Série C-suite: The CIO Study 2021

A revolução
do CIO
Quebrando barreiras e criando valor

O IBM Institute for Business Value (IBV) entrevistou 5.000 líderes
C-suite de tecnologia, incluindo os Chief Information Officers (CIOs)
e os Chief Technology Officers (CTOs). Um grupo seleto de executivos
foi chamado para participar de entrevistas qualitativas e profundas,
revelando insights sobre suas experiências pessoais liderando
organizações de tecnologia durante um período de disrupção
excepcional.
Com participantes de cerca de 29 setores do mercado e 45 locais
do mundo inteiro, este estudo é nossa avaliação mais abrangente do
grupo crítico em mais de 19 anos de pesquisas do IBV. Para obter
mais detalhes, consulte “Metodologia de pesquisa” na página 41.
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Introdução
Do digital ao virtual,
da noite para o dia

“A ideia de que os negócios estão à frente
da estratégia de tecnologia é obsoleta.
A estratégia de negócios é desenvolvida em
parceria com nossa estratégia de tecnologia,
pois compartilhamos um objetivo comum
de colocar os clientes em primeiro lugar e
facilitar a realização de negócios digitais”.
Laura Money, CIO, Sun Life Financial

A pressão sobre os líderes de tecnologia nunca foi tão intensa.
A tecnologia já era o foco da sociedade moderna, mas em 2020,
a pandemia colocou os recursos digitais na vanguarda. A COVID-19
acelerou a adoção de novas ferramentas e práticas de formas antes
impensáveis, mas aceitas agora como padrão.
Para muitas pessoas, organizações e comunidades, a tecnologia foi
mais do que uma solução. A tecnologia foi a base na qual elas se
sustentavam.
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A adaptação rápida apresentou avanços durante o ano de 2021.
Está surgindo um modelo de “Virtual Enterprise” que adota uma
nova abordagem “pós-digital” de oportunidades de negócios.1 Este
modelo é baseado na velocidade e na escalabilidade das tecnologias
de cloud, particularmente na flexibilidade e na interoperabilidade da
cloud híbrida, além dos resultados rápidos gerados pela combinação
da inteligência artificial (IA) e da automação. Juntas, essas tecnologias
criam sinergias e geram novos fluxos de valor de magnitude maior do
que se fossem adotadas isoladamente.2
Como as organizações buscam grande agilidade,3 os executivos de
tecnologia e as organizações que eles lideram têm ganhado os
holofotes. “A ideia de que os negócios estão à frente da estratégia
tecnológica é obsoleta”, observa Laura Money, CIO da Sun Life
Financial. “A estratégia de negócios é desenvolvida em parceria com
nossa estratégia de tecnologia, pois compartilhamos um objetivo
comum de colocar os clientes em primeiro lugar e facilitar a
realização de negócios digitais”.
Steve McCrystal, Chief Enterprise and Technology Officer na Unilever,
expressa opiniões semelhantes: “se um CIO fala dos negócios como
se eles fossem algo externo a ele, eu acredito que isso é um grande
problema. Você é o negócio, e pensar o contrário pode ser o
problema principal”.

Este 2021 IBM CIO Study descreve como, mesmo em meio à incerteza,
os CIOs estão impulsionando a transformação e o valor comercial a um
ritmo surpreendente. Em 2011, apenas um em cada cinco CIOs se
considerava um facilitador essencial da visão de negócios/organização.4
Agora, eles estão colaborando com colegas para atender às demandas
em rápida mudança e impulsionar o valor em todas as suas empresas,
e além delas. Em resumo, esse relatório apresenta:

Capítulo 1

Mudanças sem precedentes geram oportunidades
sem precedentes

Como os líderes em tecnologia tornaram-se líderes de estratégia ao
promover a mudança impulsionada pela tecnologia, mesmo quando
as funções de CIO e CTO evoluem e, algumas vezes, se unem

Capítulo 2

O desafio da colaboração

A relação entre a liderança de tecnologia e os resultados comerciais,
especificamente no que tange a importância da colaboração para
gerar valor a partir de um portfólio tecnológico diverso e em expansão.

Capítulo 3

Encontrando seu caminho: os mandatos do CIO

Três mandatos distintos de CIO, definidos pelas funções que eles
desempenham em suas organizações e no que impulsiona o sucesso
de cada um

Guia de ação

Uma chamada à ação para os CIOs, com base em orientações práticas
para converter a estratégia de tecnologia em resultados comerciais

4

Capítulo 1

Mudanças sem
precedentes geram
oportunidades sem
precedentes

Embora os eventos dos últimos dois anos sejam difíceis de explicar,
movimentos que prometem gerar mudanças estão se desenvolvendo
há muito tempo. As plataformas de negócios on-line e os modelos de
operação virtual são o futuro do trabalho. Os líderes tecnológicos estão
diante de um desafio crítico: aprender com as primeiras experiências.
A adoção da tecnologia tem sido acelerada e se tornado parte intrínseca
a toda empresa e função de negócios. Da mesma forma, a função da
tecnologia tem crescido significativamente em escopo e complexidade.
A função dos líderes de tecnologia tem se expandido não apenas em
amplitude, mas cada vez mais em influência estratégica.
Quando pedimos recentemente a 3.000 CEOs que identificassem os
executivos C-suite mais importantes para seu sucesso organizacional,
eles classificaram os CIOs e os CTOs entre as três principais funções.
Entre os CEOs das organizações com melhor desempenho, os líderes de
tecnologia ficaram em segundo lugar, perdendo apenas para os CFOs.5
Esse destaque traz desafios. O portfólio de tecnologia atual é uma
combinação dinâmica de serviços centralizados, descentralizados e
federados. Agora, os CIOs de grandes empresas gerenciam de centenas
a milhares de candidaturas que abrangem dezenas de funções, muitas
vezes, em escala global. Embora os CIOs continuem a fornecer os
principais serviços de TI que são a base das operações diárias dos
negócios, espera-se que eles também promovam uma iniciativa de
inovação que abra caminho para um futuro de sucesso (consulte a
Figura 1). Muitos líderes de tecnologia não apenas assumem essas
responsabilidades cada vez mais diversas, como também o fazem
levando em conta restrições de orçamento e de talentos de longa data.
A pandemia continua mostrando que a função do CIO é mais essencial
do que nunca. Independentemente do que o futuro nos reserva, a
capacidade de adaptar-se frente às incertezas e de transformar riscos
em oportunidades será indispensável.
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Os líderes de tecnologia desejam assumir uma nova identidade na qual a
função da tecnologia é fundamental para todas as interações e todos os
processos de negócio. Plataformas e ecossistemas estão transformando
praticamente todos os negócios em empresas baseadas em tecnologia,
fornecendo acesso a mercados adjacentes e integração em toda a
cadeia de valor.

