
Alinhamento da TI com os negócios ainda é um desafio 
 
Avanço no mercado depende de capacidade de adaptação e transparência.  
 
O alinhamento da Tecnologia da Informação (TI) ao negócio ainda é algo que parece um sonho 
distante dentro de boa parte das empresas brasileiras. Em uma pesquisa feita em maio deste ano 
pela IT Mídia junto a 144 destacados executivos de tecnologia (CIOs) do Brasil, 57,6% dos 
entrevistados disseram que a principal carência dos profissionais da área de TI ainda é a falta de 
conhecimento do negócio da empresa.  
 
Por outro lado, a percepção de que a TI é importante para o negócio é uma realidade para os 
executivos tomadores de decisão e vem crescendo gradualmente. Executivos da PeopleSoft, SAS 
e Computer Associates dizem que já percebem isso, principalmente, dentro das grandes empresas 
brasileiras, e que esse movimento começa, agora, nas de médio porte. Em muitas companhias a 
TI deixou de ser um setor que só consumia recursos para se converter numa área que ajuda a 
transformar o negócio e fazer com que a empresa se torne adaptável, como prega o ex-diretor de 
assuntos estratégicos da IBM e presidente da consultoria Adaptive Business Designs, Steve 
Haeckel.  
 
O executivo norte-americano esteve no País na semana passada participando da abertura da 
quarta edição do IT Business Fórum 2004. O evento, realizado na Ilha de Comandatuba, em Una 
(BA), foi voltado para os executivos tomadores de decisão de 82 grandes empresas brasileiras 
que juntas faturam R$ 260 bilhões e representam quase 20% do Produto Interno Bruto (PIB) do 
País. Para ele, a transição é um problema cultural e tem de ser feita gradualmente. "É preciso 
escolher uma área e oferecer a ela algumas possibilidades, como a de se relacionar com os 
demais setores com base em necessidades, capacidade de negociação e poder de contratar e 
dispensar pessoas", disse Haeckel.  
 
"Cada vez mais as empresas estão percebendo que o alinhamento da TI é importante, pois a 
tecnologia traz vantagens competitivas para a empresa no mercado", comentou Miguel Petrilli, 
vice-presidente da unidade de negócios Tecnologia da Informação da IT Mídia, organizadora do 
evento que teve 14 patrocinadores. Essa nova cultura faz com que os próprios fornecedores de TI 
se adaptem para conquistar clientes e, inclusive, mudem a forma de venda de seus produtos.  
 
"Hoje não vendemos mais um produto e sim uma solução. Mas, apesar de esse ser o discurso no 
setor há muito tempo, são poucas as empresas que realmente possuem uma solução para 
vender", disse o presidente da PeopleSoft no Brasil, Carlos André. Segundo ele, a PeopleSoft, que 
acaba de concluir o processo de fusão com a JD Edwards, teve problemas para encontrar no 
mercado pessoas capazes e habilitadas para vender soluções ao invés de softwares.  
 
A percepção do alinhamento da TI ao negócio, tornando-se estratégica, reflete-se no aumento dos 
investimentos nessa área. Para o SAS Institute, que teve crescimento superior ao esperado no 
primeiro semestre, a maior expansão dos negócios ocorre em dois segmentos específicos: 
telecomunicações e financeiro. "Hoje a necessidade do alinhamento da TI ao negócio é constante 
para beneficiar o desenvolvimento da empresa", disse o presidente do SAS no Brasil, Milton 
Isidro.  
 
Além de ser adaptável, a empresa precisa ser transparente para ter a confiança de seus 
acionistas, fornecedores e clientes. É a transparência que vai fazer com que a empresa avance no 
mercado, pois os casos mais recentes de corporações que não eram tão transparentes, como 
Enron, WorldCom e Parmalat, mostram que a perda de confiança acaba prejudicando, e muito, o 
negócio.  
 
De acordo com o estrategista canadense Don Tapscott - autor de "The naked corporation", 
"Paradime Shift" e mais uma dezena de livros -, se a empresa tem de ficar nua, é melhor estar 



em forma. Ou seja, a empresa tem de focar seu negócio. "A BMW, por exemplo, não fabrica seus 
automóveis nos Estados Unidos. Terceiriza, pois é uma empresa que procura investir mais na 
engenharia, projeto e na marca", acrescentou durante palestra na sexta-feira durante o IT 
Business Fórum, na Bahia.  
 
Para ele, a TI é fundamental para o negócio, pois, além de evoluir rapidamente, é ela que vai 
ajudar a empresa a se preparar para se adequar ao novo perfil de cliente que está surgindo - os 
netos dos filhos do "baby boom" dos anos 50. Esse novo consumidor, desde pequeno, conhece a 
internet, sabe como obter informações rapidamente e será muito mais exigente. "Ele precisará ter 
varias opções", disse Tapscott quando questionado sobre o que seria possível oferecer para esse 
novo cliente.  
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