
Pesquisa traça raio X dos CIOs brasileiros    
Ricardo Cesar 
 
Qual é a visão que os executivos de TI têm de sua própria atividade? Quais são suas prioridades 
de investimento? De que forma selecionam seus fornecedores? Estas e outras questões foram 
respondidas por quem mais entende do assunto – os próprios CIOs – em um extenso questionário 
preenchido por cerca de cem profissionais que atuam em companhias divididas em 11 setores da 
economia. Trata-se do questionário que elegeu os vencedores do prêmio IT Leaders de 2004, 
realizado pela IDG Brasil em parceria com a PriceWaterhouseCoopers. Com as respostas 
consolidadas, o levantamento joga luz sobre como esses profissionais consideram diversos 
aspectos de seu trabalho de gestão de TI. 
 
Paralelamente ao processo de seleção dos líderes de tecnologia do mercado brasileiro, o 
COMPUTERWORLD organizou um debate com CIOs de grandes empresas – alguns dos quais 
acabariam por ganhar o prêmio deste ano – discutindo temas correlatos aos abordados pela 
pesquisa: gestão de projetos, terceirização, o papel que a TI exerce hoje dentro das corporações. 
O resultado desse extenso material pode ser acompanhado nas que se seguem, na forma de um 
debate, de gráficos que ilustram alguns dos resultados mais significativos da pesquisa IT Leaders 
e de uma análise de CIOs e consultores sobre os números consolidados do levantamento. 
 
Quem nunca escutou que é preciso alinhar as necessidades de TI com as diretrizes de negócios 
provavelmente esteve completamente fora do mercado de tecnologia na última meia década. O 
discurso se tornou um mantra repetido à exaustão por todos os CIOs e fornecedores. Da fala à 
prática, no entanto, existe um longo caminho, nem sempre fácil de ser percorrido. Embora 68% 
dos CIOs tenham assinalado que o grau de integração de TI com os processos de negócios é alto, 
o restante – mais de 30% - admite que é apenas médio. 
 
Segundo a vice-presidente para a América Latina do programa para executivos do Gartner, Ione 
Coco, um fator que ajuda a explicar esses resultados é que muitos diretores de TI ainda se 
reportam aos diretores financeiros das empresas. “A visão do CIO tem que ser uma visão de 
longo prazo, mas a visão do CFO é de fluxo de caixa, portanto imediatista. Ele puxa o CIO para o 
dia-a-dia e o afasta das estratégias de longo prazo”, diz Ione. “Se o CIO não tiver presença no 
board e não se reportar à alta direção, pode ser mais difícil para ele fazer esse alinhamento com 
as necessidades de negócios.” 
 
Exatamente por isso, cerca de dois terços dos gestores de tecnologia responderam que a 
estratégia de TI é definida e gerenciada em conjunto com os executivos da empresa e em 
reuniões com a alta direção ou que o planejamento de TI é feito após a definição da estratégia de 
negócios. “Ficar em linha com os negócios é um desafio permanente: mesmo quando o CIO está 
perto de atingir esse objetivo, ele sempre pode fazer mais”, avalia Evandro Canabrava, diretor de 
TI da Telemig Celular e da Amazônia Celular. “Nem todos chegaram lá, mas todos tentam. Isso 
mostra a maturidade dos gestores de TI do Brasil.” 
 
Outra prova de maturidade vem dos projetos apontados como mais relevantes nos próximos dois 
anos. Os vencedores foram, respectivamente, business intelligence e data warehouse, 
metodologias de gestão de processos (ITIL, Six Sigma, CobIT e BS7799) e integração de 
sistemas. Sem surpresas: análise e extração de dados, além de em muitos casos pressupor que 
sistemas mais básicos já estão implementados e funcionando, mostra maior necessidade de 
colaborar com as áreas de negócios, oferecendo métricas relevantes para os diversos 
departamentos.  
 
Sem integração, aliás, não se consegue cruzar e aproveitar informações vindas de diferentes 
sistemas. Já metodologias e processos sinalizam um esforço de profissionalizar e planejar as 
ações da área de TI.  
 



