Para estas empresas, a necessidade de 
refrear margens poda qualquer sonho de inovar com TI, pelo menos até a economia se recuperar 
mais plenamente. Os CIOs que reportam a CFOs trabalharam com orçamentos de TI pequenos 
(3,1% da receita total versus a média de 5,6%), terceirizaram mais pessoal de TI e gastaram 
menos tempo interagindo com outros diretores. Entre os problemas que estes CIOs mencionaram 
estavam – não surpreende - a dificuldade de provar o valor de TI e a falta de alinhamento entre 
metas de tecnologia e objetivos do negócio.  
 
Por outro lado, os CIOs norte-americanos que reportaram aos CEOs trabalharam com orçamentos 
de TI maiores do que a norma (6,6% da receita total) e receberam salários mais altos - em média 
US$ 187.436 anuais versus US$ 177.229 para o grupo que reportava ao CFO. 
 
O que diz o CEO 
 
Uma novidade da pesquisa “The State of the CIO” deste ano é um questionário de CIOs para seus 
CEOs. As respostas de 40 CEOs (respostas não vistas pelos CIOs) demonstraram alinhamento 
significativo entre CIOs e o principal executivo das empresas. Os CEOs valorizam muito as 
relações de trabalho sólidas entre CIOs e outros diretores e a participação dos gestores de 
tecnologia na equipe executiva. Na realidade, eles se mostraram mais propensos a creditar a TI a 
criação de vantagem competitiva do que os CIOs entrevistados. 
 
Mas há divergências. A implementação de novas tecnologias — como chips de identificação de 
freqüência de rádio — ocupou quase o fim da lista de prioridades dos CIOs para o próximo ano, 
mas é uma das coisas que os CEOs mais esperam da área de tecnologia. Nem um único CEO 
listou o controle de custos de tecnologia como prioridade máxima. Claramente, nem todos os 
presidentes vêem TI como um centro de custos e nada mais.  
 
O questionário também revelou discrepâncias entre o modo como os CIOs vêem a si mesmos e os 
outros os vêem. Enquanto 72% dos gestores de TI declararam ter relações saudáveis com outros 
diretores, apenas 55% dos CEOs concordaram, o que, verdadeiro ou não, é preocupante. Além 
disso, ao levar em contra oito práticas de alto impacto para TI, uma porcentagem maior de CIOs 
do que a de CEOS acreditou que estas práticas já estavam implantadas. 
 
Fazer parte da equipe executiva ocupou o segundo lugar na lista dos CIOs, mas apenas 58% deles 
dizem que são membros de uma. Reportar ao CEO é a quarta melhor prática, mas somente 40% 
dos entrevistados reportam. Em compensação, quase três quartos dos CIOs afirmam que mantêm 
relações de trabalho saudáveis com outros diretores. 
 
Na pesquisa de 2003, os CIOs disseram que dedicaram muito tempo a desenvolver líderes de TI. 
Na pesquisa deste ano, porém,  o desenvolvimento de pessoal caiu bruscamente dentre suas 
prioridades e em termos de como você gasta seu tempo. Isso parece um erro, considerando-se 
que 69% dos CIOs disseram que o papel adequado de TI na corporação era “vislumbrar 
oportunidades de negócio e aplicar tecnologia para usufruí-las”, ao invés de meramente suportar 
iniciativas de negócio predefinidas. Sem conhecimento de negócio e habilidade de liderança, 
condições indispensáveis, sua equipe será muito pressionada a colaborar nesta busca.  
 



Os resultados da pesquisa também levantam uma questão inquietante sobre o preparo que o CIO 
possui para exercer a função de executivo de TI. A necessidade de os CIOs serem executivos de 
negócio ao invés de magos da tecnologia é um tema presente na pesquisa deste ano, mas 70% 
dos entrevistados disseram que chegaram ao cargo via TI. Certamente, CIOs com passado em TI 
podem aprender habilidades de negócio. Mas a pergunta não quer calar: à medida que o papel do 
CIO muda para acompanhar o ambiente de negócios, você também está mudando com velocidade 
suficiente?  
 
As habilidades pessoais que os CIOs consideram mais importantes para seu sucesso profissional 
 
86% - Habilidade de se comunicar efetivamente 
72% - Planejamento e pensamento estratégico 
71% - Entender processos de negócios e operações  
27% - Entender tendências da indústria, forças do mercado e estratégias de negócios 
22% - Capacidade de negociação / habilidade para vender  
19% - Amplo conhecimento das opções tecnológicas 
12% - Proficiência técnica  
 
As habilidades pessoais que os CEOs (presidentes de empresas) consideram mais importantes 
para o sucesso do CIO 
 
83% - Habilidade de se comunicar efetivamente 
73% - Planejamento e pensamento estratégico 
65% - Entender processos de negócios e operações  
33% - Amplo conhecimento das opções tecnológicas 
33% - Entender tendências da indústria, forças do mercado e estratégias de negócios 
13% - Capacidade de negociação / habilidade para vender  
13% - Proficiência técnica  
 
As maiores barreiras que os CIOs apontam para a eficiência de seu trabalho 
 
1-Expectativas irreais ou desconhecidas das unidades de negócios 
2- Orçamentos inadequados 
3- Falta de tempo para pensamento e planejamento estratégico 
4- Dificuldade em provar o valor de TI 
5- Falta de alinhamento entre objetivos de negócios e esforços de TI 
6- Riscos e incertezas devido a condições econômicas voláteis  
7- Rápida mudança das tecnologias  
8- Falta de habilidades técnicas essenciais no departamento de TI 
9- Falta de conhecimentos de negócios no departamento de TI 
10- Inabilidade para exercer influência efetiva e negociar favoravelmente com os fornecedores 
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