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Eles comandam a 
revolução tecnológica
Mudanças geopolíticas, 
macroeconômicas, 
segurança cibernética, 
investimentos em 
inovação: o que mais 
intriga e preocupa os 
CIOs brasileiros? 
O recorte regional do 
Estudo CIO Survey 
2017 traz muitas 
respostas

O 
uso das tecnologias 
disruptivas tem sido de alta 
eficácia para o progresso 
dos negócios. Esta é uma 

das conclusões apresentadas pelo 
Estudo CIO Survey 2017, realizado 
pela Harvey Nash e pela KPMG no 
início de 2017.

Intitulado Global 2017 Harvey 
Nash/KPMG CIO Survey, o estudo 
teve um número expressivo de 
respondentes brasileiros, o que 
permitiu traçar um retrato fidedigno 
de como as empresas estão 
desenvolvendo suas iniciativas de 
inovação em nosso país.

“Em linhas gerais, sabemos 
que o Brasil, assim como outros 
países latino-americanos, é 
mais conservador com relação a 

investimentos em inovação do que 
a média global”, explica Marcos 
Fugita, sócio da área de IT Advisory 
da KPMG no Brasil. “Isso quer dizer 
que não criamos inovações, mas 
procuramos nos adaptar a elas e 
segui-las”, ele esclarece.

De acordo com Claudio Soutto, 
Sócio-líder de IT Advisory da 
KPMG para a América Latina, essa 
tendência tem colocado os países 
latino-americanos um passo atrás 
dos principais inovadores globais. 
“Isso também tem a ver com a 
situação econômica da região”, ele 
pondera. “Diferentemente do que 
ocorre em países mais ricos, os 
recursos destinados à inovação pelas 
empresas do nosso continente, 
incluindo as brasileiras, são 
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direcionados cuidadosamente”, afirma 
Soutto, que coordenou o estudo no 
Brasil e na América Latina.

Mas o recorte brasileiro do estudo 
também revela otimismo por parte 
dos Chief Information Officers (CIOs) 
atuantes em nosso país. Entre as 
constatações, incluem-se:

•	 As empresas estão mais 
focadas no crescimento;

•	 O orçamento destinado à 
Tecnologia da Informação 
nas companhias brasileiras 
cresceu, em média, 28% 
em comparação com o ano 
anterior;

•	 Política e cenário econômico 
ainda preocupam: 87% dos 
CIOs brasileiros disseram-se 
“inseguros” em relação a 

esses aspectos, contra 64% 
dos CIOs que responderam 
à pesquisa global; 

•	 Os cyber attacks (ataques 
cibernéticos) são uma 
ameaça real, pois 25% 
dos CIOs brasileiros 
enfrentaram pelo menos 
um grande incidente nos 
dois últimos anos – e esse 
problema também foi 
mencionado por CIOs do 
mundo todo, na pesquisa 
global;

•	 No Brasil, 46% dos CIOs 
estão planejando aumentar 
os gastos com outsourcing.

“É importante ressaltar que 
algumas preocupações reveladas 
pelos CIOs brasileiras são 
compartilhadas por seus pares no 
mundo todo”, observa Fugita. No 
que tange à segurança cibernética, 
por exemplo, há países em 
situação muito mais vulnerável, 
como a Holanda, onde 51% dos 
entrevistados disseram ter sofrido 
algum cyber attack nos últimos 
dois anos, ou o Japão, onde esse 

percentual chegou a 55%.
No plano positivo, o Brasil 

obteve destaque na área de 
automação cognitiva ou robótica: 
47% das empresas nacionais 
destinam recursos para essa 
área, diante de 31% da média 
latino-americana e 34% da média 
mundial de investimentos.

“A automatização robótica 
de processos permite utilizar o 
capital humano para questões 
mais estratégicas e ‘inteligentes’, 
menos manuais”, pontua Fugita. 
“De qualquer forma, está claro 
que os CIOs são, hoje, indutores 
fundamentais das transformações 
nas empresas”, ele acrescenta.

Sua afirmação é reforçada por 
Claudio Soutto, Sócio da KPMG 
no Brasil e Gerente Regional para 
a América Latina na área de CIO 
Advisory. “Os líderes digitais estão 
gerenciando mais orçamentos de 
tecnologia fora da área de TI”, ele 
diz. “Isso indica que as empresas 
estão mais envolvidas na tomada 
de decisões e no investimento 
em recursos e em capacidades 
digitais”, conclui.

Os líderes digitais
No Estudo CIO Survey 2017, realizado 

pela Harvey Nash e pela KPMG, um 
grupo de respondentes que demonstrou 
alta eficácia no uso de tecnologias digitais 
para desenvolver sua estratégia de negócio foi 
classificado como “líderes digitais".