O CIO da construtora Norberto Odebrecht, Mauro Rehm, está entre os profissionais que 
implementaram CobIT e ITIL no ano passado. “Percebemos que a área de tecnologia passou a 
centralizar sem afetar a gestão. Antes, um colaborador criava uma conta de e-mail, com 
provedores locais, dentro de um canteiro de obras. Hoje, a área de TI é quem cria. E não 
podemos ser menos ágeis”, conta. 
 
Relação conflituosa  
 
A nem sempre tranqüila relação entre CIOs e fornecedores também foi detalhada na pesquisa IT 
Leaders 2004. Para os prestadores de serviços de terceirização, por exemplo, os executivos 
destacaram que as qualidades mais importantes são, pela ordem, reconhecimento técnico, 
referência e credenciais e foco no segmento de mercado com conhecimento do negócio dos 
c lientes.  
 
“Quando faz um outsourcing, o CIO está depositando no parceiro uma parcela significativa de 
suas possibilidades de sucesso. O parceiro precisa ter qualidade, flexibilidade e 
comprometimento”, avalia Canabrava, da Telemig Celular. “Além disso, se o CIO fecha um 
contrato com uma empresa que não responde tecnicamente, ele terá que deixar de se focar em 
negócios para se preocupar com a parte técnica.” 
 
A pesquisa mapeou as principais causas de atrito entre os protagonistas dos dois lados do balcão. 
A maior fonte de insatisfação dos gestores de TI com os fornecedores de hardware e software é o 
preço. Em serviços, o que mais incomoda é a falta de entendimento das necessidades de 
negócios; e em telecomunicações e outsourcing, as principais reclamações vão para a rapidez na 
implementação e no atendimento.  
 
“Hardware e software apresentam comportamento de commodity e como tal o preço é um fator 
determinante”, analisa Lúcio Antônio Núbile, CIO da Cummins. “Já em serviços, quando 
colocamos um parceiro dentro de casa, ele precisa ter familiaridade com os processos e falar a 
mesma língua.” 
 
Mas há também o outro lado da moeda: qual o principal critério utilizado para considerar um 
fornecedor de TI como referência positiva? A resposta mais assinalada, escolhida por 47% dos 
CIOs, foi o entendimento das necessidades de negócios. Em segundo lugar, com 21%, veio o item 
facilidade e flexibilidade de negociação.  
 
“Estes números mostram que o CIO está exigindo mais do fornecedor. Não basta apenas entregar 
o que foi pedido. O fornecedor tem que entender por que determinado pedido está sendo feito, 
analisar junto com o CIO se faz sentido ou não e propor alternativas viáveis quando for o caso”, 
analisa Núbile. 
 
Por fim, os diretores de TI apontaram os três principais fatores que consideram mais relevantes 
para o sucesso de suas carreiras. As respostas mais assinaladas foram, respectivamente, 
pensamento estratégico e capacidade de planejamento, conhecimento dos processos de negócio e 
operações e comunicação eficaz. Este é o perfil dos principais líderes de TI do mercado brasileiro. 
 
A governança de TI em debate 
 
Luciana Coen 
Em debate promovido pelo COMPUTERWORLD, sete diretores de tecnologia da informação de 
empresas de segmentos diferentes e três consultores debateram temas como a importância da 
gestão de projetos e processos na gestão de TI, o relacionamento de corporações e fornecedores 
no processo da terceirização, a implementação da lei norte-americana Sarbanes-Oxley e o papel 
da TI nas inovações.  
 



Participaram do debate: Mauro Rehm, CIO da construtora Norberto Odebrecht, Lauro Zanforlin, 
CIO da construtora Andrade Gutierrez, Lúcio Antônio Núbile, CIO da Cummins, Renato Faure, CIO 
da Multibrás, Walter Sanchez, gerente de infra-estrutura da Bunge Alimentos, Vera Marques, 
diretora de informática da Basf, Ruy Shiozawa, CIO corporativo do Grupo Szajman, Silvio 
Genesini, ex-sócio da consultoria Accenture e atual diretor geral da Oracle no Brasil, Fábio Costa e 
Mauro Peres, respectivamente diretor geral e gerente de programas de pesquisas da IDC Brasil.  
 