Figura 1

As tecnologias emergentes, que abrangem a análise de dados avançada,
os microsserviços habilitados pela cloud híbrida e a automação
desenvolvida com IA, estão impulsionando a demanda e a oferta. Com
base em uma camada comum de dados, integração e orquestração, a
combinação dessas tecnologias pode gerar ganhos exponenciais.6

IoT

Vários CIOs compararam sua função a de um “Chief Operating Officer
of Technology”, alinhando-se aos objetivos e aos resultados de
negócios. “A TI está envolvida em todas as unidades funcionais”,
explica John Gibbs, CIO da International Airlines Group (empresa mãe
da British Airways). “A função do CIO está se tornando menos a de líder
de tecnologia e mais a de um líder de negócios. É a maneira como a
tecnologia é aplicada que faz a diferença”.
Como as equipes de TI trabalham em toda a empresa, os CIOs têm
uma oportunidade única de compartilhar as práticas recomendadas
entre as funções. “A função do CIO está se tornando mais horizontal”,
diz Steve McCrystal da Unilever. “Tentamos eliminar os silos e nos
alinhar aos resultados de negócios”.
Segundo Rong Xian, General Manager do Departamento de Tecnologia
e Informação do China Tourism Group, “Alinhar as funções de negócios
para equilibrar e reorganizar os recursos e as capacidades da
tecnologia resulta em negócios e operações mais ágeis e eficazes”.

Investindo além
da cloud

IoT, automação, 5G e IA como
principais investimentos
planejados em tecnologia,
além da cloud

Automação
5G
Inteligência artificial
Segurança cibernética
Blockchain
Mobilidade
Soluções de software livre
Robótica

60%
59%
49%
48%
40%
23%
23%
19%
16%

Realidade aumentada/realidade virtual

15%
P. Em qual das tecnologias acima você espera investir
nos próximos três anos?

6 | Mudanças sem precedentes geram oportunidades sem precedentes

Liderando as iniciativas de mudança

Figura 2
1

Durante um período de ansiedade generalizada e de disrupção do
local do trabalho, os líderes de tecnologia têm sido essenciais em
atender às necessidades mais urgentes de suas organizações.
Citando exemplos de como enfrentar problemas da cadeia de
suprimentos, como a garantir a continuidade de negócios e
possibilitar o trabalho remoto, 77% dos CIOs em nosso estudo
relatam que suas equipes desempenharam um papel essencial na
resposta de suas organizações à pandemia (consulte a Figura 2).

Dolor
equipes
sit amet,
de consectetur
CIO se
Como aipsum
Lorem
pandemia
dolor sit amet, As
Lorem ipsum
tornaram
uma
dolor
parte
sit amet,
consectetur
provocou
mudanças

Além disso, de acordo com a pesquisa do IBV, a pandemia levou 55%
das organizações a redirecionar permanentemente suas estratégias.7
Isso inclui acelerar o ritmo da transformação digital, ajustar a
abordagem da gestão de mudanças e migrar para atividades de
negócios baseadas na cloud. Curiosamente, apenas 23% dos CIOs do
nosso estudo esperam que as mudanças relacionadas à pandemia
quanto aos locais de trabalho remotos se tornem permanentes.
Dadas as mudanças no local de trabalho causadas pela pandemia, as
organizações que inovam e reproduzem um novo padrão de maneira
eficaz podem obter vantagens decisivas se forem hábeis o bastante.
“Precisamos inovar constantemente para permanecermos
relevantes”, afirma Avinash Raghavendra, EVP e Chefe de TI do Axis
Bank da Índia. “É importante ter sucesso, mas falhar faz parte do
processo de aprendizado. Portanto, em caso de falha, é importante
identificar as falhas rapidamente e aprender mais rápido ainda”.

indispensável da resposta
consectetur.
às mudanças causadas
pela COVID-19

A ausência inesperada da equipe relacionada à pandemia
gerou problemas significativos

83%
Minha equipe desempenhou um papel essencial na
resposta da minha organização à pandemia

Problemas graves de disponibilidade e/ou capacidade
afetaram nossa continuidade de negócios
Problemas
Problemas na
na cadeia
cadeia de
de suprimentos
suprimentos interromperam
interromperam
nossas
nossas operações
operações de
de negócios
negócios
A pandemia teve um impacto negativo em minha empresa.
Uma
Uma porcentagem
porcentagem significativa
significativa de
de nossa
nossa força
força de
de trabalho
trabalho
fez
fez a
a transição
transição para
para o
o trabalho
trabalho remoto
remoto devido
devido à
à pandemia.
pandemia.
As
As mudanças
mudanças para
para o
o local
local de
de trabalho
trabalho remoto
remoto devido
devido à
à
pandemia
pandemia se
se tornarão
tornarão permanentes.
permanentes.
P. Como sua organização mudou devido
P.
Como sua organização mudou devido à pandemia?
à pandemia?

77%
77%
71%
71%

70%
70%
67%

63%
63%
23%
23%
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“Conectar os pontos entre as funções de
negócios para equilibrar e reorganizar os
recursos e as capacidades de tecnologia
resulta em operações e negócios mais
ágeis e eficazes”.
Rong Xian, General Manager, Departamento de Tecnologia & Informação,
China Tourism Group

Por exemplo: os CIOs relatam que 20% a 40% dos processos de
negócios organizacionais foram automatizados, como processos de
cadeia de suprimentos, manufatura, finanças, compras, marketing
e P&D. Essa automação ajuda a gerar workflows inteligentes, que
criam um “fio condutor” de valor, aprimorando as conexões dentro
da empresa e no ecossistema (consulte a Figura 3).

Figura 3

A automação
como destino

A automação representa
uma fonte inexplorada
de valor no portfólio de
tecnologia corporativa

A abrangência da automação
na empresa

40% 35% 30% 25% 20%
– TI

– Finanças
– Manufatura

– Engajamento
do cliente

– RH/Métodos
de trabalho

– Cadeia de
suprimentos

– P&D

– Segurança
cibernética
– Marketing

A automação gera workflows inteligentes,
que criam um “fio condutor” de valor.

P. Qual porcentagem de seus processos
de negócios foram automatizados?

– Risco

– Compras

8 | Mudanças sem precedentes geram oportunidades sem precedentes

Além disso, a evolução da tecnologia continua avançando (consulte o
estudo de caso da “Airtel” na página 9). Os participantes da pesquisa
dizem que a cloud, em todas as suas implementações, representa uma
parte crescente das cargas de trabalho atuais de TI. Isso reflete a
adoção rápida e crescente, além da eficácia, das plataformas nativas
de cloud, em particular, sua eficácia para conectar e ativar dados a fim
de aumentar o engajamento e a colaboração. Algo surpreendente

Figura 4

A tendência da
tecnologia
A pandemia causou um
aumento significativo no
número de organizações
que adotaram tecnologias
importantes

P. Avalie a jornada de transformação
de sua organização nessas áreas
(% que relata recursos avançados
nos estágios de maturidade 4 e 5).

ocorreu quando foi solicitado aos participantes para refletir sobre as
transformações de suas organizações: um número significativamente
maior de CIOs relatou níveis mais altos de maturidade em suas
operações de cloud híbrida (um aumento de 700% de CIOs reportou
recursos avançados desde 2019), workflows orientados por IA (560%
a mais desde 2019), desenvolvimento nativo de cloud (467% a mais
desde 2019) e outras tecnologias importantes (consulte a Figura 4).