A análise minuciosa dos dados da pesquisa permitiu 
identificar quatro práticas-chave que distinguem esses 
“líderes digitais”. A saber:

•	 Uso de infraestrutura estável e segura como 
base para um maior desenvolvimento;

•	 Investimento agressivo em tecnologias ágeis e 
disruptivas; 

•	 Alta qualificação para alinhar a estratégia de 
negócio e a estratégia de TI;

•	 Foco na inovação e no crescimento.
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Alexandre Baulé, diretor de Sistemas 
de Informação da Embraer, e 
Christian Reis, CIO da VLI Logística, 
conversaram com a KPMG Business 
Magazine sobre a experiência de 
estar à frente da implementação 
das novas tecnologias em suas 
organizações.

Como vocês descreveriam a 
importância dos  CIOs para as 
empresas, nesta era de mudanças 
tecnológicas rápidas e de 
concorrência global?

Alexandre Baulé: No mundo 
atual, uma empresa minimamente 
relevante precisa de conectividade. 

Sem TI, a gente não dá suporte, não 
faz manutenção, não fatura, não 
vende. A TI é o sistema nervoso de 
uma empresa. A diretoria está lá 
no cérebro, comandando o corpo, 
tem todos os membros e órgãos 
funcionando. Mas uma pane no 
sistema nervoso pode fazer com 
que todos se ressintam. E estamos 
num momento de mudança enorme. 
Estamos sendo imediatamente 
afetados pela disrupção tecnológica. 
A economia colaborativa, a fluidez 
das relações de trabalho, tudo isso 
afeta a nossa vida, para o bem 
e para o mal. A empresa que for 
muito lenta em acompanhar essas 
mudanças vai ficar estagnada. Nós 
somos cotados na Bolsa de Nova 
York e mesmo que não consigamos 
ser o primeiro da fila, temos de estar 
entre os dez primeiros. Existimos 
porque os nossos clientes acreditam 
no nosso produto e a inovação é 
essencial para manter essa posição. 
Essa orquestração de ser melhor 
é alavancada pela tecnologia, pela 
capacidade de integrar dados e 

conhecimentos que sirvam aos 
clientes, que integrem funcionários 
e unidades ao redor do mundo. Não 
posso entrar numa corrida de F1 de 
bicicleta.

Christian Reis: Vivemos o início 
de uma era de transformação 
profunda, por meio de tecnologias 
que impactam a sociedade como um 
todo. Nas empresas, isso se reflete 
em uma oportunidade única para o 
fortalecimento estratégico da TI e do 
CIO. Neste cenário de concorrência 
global, precisamos, mais do que 
nunca, de mudança de patamar na 
forma como operamos os negócios 
e a tecnologia será cada vez mais 
o viabilizador das transformações 

47% das empresas 
nacionais destinam 
recursos à robótica

Alguns dados da Global 2017 Harvey Nash/KPMG 
CIO Survey para o Brasil

87% dos CIOs brasileiros 
estão inseguros em relação aos 
cenários econômico e político, 
diante de 64% dos CIOs globais

28% foi o 
crescimento de 
orçamento para TI em 
empresas brasileiras

25% dos CIOs brasileiros 
enfrentaram pelo menos um 
cyber attack nos últimos anos

46% dos CIOs 
brasileiros planejam 
aumentar os gastos 
com outsourcing

Entrevistas

O papel da TI e do CIO nas empresas

Alexandre Baulé, 
Diretor de Sistemas 
de Informação da 
Embraer

Christian Reis, 
CIO da VLI 
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e o elemento determinante nos 
rumos estratégicos. Cabe a cada 
CIO conquistar este espaço e a cada 
empresa, entender a necessidade 
de acelerar o rimo de mudança, 
desenhando seu futuro antes que 
outros o façam.

 
Quais são as principais 
características e habilidades de 
um CIO capaz de, efetivamente, 
impactar os rumos de uma 
empresa?

AB: Todo mundo precisa estar 
pronto a mudar de cultura. O mundo 
industrial tradicional é essencialmente 
masculino: fechado, competitivo, 
com forte sentido de propriedade. É 
uma visão de comando e controle, 
focada em corte de custos. Já o 
mundo digital é essencialmente 
feminino: cooperativo, pautado 
pelo compartilhamento de ideias 
e conhecimentos. Desse modo, 
muda-se de paradigma. Saímos da 
cultura da propriedade e migramos 
para a cultura do compartilhamento. 
Então, o novo CIO precisa ter uma 
mentalidade renascentista. Aliás, 
Leonardo Da Vinci é meu herói: 
mente aberta, fazia de tudo, não 
tinha posses, mas impactou o mundo 
enormemente.