COMPUTERWORLD – Qual é, na visão dos senhores, a importância do gerenciamento de projetos 
para TI? 
VERA MARQUES (Basf) – Investimos bastante em gestão de projetos em 2004. Estamos formando 
pessoas, adotando o PMI (metodologia de gerenciamento de projetos). Oferecemos cursos para 
todos o funcionários e selecionamos os melhores para a certificação. Devemos certificar cerca de 
dez pessoas. Fizemos isso porque nos últimos dois anos revimos a estrutura e fizemos um 
realinhamento. Nos últimos dez meses, com custos já reduzidos, chegamos a uma boa situação e 
podemos investir em projetos, para os quais estamos criando uma metodologia. Ligamos isso a 
um sistema de TI proprietário que temos na Basf, criado em conjunto com a Accenture. 
 
CW – E quais são os seus principais projetos? 
VERA – Temos CRM, um projeto já aprovado para a área de produtos agrícolas e estamos 
tentando aprovar para a área de tintas. Depois, teremos outra unidade, a de produtos químicos, 
que irá entrar no CRM. Outro grande projeto é o “Usabilidade SAP”, que prevê a criação de uma 
estrutura, cujo objetivo é justamente melhorar a utilização do sistema de gestão que já temos. 
Para treinar, estamos criando conteúdos de e-learning. Toda a área de supply chain está 
trabalhando nisso. Fora isso, estamos com um projeto chamado de enterprise, que é migrar o 
SAP, fazendo uma migração não-técnica, ou seja, para processos. O foco é a revisão do supply 
chain na Basf. Outro projeto é regionalização, centralizando o gerenciamento de TI da América do 
Sul no Brasil e revendo a parte de rede WAN. Fora esses, temos os projetos globais, que tomam 
de 40 a 50% do seu tempo. Um deles é a revisão do SAP e outro é o Sarbanes-Oxley, que na Basf 
se chama Spice. 
  
RUY SHIOZAWA (Grupo Szajman) – Fui para o Grupo Szajman em abril. É um grupo formado por 
quatro empresas, uma é a VR Vales, que é a mais conhecida; tem um banco; a SmartNet, que é 
uma empresa de tecnologia, e a Trama, que é uma produtora musical. Concluímos uma fase de 
alinhamento estratégico, ou melhor, mais foco em determinadas atividades. A isso demos o nome 
de “Agenda Única”. Do ponto de vista de TI, o carro-chefe é um projeto chamado de 
“Arquitetura”, que consiste em buscar a visão do negócio, passar pelo desenho de um modelo 
operacional que é basicamente cadeia de valor e processos dessa indústria, até chegar no modelo 
de arquitetura de dados. 
 
MAURO REHM (Construtora Norberto Odebrecht) – A grande felicidade que tivemos foi alinhar TI 
há muito tempo. Ou seja, tocamos a área como se tocam as obras na empresa. O negócio da 
Odebrecht é construção, prestação de serviço, com prazos e preços definidos. Para isso, mobiliza-
se recursos, há o gerenciamento do projeto. TI é gerenciar projetos e terceiros. Nem sempre 
temos todas as competências dentro de casa. Temos hidrelétricas, portos, aeroportos, são muito 
diversas. A visão que tivemos foi que, se tocássemos a área de TI com exatamente a mesma 
filosofia, estaríamos plenamente alinhados. Para isso, a empresa tem uma metodologia que não é 
PMI, é PA, programa de ação, há 60 anos. A PA é basicamente a percepção de que você tem que 
gerenciar processos e projetos para entregar tudo no tempo e no prazo. Todo mundo na empresa 
tem essa prática. Tocamos a área de TI também desse jeito. 
 
SHIOZAWA – Quando eu trabalhava na operadora ATL lá no Rio, que hoje é a Claro, estávamos 
selecionando um cara que seria o diretor de engenharia, o executivo mais técnico em uma 
empresa de telecomunicações. No fim, optamos por uma pessoa que veio da Odebrecht, que era 
um gerente de projetos. Ele não sabia nada de telecomunicações, mas está lá até hoje, e muito 
bem. O meu caso também foi parecido.  



Nunca havia trabalhado no setor, mas foi selecionado porque havia sido a única pessoa que falou 
de processos. Eles selecionaram um executivo de processos para cuidar de TI e um de projetos 
para cuidar de engenharia. 
 
CW – Um CIO que tem um perfil mais técnico traz o gerenciamento de projetos na bagagem ou 
ele tem de criá-la? 
VERA – Eu acho que traz, porque ele nasce servindo o cliente. Ele tem por natureza perceber as 
necessidades antes de todo mundo e ir atrás. Quando nós falamos em PMI na Basf, a aceitação foi 
muito rápida porque todo mundo já sabia que esta era a palavra-chave. E trazer metodologia já 
ajudou. 
 