2019

2020

Porcentagem
de aumento

2021

700%

Operações de cloud híbrida
Automação de processos
digitais, workflows inteligentes

560%

Desenvolvimento nativo de cloud

467%

Implementação nativa de cloud

327%

Insights de dados e IA

292%

Operações de cloud pública

291%

Operações de cloud privada

256%

Segurança e privacidade

218%
0%

20%

40%

60%

80%

100%
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Estudo de caso

Airtel
Cloud híbrida, IA e novos serviços de telecomunicações8

57%
A Airtel, uma das maiores empresas de telecomunicações
integradas da Índia, enfrenta um consumo de dados em rápido
crescimento a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de
mais de 70% até 2022. A empresa está adotando uma arquitetura
de cloud híbrida moderna a fim de fornecer redes mais responsivas
e que usam automação e IA. Isso pode ajudar a atender às
necessidades crescentes dos clientes e a implementar novos
serviços no local e na camada de rede corretos.
Espera-se que a plataforma de cloud híbrida aberta da Airtel ajude
a habilitar novos fluxos de receita com a integração de serviços de
terceiros, incluindo jogos, produção de mídia remota e serviços

corporativos. A Airtel tem o objetivo de melhorar o tempo de
comercialização dos serviços e reduzir as despesas operacionais
e de capital. A cloud de rede também pode levar os parceiros do
ecossistema, incluindo desenvolvedores de aplicativos B2B e B2C,
a criar serviços de valor agregado, como novas soluções de
tecnologia edge.
Além disso, a cloud de rede é integrada à IA e foi projetada para
facilitar a automação da integração e melhorar os recursos de
monitoramento e preditivos dos diferentes serviços de
fornecedores de equipamentos de rede.
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O rápido avanço em maturidade da cloud híbrida nos dois últimos anos
sugere que os líderes estão mudando a maneira de pensar, migrando
da capacidade sob demanda para casos de uso mais sofisticados com
base na integração e na orquestração de serviços em cloud de
diversos provedores, uma tendência que provavelmente aumentará
à medida que ocorre o amadurecimento das tecnologias de cloud.
Dada a extensão dessas mudanças, está claro que as organizações não
retornarão totalmente ao modelo de operação anterior à pandemia.9
Aquelas que integram tecnologias essenciais de forma mais eficaz
poderão obter benefícios incríveis. Por exemplo, a pesquisa do IBV
revelou que as organizações que integram estrategicamente a cloud
com organizações abertas, facilitadores operacionais, tecnologias
exponenciais e recursos de dados avançados podem gerar uma receita
13 vezes maior.10 Esses ganhos revelam o potencial transformador de
uma estratégia abrangente de cloud híbrida.11

“Consiste em trabalhar em toda a
organização, mas também em diferentes
níveis da organização. Há momentos em
que estou interagindo com um analista e
outros em que estou falando com o CEO”.
John Gibbs, CIO, International Airlines Group

CIOs como interconectores
Os CIOs atuais gerenciam um portfólio complexo, que abrange um
conjunto diversificado de responsabilidades e pessoas. Isso inclui a
oferta de serviços de tecnologia para uma ampla variedade de usuários,
a rápida disponibilidade de insights de dados, a transformação de
ambientes de trabalho por meio de plataformas de produtividade e a
ampliação de workflows entre funções de negócios (consulte o estudo
de caso da “Sixense”, na página 12). Um indicador de que essa função
está se tornando mais estratégica é que 52% dos CIOs em nosso estudo
reportaram ter maior engajamento com seus CEOs do que com qualquer
outro líder C-suite (consulte a Figura 5). Isso permite que os CIOs
assumam uma posição crítica em suas organizações, com uma conexão
direta com os níveis mais seniores de liderança e uma visão privilegiada
das funções de negócios.
“Acho que a área de tecnologia tem o privilégio de ter a visão da empresa
como um todo”, afirma Luzia Sarno, CIO e CDO do Grupo Fleury. “Não
consigo pensar em outra área que tenha uma visão tão abrangente e que
possa visualizar todas as conexões e oportunidades dentro e fora da
empresa”.
John Gibbs, do International Airlines Group, descreve a função do CIO
como “diagonal”: “Consiste em trabalhar em toda a organização, mas
também em diferentes níveis da organização. Há momentos em que
estou interagindo com um analista e outros em que estou falando com
o CEO”.
Abhijit Shah, da Nippon India Mutual Fund, (que tem um cargo de CTO,
mas também lida com as responsabilidades de CIO) acrescenta: “O CIO
é como uma ponte, um conector entre os negócios e a tecnologia... Seu
valor é conhecer tanto os objetivos de negócio da organização quanto o
atual cenário da tecnologia”.
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Assumir essa função crítica apresenta desafios. A prioridade de
“agir de acordo com o momento”, como descreve o ex-CIO da Polícia
Metropolitana de Londres, Angus McCallum, pode ser um grande
desafio. Em meio a diversas prioridades de diferentes pessoas, os
CIOs precisam antecipar as dificuldades ou sua função se torna o
gerenciamento contínuo de crises e resposta à incidentes. “Os CIOs
são um conector entre as funções de negócios”, afirma o CIO Robert
Hobbelman, do Departamento de Saúde Comportamental e Serviços
de Desenvolvimento da Virgínia, nos Estados Unidos. “O papel do CIO
evoluiu. Não estamos sempre oferecendo a solução, mas estamos
conectando os pontos e criando valor”.
Os CIOs bem-sucedidos focam na descoberta de maneiras para
acelerar a mudança. E eles fazem isso enquanto redefinem seu papel
de gestores de crises de curto prazo ou de consultores em operações
especializadas para um papel de líder e consultor, criando um resumo
dos objetivos de negócios e tecnologia.
“Meu objetivo principal para nossa organização”, diz Laura Money,
da Sun Life Financial, “é termos ótimas ideias pela manhã, um design
na hora do almoço, um protótipo funcional à tarde e, à noite, a
entrada dele no ambiente de produção. Se o cliente pode fazer isso
em 24 horas em vez de duas semanas, isso é uma vantagem
decisiva, competitiva e focada no cliente”.

Figura 5

O ponto ideal de
colaboração

Os CIOs relatam seu
envolvimento com os CEOs
mais do que com qualquer
outro líder C-suite

45%

55%

55%

33%

38%

CIO
CEO

COO

CSO*

CISO*

CTO

52%

51%

43%

41%

41%

P. Na sua organização, com quais líderes do C-suite você mais interage?
*Chief Strategy Officer (CSO). Chief Information Security Officer (CISO)

12 | Mudanças sem precedentes geram oportunidades sem precedentes

Estudo de caso

Sixense
Definindo o futuro com uma tecnologia transformadora12

57%
À medida que os edifícios passam do projeto à construção e às
operações, informações valiosas se perdem no caminho. A Sixense
identificou uma oportunidade de transformar o mercado de
construção civil criando o Beyond, uma plataforma digital que
combina as tecnologias de modelagem de informações de
construção (BIM), mapeamento 3D e Internet of Things (IoT)
para fornecer novos insights em todo o ciclo de vida do projeto.
Parte do VINCI Group, a maior empresa de construção do mundo,
a Sixense conta com conhecimento global em soluções técnicas,
digitais e científicas para os mercados de construção, engenharia
civil e gerenciamento de infraestrutura.

