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São Paulo, 21 de Maio de 2003 - Estudo da IBM mostra que redução de custo não é a 
preocupação número um. A principal preocupação dos executivos de tecnologia da informação 
(TI) é o alinhamento de suas estratégias com os planos de negócio da empresa. A redução de 
custos é a segunda maior preocupação. São constatações da pesquisa "Gestão de tecnologia da 
informação nas empresas", realizada no início do ano pela IBM Business Consulting Services 
(BCS) - resultante da compra da PricewaterhouseCoopers (PwC) pela IBM no ano passado - junto 
a um grupo seleto de 200 executivos de TI (CIOs) e principais executivos (CEOs) - de grandes 
empresas instaladas no País e com faturamento bruto médio de US$ 550 milhões ao ano e receita 
líquida média de US$ 380 milhões.  
 
De acordo com o estudo, dos cinco itens de maior preocupação, quatro estão relacionados à 
estratégia do negócio, mostrando a real importância do TI dentro das grandes empresas, informa 
o analista da BCS, Sergio da Motta, consultor responsável pela pesquisa. Para Motta, o fato de a 
redução de custos ser o segundo item de preocupação no alto escalão das empresas é um sinal de 
maturidade dos executivos. "Aos poucos, as empresas vão percebendo que reestruturação não é 
somente redução de custos. Na maioria dos casos, é preciso investir para economizar no futuro", 
diz ele, fazendo uma analogia com o que aconteceu no País na época do racionamento de energia. 
Os investimentos em tecnologia da informação devem sempre estar afinados com os objetivos 
estratégicos da empresa.  
 
Essa preocupação de alinhamento entre o TI e o negócio, segundo a pesquisa da BCS, vem 
crescendo na percepção dos dois grupos de executivos entrevistados (CIOs e CEOs), cuja maioria 
compartilha da mesma opinião. Mas ainda 33% dos executivos usuários (CEOs) e 44% dos 
executivos de TI têm uma visão oposta com relação a esse alinhamento. "Apesar de existir uma 
concordância dos dois grupos quanto à questão da estratégia, na prática a percepção é de que 
isso ainda não acontece em sua plenitude. Há, portanto, a necessidade de um melhor 
detalhamento dos objetivos do negócio pelo CEO para o CIO. Dessa forma, eles poderão trabalhar 
em conjunto, efetivamente."  
 
Muitas vezes, lembra o consultor, o CEO acaba adquirindo uma solução tecnológica sem consultar 
o executivo de TI. Foi o que acabou acontecendo com o CRM (do inglês Costumer Relationship 
Management), programa de relacionamento com o cliente. "Muitos executivos compraram a 
solução sem ter uma visão estratégica definida do negócio, e com isso, geraram frustração", diz. 
Segundo a pesquisa, o CRM foi o item que registrou a maior insatisfação do usuário (CEO) quando 
à sua funcionalidade. "A explosão da venda do CRM acabou não acontecendo porque o momento 
cultural era errado", afirma Motta, acrescentando que agora o alinhamento da estratégia de TI 
com o negócio pode fazer com que essa ferramenta conquiste o seu espaço.  
 
Por outro lado, uma solução que alguns analistas decretaram ser obsoleta, o ERP (do inglês 
Enterprise Resource Planning), software de gestão integrada, ainda é vista como prioridade. A 
maioria das empresas entrevistadas acredita que o ERP deve demandar maiores investimentos do 
orçamento de TI. Outros itens, como comércio eletrônico, banco de dados e Business Intelligence 
(BI) figuram entre as soluções que vão exigir maior investimento e que geram grande expectativa 
de retorno.  
 
Outro ponto curioso da pesquisa é o aumento da base de usuários do Linux, software de código 
aberto que ganha espaço não somente em pequenas e médias, mas também nas grandes. Em 
2001, o índice era de 13%. "Hoje 20% das empresas entrevistadas possuem alguma utilização em 
servidores e mais de 40% estudam o uso do Linux", diz Motta.  
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