SILVIO GENESINI (ex-Accenture) – Esse foi o grande avanço dos últimos tempos: métodos e 
processos. Toda a organização passou a entender claramente que são importantes. O CIO hoje é 
um líder, alguém que vende isso para o resto da organização. 
 
VERA – Meu chefe costuma dizer que a tecnologia é uma janela para o futuro. Mas o momento 
que você está vivendo hoje só vai estar maduro daqui a alguns anos. E nós tentamos abrir a 
janela. Quando se fala de CRM, o cliente (usuário) acha que é para agora. Que compra pronto e 
instala. Na verdade, está-se falando de um aprendizado. Às vezes, tentamos falar de coisas que 
não são imediatas, que ainda precisam amadurecer. 
 
MAURO PERES (IDC) – Tem de haver uma integração entre a ferramenta e a necessidade do 
negócio. Não é algo que está em prateleiras. É uma forma nova como as pessoas vão pensar. Na 
verdade, é uma integração entre necessidade de negócio e uma cultura criada dentro da empresa. 
 
WALTER SANCHES (Bunge Alimentos) – E tem um complicador, que é a “literatura de avião”. Eles 
lêem algumas coisas no avião e acham que é tudo muito simples. O que temos feito na Bunge é 
trazer o cliente para as decisões. Em uma apresentação de ferramentas, trazemos os usuários e 
perguntamos: “O pacote está pronto para ser implementado?” Fazemos isso para mostrar ao 
usuário a real dificuldade do projeto. 
 
CW – A gestão de TI na Multibrás, por ser regional, é mais complexa? 
RENATO FAURE (Multibrás) – A Multibrás fez um processo de terceirização grande, há sete anos. 
Para estruturar o processo de trabalho com parceiros, tanto na parte de infra-estrutura como na 
de suporte a aplicação, tivemos de desenhar e ir estabilizando esse processo com as fronteiras 
claras de responsabilidades. Estamos há bastante tempo trabalhando em gestão de projeto. 
Temos uma equipe interna que representa 20% do total de recursos na área. E com essa equipe 
implantamos projetos por meio de consultorias diferentes.  
 
CW – Como está o relacionamento de vocês com os fornecedores? 
GENESINI – A primeira mudança é que a terceirização foi para a ordem do dia. Antes, era um 
tabu, hoje, sabe-se que é uma coisa a mais, e precisa ser vista sem tanta paixão. Junto com a 
terceirização, os métodos e processos da relação evoluíram ao longo dos últimos tempos. Todo 
mundo aprendeu que ter uma relação mais formal com o fornecedor é bom. Relações informais 
tendem a gerar problemas mais à frente. Relações de terceirização são, por natureza, mais longas 
do que uma relação para um projeto. Então, acho que a coisa mais importante é que a 
formalização está começando a ser feita. Quem está acompanhando tem de sentir que está 
economizando e está recebendo um serviço adequado. Isso não quer dizer que tenha que ser 
inflexível, não é uma camisa de força. É uma forma madura de fazer negócio. 
 
CW – Mas nessa relação não uma certa mistificação dos SLAs (acordos de nível de serviço), pois 
na hora que há um problema de fato, é difícil desatar o nó, mesmo estipulado em contrato? 
GENESINI – Tem exageros nesse negócio. Há de haver bom senso. Se meu fornecedor estiver 
indo mal ou perdendo dinheiro, eu também não vou ficar bem. Esse tem de ser um negócio 
ganha-ganha (ambos os lados saem ganhando). 



 
FÁBIO COSTA (IDC) – O provedor quer oferecer serviços, está preocupado com o resultado da 
operação no curto prazo. O SLA bem feito, aquele que não vai dar problema, é o SLA que nasce 
de uma relação colaborativa. Ou seja, o seu fornecedor é uma extensão da sua organização. Se 
ele morrer, parte da organização morre. 
 