Com a plataforma Beyond, a Sixense estabeleceu a base de uma
nova arquitetura de cloud. Em vez de exigir que as empresas
removam e substituam seus sistemas existentes, a plataforma
atua como uma camada de integração, usando APIs para transferir
dados de sistemas de origem anteriores para um novo repositório
central na cloud. Assim que os dados são disponibilizados, a
plataforma permite aos usuários interagir com eles de maneiras
totalmente novas. Um exemplo: combinar dados de mapeamento
e modelagem 3D para criar uma réplica virtual de cada local de
projeto e permitir que os stakeholders obtenham uma visão
completa do progresso.
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A aliança entre o CIO e o CTO:
gerar valor juntos
A boa notícia para os CIOs que enfrentam esses desafios: eles não
estão sozinhos. Com o crescente destaque da função do CTO, os
CIOs têm aliados essenciais na função de tecnologia. Embora as
organizações possam ter necessidades de tecnologia específicas,
de modo geral, a função de tecnologia tem um conjunto comum de
responsabilidades que são normalmente distribuídas entre CIOs e
CTOs (consulte a Figura 6).
Conforme observado, os CIOs tendem a possuir um amplo conjunto
de responsabilidades que abrangem desde o C-suite às unidades de
negócios. Mais de 70% dos líderes de tecnologia que participaram da
pesquisa relataram que os CIOs possuem aplicativos de back-office,
incluindo cadeia de suprimentos, engajamento da força de trabalho,
experiência do usuário final e viabilização do local de trabalho. Eles
também costumam cuidar de áreas como continuidade de negócios,
sustentabilidade, controle e conformidade de dados.
Por outro lado, uma maioria significativa dos CTOs foca em
estratégias de tecnologia, operações e arquitetura. Enquanto as
responsabilidades dos CIO variavam muito por setor e empresa, as
respostas dos CIOs e dos CTOs revelam que os CTOs assumem
principalmente a responsabilidade sobre as três áreas acima,
independentemente do setor ou da empresa.

Figura 6

Encontrando
pontos em comum

Como as responsabilidades
são definidas para a função
de tecnologia

CIO
Gerenciamento
da cadeia de
suprimentos
Engajamento e
produtividade da
força de trabalho
Experiência do
usuário final
Viabilização do
local de trabalho
Continuidade de
negócios
Agenda de
sustentabilidade
Conformidade e
controle de dados

Compartilhado*
Estratégia de
inovação
Privacidade de
dados
Estratégia de
ecossistema
Ciclo de vida de
desenvolvimento
de software

CTO
Estratégia de
tecnologia
Operações de
tecnologia
Arquitetura de
tecnologia

Segurança
cibernética
Conselheiros
executivos e da
diretoria

P. Na sua organização, quem tem as responsabilidades acima?
Selecione um: 1) domínio exclusivo do CTO, 2) domínio principal do CTO,
3) domínio principal do CIO, 4) domínio exclusivo do CIO.
*O grau de compartilhamento de responsabilidades pode variar de acordo
com o setor e a organização.
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Steve McCrystal, da Unilever, enfatiza esse amplo cenário.
“Criamos com sucesso essas ilhas porque estamos tentando criar
responsabilidade da maneira certa. Mas perdemos de vista a real
função do CTO e do CIO, que é usar a tecnologia para gerar valor
comercial. É algo em que ambos precisam trabalhar juntos”.
Geralmente, é possível caracterizar os CIOs como operando em toda
a organização, geralmente em um sentido “diagonal” de interação em
diferentes níveis. O seu sucesso depende de sua proficiência. Por
outro lado, há um consenso geral de que os CTOs se concentram em
um conjunto mais definido de responsabilidades, ancorado pela
estratégia de tecnologia, pelas operações e pela arquitetura. No
entanto, é esse foco que permite aos CTOs explorar as oportunidades
mais estratégicas e superar os desafios mais urgentes que
influenciam o uso da tecnologia em suas organizações.
Seria um erro, no entanto, assumir que uma determinada organização
está estruturada precisamente desta forma. Na verdade, nossa
análise concluiu que a alocação de responsabilidades varia muito com
base no setor, na estrutura organizacional e nos relacionamentos que
exigem relatórios a outras funções. Embora as responsabilidades dos
CTOs sejam mais consistentes entre as organizações do que as dos
CIOs, ambas apresentam grande variação. Nós nos aprofundamos
mais nisso no Capítulo 3, explorando os três mandatos distintos do
CIO. A seguir, no entanto, vamos explorar como esses líderes de
tecnologia estão se alinhando aos objetivos de negócios e entregando
valor para suas organizações.

Capítulo 1.

Três perguntas essenciais
Como você usa a tecnologia para diferenciar sua
organização?
Qual perspectiva única você traz para as discussões
estratégicas de C-suite?
Como conectar diferentes partes da sua empresa
para impulsionar um valor ainda maior?
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Capítulo 2

O desafio da
colaboração

A adoção da tecnologia por si só não oferece um valor ideal.13 Mas,
quando implementadas de forma estratégica, eficaz e em conjunto,
as tecnologias como a cloud híbrida, a IA e a automação permitem
que as empresas modernas transformem grandes mudanças em
benefícios substanciais. Qual é a melhor forma de liderar a função
de tecnologia e promover o sucesso? Os executivos com quem
conversamos retornaram constantemente para um tema específico:
a colaboração. Por exemplo:

“É fundamental ter recursos de integração sólidos para
acompanhar o cenário digital em constante evolução”,
diz Abhijit Shah, CTO do Nippon India Mutual Fund.
“Aqueles que podem unir seus serviços com parceiros
de maneira contínua podem obter o valor de negócios
em um ritmo muito mais rápido”.
“Tentamos promover uma comunidade de líderes em
tecnologia”, diz Melanie Kolp, Senior Vice President e
Chief Technology Officer da Nationwide Insurance.
“Queremos enfatizar o compartilhamento de melhores
práticas”.
“Quais são os nossos interesses e valores comuns?”,
diz Rong Xian do China Tourism Group. “Devemos
acreditar nas pessoas e fazer o bem a comunidade”.
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Curiosamente, apesar dessa ênfase no trabalho em equipe, nossa
pesquisa revela que os CIOs e CTOs geralmente trabalham de forma
independente e, às vezes, com objetivos opostos. Apenas 45% dos
CTOs indicam interação frequente com seus colegas CIOs. E isso
ocorre em ambas as partes: apenas 41% dos CIOs destacam a
interação frequente com seus colegas CTO.
Então, por que os CIOs e os CTOs não dialogam? Bart Murphy, Chief
Technology e Information Officer da OCLC global sem fins lucrativos,
oferece alguns insights. “O papel do CTO nasceu da ideia de que os
CIOs não podem inovar”, diz ele. “Não sou a favor de separar a função
de ‘criação’ da função de ‘execução’. Essas funções se
complementam”.
Arun Aggarwal, Senior Vice President de Tecnologia de Negócios da
Fortum, empresa de energia sediada na Finlândia, reconhece a
necessidade de alinhar a intenção e os incentivos, explicando: “Ao
colaborar com outros líderes de tecnologia, deve haver clareza
absoluta do propósito. Isso significa uma clareza da missão e
nenhuma duplicação entre funções. É necessário estar alinhado com
os incentivos financeiros e operacionais”.
Considerando uma perspectiva ainda mais ampla, Yorimasa Tanaka,
Executive Officer (Responsável pela Função Digital) da Yamato
Transport Co., Ltd., define um propósito comum que pode unir
finalmente os líderes de tecnologia. “A divisão de TI desempenha um
papel essencial na promoção da transformação digital devido à
capacidade de ver a empresa como um todo, de uma perspectiva
sistêmica”, observa. Não é um necessário que os CIOs tenham
conhecimento prévio em TI. As habilidades de programação não são
importantes. O mais importante é promover a transformação em meio
a mudanças digitais no ambiente de negócios.

