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São Paulo, 17 de Junho de 2003 - Profissional que opera no setor precisa integrar-se 
mais às outras áreas nas empresas. A maior tarefa para um executivo comercial de 
uma grande empresa de tecnologia é vender seu produto para outra grande empresa. 
Para isso, ele tem de passar por uma via-sacra de reuniões com vários executivos até 
fechar um negócio importante. "Nossa abordagem começa pelo CIO (executivo de 
informática), passa pelo CFO (executivo financeiro) até chegar ao CEO (principal 
executivo) do cliente em potencial", conta Carlos Salgado, diretor de negócios para o 
mercado corporativo da Microsoft no Brasil.  

Isso acontece porque o CIO, na maioria das empresas de grande porte não tem 
autonomia para dar a palavra final sobre as prioridades dos investimentos em 
tecnologia. Quem faz isso, acaba sendo o CFO, ou, conforme o tamanho do projeto, o 
principal executivo. É o que acontece, por exemplo, nas gigantes do setor alimentício 
Nestlé e Adria, onde o CIO reporta-se ao CFO e não diretamente ao CEO.  

Em pesquisa feita com 200 CIOs das maiores companhias do País, o grupo IT Mídia 
descobriu que 68,4% deles não participam do board da empresa onde trabalham. No 
entanto, 46,6% afirmaram que os investimentos em tecnologia de informação são 
definidos na própria área; 25,9% disseram que é a alta administração quem define tais 
investimentos.  

Numa época em que o principal objetivo dos executivos é reduzir custos, os gastos em 
TI precisam ser mais do que justificados, de retorno garantido a curto ou médio prazo. 
No caso de multinacionais, geralmente software e hardware são comprados em 
contratos mundiais. Para o CIOs brasileiro isso cria novo problema: é impossível 
acompanhar todas as atualizações, com orçamentos cada vez mais curtos.  

A pesquisa do IT Fórum mostra também que os critérios para investimento estão mais 
apurados: 65,7% dos entrevistados responderam que pro curam aplicativos integrados, 
contra 34,3% que preferem o produtos de ponta.  

Em outra parte do levantamento, 68,3% dos CIOs admitem que a própria área de TI é 
a principal responsável pela falta de comunicação com outras da empresa. Como 
resultado, o CIO não se sente totalmente integrado à alta administração. Pesquisa 
recente da IBM, contudo, revela que os executivos preocupam-se em alargar a 
integração entre o TI e o negócio, o que mostra uma tendência de mudança do perfil 
do executivo de tecnologia.  

"O profissional agora precisa ter a capacidade de negociar e vender melhor seu 
conhecimento, pois ainda há dentro das empresas a imagem de que o pessoal de 
tecnologia é fechado e não gosta de se comunicar", diz o vice-presidente e diretor de 
pesquisas para a América Latina do Gartner, Cassio Dreyfuss.  

Segundo ele, o CIO também tem que mudar e começar a trabalhar mais com os 
parceiros, participando de forma mais intensa nos processos em busca de soluções 
para agregar valor à cadeia e ao negócio. Em contrapartida, deve ter mais importância 
dentro da empresa, uma vez que a tecnologia hoje é crucial para o desenvolvimento e 
estratégia do negócio.  



Dreyfuss ressalta que um dos problemas é que muitos executivos que não pertencem 
à área de tecnologia convencem-se de que entendem do assunto só porque têm uma 
vaga idéia de como um sistema funciona. Sem consultar o especialista em TI, acabam 
tomando decisões erradas, como comprar um aplicativo cuja utilidade não atenda a 
real necessidade da empresa. De seu lado, o profissional de tecnologia fica muito 
centrado em sua área e "vende mal o seu peixe".  

"Se o executivo de tecnologia ficava de costas para o negócio, hoje precisa combinar 
outras habilidades para participar do processo de decisão, especialmente agora, 
quando o objetivo das empresas é reduzir custos e a tecnologia é uma das melhores 
ferramentas para buscar novas alternativas", diz Dreyfuss.  

Para o consultor sênior da Landmark Education Business Development, especializada 
em treinamento de executivos, Stanford Robb ins, o CIO e o departamento de TI 
falham em prover o que os CEOs querem que eles provêem e quando há algum 
problema, a culpa acaba caindo sobre a área tecnológica. Quando uma tecnologia é 
adquirida e ocorre uma algum problema, na maioria das vezes essa falha foi humana, 
ou seja, algum erro no projeto devido à falta de comunicação maior entre o principal 
executivo e o CIO.  

"Uma tecnologia vai assegurar que uma estratégia de longo prazo trabalhe como forma 
de buscar a satisfação do cliente, e, para isso, o CIO precisa se sentir parte do 
negócio", conclui o professor. A Landmark desenvolveu vários trabalhos nesse sentido. 
Um dos clientes no País é o Banco do Brasil, informa Robbins.  
 
Gazeta Mercantil 17/06/2003 