SANCHEZ – Passamos por uma situação interessante na Bunge. Estávamos cotando um 
equipamento. Todos prometiam que aquele equipamento dava conta. Quando estávamos quase 
fechando contrato, explicamos que aquilo que estava na RFP (solicitação de proposta), iria constar 
do SLA. Nesse momento, todos os fornecedores recuaram e fizeram uma proposta bem maior, 
com equipamento bem maior. Ou seja, aquilo que ele estava dizendo, ele sabia que não iria 
cumprir. Quando é para falar, o equipamento está bom. Se é para assinar embaixo, aí não. 
 
PERES – Os fornecedores, no sufoco, vão aceitando tudo. Mas já se nota um amadurecimento. 
Ainda está longe de ser o ideal, mas hoje já sabemos quem são fornecedores estratégicos, quem 
são os de melhor relacionamento. Nas pesquisas que realizamos verificamos que as empresas não 
estão, necessariamente, obtendo redução de custos muito efetiva com a terceirização. O que 
vemos é um grande benefício com aumento de performance. 
 
LÚCIO NÚBILE (Cummins) – Se você faz uma terceirização e o custo reduz muito, há alguma 
coisa muito errada que você estava fazendo antes. O que a gente percebe é que se cria uma 
relação entre fornecedor e comprador que transcende um pouco a história comercial. É bom 
perceber que há um interesse forte na pessoa que está servindo à empresa em fazer parte dela. 
Muitas vezes, começam a apontar soluções para coisas que você nem tinha tido tempo para 
pensar. Ele vai trazer os mesmos benefícios que um funcionário traria. Esperamos que os 
parceiros venham mostrar oportunidades, alternativas. 
 
SANCHEZ – Queremos trazer conhecimento para dentro da empresa. Buscamos pequenas 
empresas que tenham conhecimento focado. Mas o que pode acontecer é que esse fornecedor 
acaba crescendo e pode levar o projeto para a concorrência. Isso já aconteceu umas três ou 
quatro vezes conosco. E o projeto é implementado na concorrência em três meses. 
 
COSTA – Mas quando falamos em terceirização, estamos falando de coisas que não são 
estratégicas. Neste caso, está se falando de algo que é competência distintiva. 
 
VERA – Você tem o lado do serviço e o lado do projeto. Sempre nos perguntamos se a 
terceirização está dando certo. E digo que se os provedores de terceirização não estivessem 
conosco, não teríamos tempo de pensar em projetos estratégicos, que é nossa função. Acho legal 
o terceiro vir como parceiro, mas vai ter um cara da Basf que vai aprender novos projetos, 
processos e a gente vai reter essa pessoa. Do lado serviço, o que conta essencialmente é a 
relação. Hoje, eu não começaria nenhuma relação com um SLA. Eu poderia até documentar, mas 
esperaria para colocá-lo em vigor. Certa vez, começamos com SLA que dizia: “Você vai fechar o 
meu chamado em ‘xis’ horas”. As pessoas simplesmente começaram a pensar e agir da seguinte 
maneira: “Vai virar o tempo do SLA, então fecha o chamado, mesmo não estando resolvido”. O 
funcionário continuava reclamando e o fornecedor dizia: “Mas eu estou dentro do SLA”. O SLA, na 
prática, pode virar uma arma contra você. Fazemos uma convenção anual de TI, patrocinada 
pelos três grandes parceiros, que pagam para vir. Nessa reunião, trazemos todos os terceiros. E 
isso começa a criar a sensação de equipe única. De qualquer forma, eu acho que os parceiros 
evoluíram muito. Saíram do marketing de guerra, em que entravam na empresa para vender a 
qualquer custo. Hoje, estão mais alinhados, ajudam a implementar. 
 
CW – Vocês acreditam que o papel da inovação realmente passa por vocês? 
LAURO ZANFORLIN (Andrade Gutierrez) – A maior parte da rotina é terceirizada. Aprendemos a 
trabalhar sempre em projetos. E trazemos muitas ferramentas e metodologias, que ajudam na 
execução da obra. Sinto que a empresa busca melhorias e espera que a gente ofereça a ela. 