“A divisão de TI desempenha um papel
essencial na promoção da transformação
digital devido à sua capacidade de ver a
empresa como um todo, a partir de uma
perspectiva sistêmica. Não é necessário
que os CIOs tenham conhecimento prévio
em TI. As habilidades de programação
não são importantes. O mais importante
é promover a transformação em meio a
mudanças digitais no ambiente de
negócios”.
Yorimasa Tanaka, Executive Officer (Responsável pela Função Digital),
Yamato Transport Co., Ltd.
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Impulsionando o valor comercial com
maturidade tecnológica, eficácia e ROI
Os indicadores de alto desempenho aparecem quando os investimentos
em tecnologia melhoram consistentemente os recursos operacionais e
geram resultados de negócios. Como diz Lawrence Fong Yat-cheung,
Director of Digital & Information Technology da Cathay Pacific Airways,
“O CIO deve ser capaz de ter uma visão abrangente do negócio e da
tecnologia em toda a empresa, em termos de recursos, maturidade,
eficiência, limitações e restrições”.
Para mergulhar mais fundo na maneira como os líderes de tecnologia
estão entregando valor comercial, avaliamos as organizações em
nosso estudo com base em três indicadores de sua função de
tecnologia:
Maturidade tecnológica: o estágio das jornadas para a cloud,
IA, automação e segurança

Figura 7

Empresas de
alto desempenho
se destacam

Organizações com indicadores
de tecnologia mais sólidos
relatam um melhor
desempenho financeiro
em relação aos concorrentes
com indicadores inferiores

Maturidade tecnológica
Avaliação com base no estágio de suas jornadas para
a cloud, IA, automação e segurança

Eficácia tecnológica

Avaliação com base na agilidade, no gerenciamento
de dados, no controle e na resiliência

ROI em tecnologia
Avaliação com base no retorno sobre seus
investimentos em tecnologia, normalizado por setor.

48%

Eficácia tecnológica: a agilidade, o gerenciamento de dados,
o controle e a resiliência

37%

ROI em tecnologia: o retorno sobre os investimentos em
tecnologia, normalizado por setor.
Nossa análise indica que as organizações que relataram maturidade,
eficácia e ROI em tecnologia mais altos apresentaram melhor
desempenho de negócios. Em particular, descobrimos ganhos
financeiros acelerados durante a pandemia: as organizações com
indicadores de tecnologia mais altos obtiveram vantagem
substancial sobre seus pares (consulte a Figura 7).

35%

13%

2021

Maior crescimento da receita
(indicadores de tecnologia altos
vs. baixos)

15%
8%
2021

Aumento da margem operacional
(indicadores de tecnologia altos
vs. baixos)
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Figura 8

A colaboração é
importante

As organizações obtêm
uma melhora significativa
na margem operacional
com uma colaboração
sólida entre CIO e CTO

Melhoria da margem operacional com
colaboração sólida entre CIO e CTO

Mais de 20%
Para organizações
com retorno superior
à média em seus
investimentos em
tecnologia

Mais de 36%

Mais de 26%
Para organizações com
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cloud, IA, automação
e segurança

Para organizações
com maior agilidade
e eficácia no
gerenciamento de
dados, no controle
e na resiliência

Também descobrimos que as organizações alcançaram ganhos financeiros
adicionais com base na solidez da colaboração entre os CIOs e CTOs. As
organizações nas quais o CIO e o CTO trabalham juntos e se definem como
estrategicamente essenciais tiveram margens operacionais 32% mais altas
do que aquelas em que os líderes de tecnologia não estão tão alinhados.
A nossa análise revelou:
– Organizações com indicadores de tecnologia mais altos e colaboração
sólida entre o CIO e o CTO apresentaram melhorias substanciais nas
margens operacionais em comparação com aquelas que têm apenas
indicadores de tecnologia mais altos (consulte a Figura 8).
Em termos de aumento de receita, descobrimos que os efeitos da
colaboração são um pouco mais discretos:
– Organizações com alto nível de maturidade e eficácia em tecnologia e
colaboração sólida entre CIOs e CTOs obtiveram ganhos de crescimento
de receita de 6% e 2%, respectivamente.
– Ao comparar as organizações que participaram da pesquisa que contam
com indicadores de tecnologia mais altos e colaboração sólida entre o
CIO e o CTO com aquelas com indicadores de tecnologia inferiores e
colaboração frágil, encontramos uma média de 27% de melhorias no
crescimento de receita de toda a diretoria.
Por fim, nossa análise sugere que a tecnologia e a colaboração se fortalecem
mutuamente e aumentam o impacto de cada uma.
– Organizações com colaboração sólida e indicadores de tecnologia mais
elevados relataram uma média de 39% de melhoria na margem
operacional em relação àquelas com baixos níveis de colaboração e
indicadores mais baixos de tecnologia.
Portanto, a combinação de uma função de tecnologia avançada e de uma
colaboração sólida entre o CIO e o CTO teve um efeito líquido composto no
desempenho financeiro, conforme indicado pelo crescimento de receita e
pela margem operacional.
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Propósito

Pessoas

Tecnologia

Estratégia
de tecnologia
Parcerias

Inovação
Processo

Integração

s

Para conceitualizar melhor essa abordagem ampla, agregue valor
com seis geradores de valor (consulte a Figura 9).

o

A integração e a colaboração
ampliam o poder dos seis
geradores de valor

do
Da

“É fácil projetar um painel com base em ‘partes’ que mostram todos
os indicadores sustentáveis”, observa Steve McCrystal, da Unilever.
“É difícil remover silos para oferecer um resultado específico aos
stakeholders. O CIO tem a capacidade de ver toda a organização,
de criar um conjunto valioso a partir dessa diversidade”.

Convergência
central

ã

O sucesso é baseado na capacidade de uma organização de gerar
valor e recursos de negócios em toda a empresa de maneira
estratégica, estruturada e eficiente. À medida que as operações de
negócios e tecnologia convergem, os líderes de tecnologia precisam
pensar de forma diferente para alinhar seus negócios, operações e
estratégias de tecnologia.14

Figura 9
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Sinergia para o sucesso:
um conjunto de seis geradores de valor
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O que há de tão especial nesses seis geradores de valor?
Individualmente, eles podem fazer pouco. Mas combinados, eles
podem criar novas propostas de valor que ampliam significativamente
o alcance e o impacto da tecnologia.15
Nossa análise sugere que esse valor decorre da capacidade de reunir
ativos, recursos, insights e oportunidades de forma dinâmica e em
resposta a variáveis em tempo real. A eficiência e a eficácia desses
recursos pode fazer uma diferença enorme nos resultados de
negócios. Estes recursos são menos centralizados e mais distribuídos.
Para aproveitar os benefícios associados, depende menos da
otimização dos recursos e mais da melhoria das conexões e da
aceleração dos insights.