CR: Entendo que a principal 
característica é a conexão entre 
os objetivos de longo prazo do 
negócio e as competências de TI 
necessárias para criar ou reforçar 
a relevância da área em temas 
estratégicos. Além disso, o CIO 
deve continuamente desenvolver e 
exercer sua capacidade de “vender” 
de forma objetiva ao board e a seus 
pares as oportunidades de ganhos 
em competitividade, produtividade e 
compliance através do uso adequado 
de tecnologias já disponíveis. É 
cada vez mais importante que o 
CIO seja o “evangelizador” interno 
de transformações e que, por 
meio de seu entendimento dos 
processos críticos de negócio, 
mobilize os recursos de TI, parceiros 

e entusiastas internos para provas de 
conceitos que gerem os elementos 
tangíveis requeridos à aprovação de 
projetos de transformação.

Se a crise acarretou redução nos 
investimentos em TI, é razoável 
supor que essa tendência deva 
permanecer, atenuar-se ou ficar 
mais forte?
AB: É natural, quando se tem uma 
crise econômica drástica, que haja 
redução de investimentos. Se 
uma empresa perdeu seu valor de 
mercado, é natural que ela precise 
puxar o freio nos investimentos. 
Na Embraer, proporcionalmente, 
temos aumentado o investimento. 
A TI tem uma alavancagem enorme. 
Então, alguém que gastava 20% 
em upgrades a cada três ou quatro 
anos, data center, prédio, ar-
condicionado, hoje pode adquirir 
opensourcing em cloud, que exige 
menos investimento. O resultado 
final será melhor. Compartilho e pago 
o quanto eu uso. Consigo otimizar 
o uso dos ativos numa escala que 
beneficia todo mundo que está no 
clube. Quando os negócios voltarem 
a crescer, os investimentos também 
crescerão. A empresa em crise 
precisa aumentar ainda mais sua 
automação, sua redução de custos, 
o que está atrelado à TI. Quanto ao 
eventual desemprego gerado pela 
automação, é preciso atentar para 
o grande número de “analfabetos 
digitais”. O que vamos fazer com 
essas pessoas? Como inseri-las na 
economia? Acredito, pessoalmente, 
que temos um imenso gap digital 
nas nossas grandes lideranças. 
E, consequentemente, muitos 
desses tomadores de decisão não 
conseguem articular o impacto das 
tecnologias disruptivas para o seu 
negócio. Outro problema do Brasil 
é o nosso marco legal – que data da 
década de 1980 e é ultrapassado –, 
além da nossa falta de infraestrutura. 
Temos áreas inteiras sem cobertura 
de nada. Eu viajo no mundo todo 
e meu celular brasileiro funciona 
melhor em cidades asiáticas e 

europeias do que aqui no Brasil. 
Talvez seja necessário um novo pacto 
social, em que o governo aceite 
arrecadar menos para que a iniciativa 
privada possa promover as inovações 
necessárias.

CR: De fato, todos precisaram se 
adaptar a uma nova realidade e a 
crise não poderia ter vindo num pior 
momento, dado que vivemos neste 
contexto global de transformação 
digital dos negócios. E a redução 
de investimentos aumenta o gap de 
produtividade que temos em relação 
a outros países. Vejo que estamos 
em processo de recuperação gradual 
da economia e da renda no país; os 
investimentos em TI devem retomar o 
crescimento para os próximos anos.

 
 

Vocês poderiam comentar a 
relação entre a eficácia no uso das 
tecnologias digitais e o avanço nas 
estratégias de negócios?
AB: Gosto muito da figura da 
alavanca. A tecnologia deve ter o 
tamanho certo para o trabalho que 
se pretende executar, ou seja: tem 
que ser adequada à tarefa. E o ponto 
de apoio deve estar perto do que vai 
ser movido, a tecnologia tem que ser 
partícipe do negócio, do mercado, 
do cliente, inclusive para articular. 
A tecnologia precisa facilitar, trazer 
melhorias. Uma boa solução de 
Tecnologia da Informação tem que 
ser estética, entreter e resolver uma 
dificuldade.

CR: Costumo dizer que, com 
poucas exceções, não há limitação 
tecnológica e, sim, grandes desafios 
e oportunidades nos negócios que 
podem e devem ser dirigidos por 
um novo modelo de gestão. As 
tecnologias digitais são o viabilizador 
da transformação, aceleradores 
incríveis desde que se saiba onde se 
quer chegar. Desta forma, com rumo 
definido, elas podem trazer elementos 
importantes de diferenciação na 
estratégia de negócios, inclusive sua 
completa transformação. n