 
SANCHEZ – Na Bunge, o que envolve inovação, em qualquer área, é pedido para TI. Tivemos um 
projeto de logística recentemente. Muitas vezes, um comboio de caminhão no Mato Grosso leva 
18 dias para percorrer 100 quilômetros. E isso pode gerar uma multa de US$ 25 mil dólares por 
dia nos portos. Fomos chamados para resolver esse problema. Hoje, estamos trocando redes WAN 
por MPLS (multi protocol label switching, que faz priorização de tráfego, qualidade de serviço e 
redundância). Antes de terminar esse projeto, precisamos colocar um sistema de videoconferência 
na empresa inteira. Somos desafiados a mudar o negócio por meio da tecnologia. Às vezes a TI 
coloca duas áreas na mesa para poder conversar. Outra coisa, uma empresa não pode ser 
parceira nossa, se ela não trouxer inovação. Se não trouxer nenhuma melhoria nos processos ele 
está desclassificado. 
 
GENESINI – Esta é a questão mais relevante. As áreas de TI evoluíram significativamente. Mas a 
capacidade de participar da inovação ainda não é o que deveria ser. Um levantamento em 18 
países mostrou a participação das áreas de TI em inovação. E ainda era menor do que outras, 
como marketing. Tempo precisa ser prioridade. Você precisa viabilizar seu tempo para o que é 
importante. A inovação, hoje, não é tão banal. Até o final da década de 90, todo mundo seguia na 
mesma direção. Agora, os ciclos de renovação são difíceis. Há menos dinheiro. Acho relevante que 
se encontre uma maneira de TI participar. 
 
REHM – Costumo incentivar a minha equipe para ir visitar as obras. O fato de circular pela 
produção, pode trazer novas idéias, pode ajudar a entender melhor o negócio. 
 
COSTA – A gente vê a TI ter uma baixa função de inovação. Quem está renovando são as áreas 
que estão mais próximas do negócio. Será que, em TI, a inovação se reflete no negócio? Mudar 
versões de softwares não são inovações. O ideal seria que TI estivesse também lá na frente. 
 
VERA – Existe um processo de estabelecimento de metas na Basf. As áreas já perceberam que 
não há nenhuma meta que possa acontecer sem a ajuda da área de TI. 
 
CW – Mas o homem de TI não tem mais condições de olhar para o negócio e enxergar as 
necessidades? 
REHM – O nosso projeto de colaboração era pioneiro, não dava para fazer aquela obra sem um 
ambiente colaborativo, via web. Hoje, é a coisa que tem mais sucesso dentro da empresa. TI 
contribuiu. 
 
SANCHEZ – TI promove sim inovações. Nossos silos estão em locais remotos. O fato de termos 
conseguido com que as prestadoras comprassem um frame relay lá na ponta e um terminal de 
broadcast fez com que eliminássemos o problema de ter de ir ao produtor rural para comprar a 
soja dele. Muitas vezes a gente tem que comprar a soja verde antes dele plantar para garantir 
que a gente vai ter o produto. Então, era um problema. Precisávamos de muitos vendedores indo 
ao local. Colocando um broadcast, conseguimos o contrário: o produtor vinha consultar o nosso 
broadcast e a gente falava com ele lá. Com isso, conseguimos aumentar muito o número de soja 
comprada. 
 
COSTA – Essa mudança aumentou o volume de receita. O que significa trazer para a casa o 
produtor rural. Nesse caso, pode não parecer uma inovação, mas é. 
 
GENESINI – Há revoluções silenciosas. A minha percepção é que vai ter um CIO mais externo e 
vai ter um segundo homem, que é o da fábrica, da manutenção. É preciso dividir 
responsabilidades, porque quando há algum problema funcional, o CIO imediatamente aparece. E 
ele também precisa ser reconhecido pelas inovações. O objetivo número um do CIO deveria ser: 
vou participar dos processos de inovação. 
 



NÚBILE – Usamos o Six Sigma. E, com ele, ficou evidente que era preciso fazer melhoria de 
processos. Com essas melhorias estimulamos todos os funcionários. Trocamos idéias e estamos 
trabalhando junto com as áreas de negócios mundialmente. Este é nosso papel. 
 
GENESINI – Existe uma outra coisa, que é a parte de change management (gerenciamento de 
mudanças), preparação e capacitação de pessoas. Eu fico olhando como o mercado está indo. Do 
ponto de vista de métodos e processos está chegando lá. Não ouço com a mesma ênfase a 
questão de preparar as pessoas para o processo de transformação. Eu acho que esse é um avanço 
necessário e que não vejo hoje. Talvez devêssemos ter psicólogos nas equipes de projetos. 
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