“Nós precisamos inovar constantemente
para continuarmos relevantes.
É importante ter sucesso, mas falhar
faz parte do processo de aprendizado.
Portanto, em caso de falha, é importante
identificar as falhas rapidamente e
aprender mais rápido ainda”.
Avinash Raghavendra, EVP & Head of IT, Axis Bank

Dada a crescente complexidade e interdependência das operações
e da estratégia de tecnologia, essas responsabilidades são cada vez
mais compartilhadas. Para os CIOs, isso pode significar utilizar a
tecnologia como um recurso de negócios central e atender às
necessidades tecnológicas diárias de diversas pessoas e
stakeholders. Para os CTOs, isso pode significar assumir um papel
de liderança no desenvolvimento de uma abordagem mais
abrangente para estratégia de tecnologia, arquitetura e operações.
Dado esse contexto, exploramos profundamente três geradores de
valor que têm recebido esforços estratégicos dos CIOs: tecnologia,
pessoas e processos. Em seguida, abordamos brevemente três
geradores de valor adicionais em áreas nas quais os CIOs podem
desempenhar um papel de liderança ou suporte: propósito,
parcerias e inovação.
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Gerador de valor 1: Tecnologia

Figura 10

Os CIOs estão liderando a transição para as tecnologias de cloud
híbrida. Considere o seguinte: a cloud, quando implementada com
facilitadores organizacionais e operacionais, além de tecnologias
exponenciais aprimoradas e recursos de dados, tem o potencial de
promover um crescimento de receita significativo de até 13 vezes.16

Desenvolvendo
na cloud

À medida que as tecnologias baseadas em cloud amadurecem, o
estado da cloud continua evoluindo. Os CTOs, que são os principais
responsáveis pelos roteiros de tecnologia de suas organizações,
identificaram consistentemente a cloud entre as tecnologias
emergentes mais importantes para a entrega de resultados. Dentro
de um amplo conjunto de tecnologias, mais CTOs indicaram que a cloud
é importante para a entrega de resultados nos próximos dois a três anos
e permanece entre as três tecnologias principais para contribuir para
os resultados de negócios daqui a cinco a dez anos, reforçando o papel
da cloud como um elemento fundamental capacitador para outras
tecnologias emergentes (consulte a Figura 10).
Por exemplo, a camada de dados, integração e orquestração inerente
aos designs de cloud híbrida são essenciais para agregar valor às áreas
funcionais (consulte o estudo de caso “BNP Paribas” na página 22).

Os líderes de tecnologia esperam
que a cloud e outras tecnologias
habilitadas para a cloud impactem
seus resultados de negócios
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Os entrevistados consistem em 2.500 CTOs. P. Qual das tecnologias emergentes acima mais ajudará
sua empresa a entregar os resultados necessários nos períodos a seguir: próximos dois a três anos
(curto prazo), próximos cinco a dez anos (longo prazo)?
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Estudo de caso

BNP Paribas
Transformando o ambiente de desenvolvimento17

O BNP Paribas, um dos maiores bancos do mundo,
iniciou um grande
57%
projeto de modernização, revisando o desenvolvimento de software
de seus principais sistemas de mainframe IBM Z®. O banco, que
oferece serviços de varejo e banco de investimento, descobriu que
seus desenvolvedores enfrentavam desafios relacionados a restrições
de capacidade e ferramentas desatualizadas.
Para melhorar a qualidade e a eficiência, além de facilitar o
desenvolvimento mais rápido de produtos, o BNP Paribas
implementou um ambiente de desenvolvimento integrado e
suportado por ferramentas de software livre. Impulsionando
melhorias de custo e qualidade, o ambiente moderno possibilita o
desenvolvimento e a realização de testes mais eficientes, o que

também ajuda a atrair novos desenvolvedores. Ele também aumenta
o engajamento do desenvolvedor e a qualidade do código, oferecendo
maior autonomia e padronização de ferramentas.
Ao criar uma base sólida com práticas e serviços de desenvolvimento
modernos e ágeis, o BNP Paribas agrega valor comercial ao usar
perfeitamente os dados e as transações críticos aos negócios nos
sistemas de mainframe modernos de sua estratégia de cloud híbrida.
“O projeto de modernização melhora nossa compreensão e controle
sobre os serviços executados em nossos sistemas corporativos”, diz
Abdelhakim Loumassine, Head of the Mainframe Division do BNP
Paribas. “Quanto mais é possível expor os aplicativos e a lógica de
negócios em execução no IBM Z, mais valor é possível agregar aos
negócios para os clientes”.
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Vários executivos indicaram que sua capacidade de fornecer
recursos, aplicativos e serviços em cloud sob demanda tornou-se
parte integrante de como eles fazem negócios. “A transição para o
digital foi repentina e acelerada pela pandemia”, diz Avinash
Raghavendra, do Axis Bank. Uma pesquisa recente do IBV
documentou como os executivos foram capazes de fazer a transição
para plataformas digitais e, assim, ajudar a manter a vantagem
competitiva.18
Muitos CIOs enfatizaram a importância dos dados e da automação
para quebrar silos e criar novas fontes de valor. Segundo Zhi Hong
Zhao, Vice President e Chief Risk Officer do China Bohai Bank, “O
CIO deve pensar profundamente sobre como integrar dados em
estratégias, operações e na cultura da empresa, a fim de desenvolver
uma nova forma de obter valor com base neles”.
Ulf Brömster, Head of Supplier and Commercial Governance do Group
IT Ericsson, defende uma perspectiva empreendedora: “À medida
que o CIO controla como a empresa pode integrar e usar dados, ele
ajuda no caminho da experimentação e da descoberta de novas
oportunidades de negócios”.
Frequentemente, o que falta é uma malha de dados que possibilite
gerar insights sob demanda e uma automação mais inteligente.
Esta abordagem torna os dados mais disponíveis e acionáveis,
proporcionando não apenas análise avançada, mas insights que
impulsionam a calibração e optimização a cada momento.

“Como o CIO controla como a empresa
pode integrar e usar os dados, ele ajuda no
caminho de experimentação e descoberta
de novas oportunidades de negócios”.
Ulf Brömster, Head of Supplier and Commercial Governance,
Group IT Ericsson

Steve McCrystal, da Unilever, acrescenta: “Tudo o que fazemos e
escolhemos como empresa é pensado para ser o mais informado por
dados possível. A cada ponto de decisão, queremos obter os dados
certos, no momento certo, pela pessoa correta e quando for mais
importante”.
Muitos CIOs estão reorientando as operações de TI quanto à
capacidade de capturar, analisar e enriquecer os insights de dados
proprietários. Entre os CIOs, 74% revelaram experiência em integração
de dados de fontes externas e internas da organização, enquanto 87%
indicam que ocupam uma função de liderança na estratégia de dados
da organização. Os CIOs estão reconhecendo que o valor dos dados
não é unidimensional, mas trata de atender a uma necessidade
específica de um usuário específico em um determinado momento.19
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Gerador de valor 2: Pessoas

Figura 11
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P: Quais são os atributos organizacionais mais importantes para engajar os funcionários?

Um tema recorrente em nossas conversas com executivos foi a visão
única dos CIOs em relação a áreas funcionais.
Os CIOs interagem com praticamente todas as partes da organização.
E, como resultado, estão posicionados de forma única para entender
novas propostas de valor e as restrições operacionais existentes. Este
é o verdadeiro benefício de trabalhar em toda a organização.
Dada a proximidade dos CIOs com os parceiros de cloud, eles estão
preparados para defender novos serviços de cloud e entender como
aproveitar melhor os relacionamentos em todo o departamento de TI.
Pensando no futuro, Jonathan Li, CIO do WNC Group, observa: “Como
o líder de transformação, as habilidades pessoais do CIO serão mais
importantes”.
Isso ocorre porque muitos CIOs precisam lidar diariamente com
concessões difíceis. Laura Money, da Sun Life Financial, compartilha
um exemplo: “Em uma reunião, estamos falando sobre o fechamento
de negócios. Na próxima, falaremos sobre a remoção das restrições.
No entanto, ambos os tópicos têm como foco e força impulsionadora
nossos clientes. A mentalidade entre os dois é fundamentalmente
diferente, e descobrir como equilibrar ambos é um verdadeiro teste de
liderança. Mas estou confiante de que podemos fazer isso, dada a nossa
paixão comum por entregar de novas maneiras para nossos clientes”.
À medida que os locais de trabalho híbridos evoluem, os CIOs esperam
desempenhar um papel importante no estabelecimento de um
ambiente de trabalho produtivo, apoiador e enriquecedor (consulte a
Figura 11). Os CIOs se tornaram os principais defensores das
experiências progressivas do usuário final, uma tendência que gerou
nos últimos 18 meses uma série de ferramentas de produtividade
baseadas na cloud e a transição para ambientes de trabalho mais
flexíveis.
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Uma mudança mais fundamental está em curso. A maneira como
as pessoas abordam seu trabalho está evoluindo rapidamente,
mudando para uma ênfase na colaboração, na comunidade, na
cocriação e na coinovação. “Hoje, vivemos novas formas de
trabalhar, que implicam em desafios muito interessantes, tanto
tecnológicos quanto culturais”, observa Fernando Treviño Elizondo,
CIO do Banorte. Os CIOs entendem que a diversidade e a inclusão
têm papel crítico na forma como projetamos e fornecemos serviços
de tecnologia.
Metade dos CIOs cita ética, diversidade e metas de inclusão como
os atributos organizacionais mais importantes para o engajamento
do funcionário. Trabalhar com propósito está em segundo lugar.
Ambas são áreas de foco cada vez mais importantes para os CIOs.
O ambiente de trabalho híbrido, é claro, será profundamente
diferente dos locais de trabalho mais tradicionais, nos quais a
localização e a presença são fundamentais (consulte a Figura 12).
No entanto, embora 83% dos CIOs digam que implementaram
estratégias de trabalho remoto e 70% digam que sua equipe de
liderança tem autonomia para trabalhar remotamente, há
deficiências críticas evidentes.
Um exemplo pertinente: somente 23% dos CIOs esperam que a
transição para o trabalho remoto persista para partes significativas
de sua força de trabalho. Enquanto isso, outra pesquisa do IBV
revelou que 39% dos funcionários entrevistados preferem trabalhar
exclusivamente de casa ou remotamente. Outros 27% preferem um
modelo híbrido. O desafio dos CIOs vai além do operacional, já que
mais da metade (56%) dos funcionários que já mudaram ou
planejam mudar voluntariamente de emprego em 2021 citam a
necessidade de mais flexibilidade em sua agenda ou local de
trabalho como principal motivo para a mudança.20

Figura 12

Remoto e
próspero

A maioria dos CIOs fez
mudanças substanciais para
oferecer suporte a ambientes
híbridos, mas ainda há muito
trabalho a ser feito

Uso de soluções definidas por software para expandir a
capacidade sob demanda

86%
Definição e implementação de uma estratégia abrangente
para o trabalho remoto

83%
Simulação de operação para praticar a resposta a situações
adversas

78%
Adoção de métodos ágeis em todos os níveis da empresa

76%
Implementação de ferramentas comuns de produtividade e
colaboração para melhorar a qualidade do trabalho remoto
Capacitação da equipe de liderança para trabalhar e
liderar remotamente
Adoção de um modelo de segurança Zero Trust
Gestão de negócios em um ambiente puramente virtual

P: Até que ponto você concorda com o acima sobre sua empresa?

70%
70%
58%
34%
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Entre os CIOs, 34% afirmam que podem administrar seus negócios
em um ambiente puramente virtual, mas isso está obviamente longe
de ser uma regra em todos os setores. Enquanto 60% dos CIOs de
serviços de TI e 50% dos CIOs de mercados financeiros confiam em
sua capacidade de operar virtualmente, apenas 12% dos CIOs de
petróleo, 18% dos CIOs de bens de produção e 19% dos CIOs de
ciências biológicas e farmacêuticos compartilham essa confiança.21
Por fim, estão mudando também as expectativas que colocamos na
tecnologia. Ao considerar as áreas nas quais a tecnologia terá o maior
impacto nos próximos três anos, os líderes colocam a
sustentabilidade no topo da lista (consulte “Perspectiva:
oportunidades sustentáveis”, na página 27).
Os executivos nos disseram que parte do que torna o papel do CIO
tão interessante é a combinação de pessoas e tecnologia, de
habilidades profundas e de habilidades mutáveis.
Na verdade, os talentos são fundamentais para o sucesso das
iniciativas de transformação. Os CIOs estão enfrentando uma
demanda abundante que disputa uma oferta limitada de recursos.
De acordo com Avinash Raghavendra, do Axis Bank, “as organizações
não estão competindo em busca de talentos apenas com seus pares
do setor, mas em todos os setores”.

E o mesmo ocorre na organização de TI, que oferece premiações
a habilidades difíceis de encontrar em áreas como IA, análise
avançada e segurança cibernética. Em resposta, os CIOs estão
encontrando novas maneiras de expandir conjuntos de talentos,
por exemplo, por meio de serviços compartilhados em todo o
ecossistema ou de parceiros contratados com talentos
especializados. Mas aproveitar o talento ao máximo é um desafio
constante.
“O mundo acadêmico não consegue formar os profissionais na
velocidade que precisamos e, na pandemia, o cenário é pior. Por
isso, mais certificações e badges estão sendo valorizados pela força
de trabalho e pelas empresas”, observa Walkiria Marchetti, CIO do
Banco Bradesco. Ela acrescenta: “Para enfrentar este mundo
competitivo, outras habilidades são necessárias, como antropologia,
estatística, economia e outros conhecimentos”.
A Laura Money da Sun Life enfatiza a necessidade de reorientar o
talento: “Você precisa ser um inovador mais do que um controller,
um parceiro especialista mais do que um provedor de serviços e um
ímã de talentos. Não basta simplesmente ser um bom gerente, você
precisa envolver as pessoas de maneiras inovadoras, mas
pessoalmente importantes para elas”.
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Perspectiva

Oportunidades sustentáveis
A sustentabilidade é uma prioridade crescente do C-suite, com novos
modelos de negócios baseados em ecossistemas ajudando a resolver
alguns dos maiores desafios de nosso tempo.22 Na verdade, em uma
pesquisa recente do IBV, nove em cada dez empresas dizem que
trabalharão em diversas iniciativas de sustentabilidade em toda a
empresa até o final de 2021. Sete entre cada dez executivos esperam
que suas metas de desenvolvimento de sustentabilidade aumentem a
eficácia operacional, a agilidade e impulsionem os resultados de
negócios.23 Além disso, muitos CIOs esperam que a tecnologia impacte
significativamente as iniciativas de sustentabilidade (consulte a figura).
Os problemas de sustentabilidade também são cada vez mais
importantes para os consumidores. Em comparação com dois anos
atrás, 22% mais consumidores dizem que a responsabilidade
ambiental é muito ou extremamente importante na hora de decidir
sobre uma marca. Entre os consumidores, 84% indicam agora que a
sustentabilidade ambiental é pelo menos razoavelmente importante.24
Para os líderes de tecnologia, a mudança para a sustentabilidade
levanta novas questões sobre a terceirização e a integridade da cadeia
de suprimentos. Steve McCrystal, da Unilever, descreve a mudança:
“Queremos liderar o mundo permitindo que as pessoas façam
escolhas mais sustentáveis. Preciso entender a área de cobertura de
diferentes produtos para otimizar processos e obter melhores
resultados desde o início e, em seguida, usar o conhecimento
adquirido para fazer um produto melhor no futuro”.

Sustentabilidade em destaque
Os CIOs esperam que a tecnologia tenha um impacto significativo
na sustentabilidade nos próximos três anos
Iniciativas de sustentabilidade
Automação de processos
Segurança e risco
Expansão do mercado
Experimentação e descoberta orientadas por dados
Experiência de funcionários
Novos tipos de tarefas, trabalhos ou habilidades
Inovação em produtos e serviços
Agilidade organizacional
Experiência do cliente

P. Em qual área você vê o maior impacto da tecnologia
em sua organização nos próximos três anos?

42%
38%
34%
34%
34%
33%
33%
32%
32%
30%
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Gerador de valor 3: Processo

Figura 13

Desafios de um mundo
em constante mudança

A complexidade
organizacional e as restrições
regulamentares estão entre
as principais preocupações

Complexidade organizacional

44%

Restrições regulamentares

43%
Sistemas anteriores e restrições de arquitetura

39%
Resistência dos funcionários à mudança

36%
Problemas de segurança cibernética

35%
Habilidades inadequadas

32%

P. Quais são os maiores desafios no momento para
a transformação digital da sua organização?

Os CIOs são essenciais para a transformação digital e atendem aos
requisitos centrados nas pessoas, quanto a habilidades emergentes
e soluções adaptáveis, e aos requisitos centrados na tecnologia,
quanto à escala e à velocidade. Por isso, os CIOs podem
desempenhar um papel fundamental ao possibilitar workflows
estendidos com base em “conjuntos de valor” emergentes.25
As oportunidades mais impactantes para a obtenção de valor vêm da
conexão de diferentes camadas. Steve McCrystal, da Unilever, afirma:
“Não falamos da camada de integração e da camada de orquestração
tanto quanto deveríamos. É assim que você quebra os silos e cria
fluxos. Essa é a nossa oportunidade de trazer algo novo ao jogo”.
Para isso, no entanto, os CIOs enfrentam muitos desafios: uma
combinação de infraestruturas anteriores para aplicativos críticos e
uma diversidade de cargas de trabalho para novos aplicativos (consulte
a Figura 13). Embora as soluções anteriores exijam quantidades
desproporcionais de suporte, muitos CIOs desconfiam da negociação
de soluções pagas na íntegra para itens de linha recorrentes que podem
nunca desaparecer. Como Angus McCallum, ex-funcionário da Polícia
Metropolitana de Londres, descreve, “Estou relutante em trocar a
dívida técnica por uma nova com fornecedores”.
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“Muitos CIOs estão lidando com problemas de dívida, integração e
abstração de tecnologia”, diz Bart Murphy, da OCLC. “Mas interromper
a inovação acaba criando grupos superiores e inferiores entre si, e
essa não é a cultura que você deseja”.
Em meio a esses desafios, a automação promete reduzir a sobrecarga
associada aos processos de rotina de negócios. Entre os CIOs e CTOs
do estudo, 77% dizem que suas organizações são eficazes em termos
de automação de processos de negócios. Os CIOs relatam que o maior
uso da automação é em TI, finanças e manufatura, com 40%, 35% e
35% das cargas de trabalho, respectivamente. Em geral, 37% dos
CIOs citam a automação de processos como a principal oportunidade
de impacto positivo nas organizações.

“Não falamos da camada de integração e
da camada de orquestração o tanto
quanto deveríamos. É assim que você
quebra os silos e cria fluxos. Essa é a nossa
oportunidade de trazer algo novo ao jogo”.
Steve McCrystal, Chief Enterprise and Technology Officer, Unilever

Geradores de valor adicionais: propósito, parcerias e inovação
Neste relatório, concentramos nossa atenção nos geradores de valor
mais relevantes para os CIOs. É importante reconhecer, entretanto,
que os CIOs estão entregando ativamente valor em todos os seis
geradores. “Acredito que hoje o CIO faz parte do grupo que define e
determina a transformação das empresas”, afirma Fernando Treviño
Elizondo, do Banorte, e acrescenta, “trabalhando em conjunto com os
parceiros de negócios”.
Walkiria Marchetti, do Banco Bradesco, fala dos CIOs e de seu
propósito: “Esta geração é movida pelo propósito. É uma agenda que as
empresas precisam levar em conta, incluindo a forma como eles
aplicam a tecnologia. Discussões sobre inteligência artificial, questões
éticas, o que fazer com seus dados... Não existe a possibilidade de
deixar o CIO de fora dessas conversas. É necessário estar ciente do
contexto da sociedade, além do contexto da sua empresa”.
Para os CIOs interessados em um aprofundamento, falamos mais sobre
os três geradores de valor adicionais (propósito, parcerias e inovação)
em nosso estudo complementar sobre Chief Technology Officer.26
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“Esta geração é movida pelo propósito.
É uma agenda que as empresas precisam
levar em conta, incluindo a forma como
eles aplicam a tecnologia. Discussões sobre
inteligência artificial, questões éticas,
o que fazer com seus dados... Não existe
a possibilidade de deixar o CIO de fora
dessas conversas. É necessário estar
ciente do contexto da sociedade, além
do contexto da sua empresa”.
Walkiria Marchetti, CIO, Banco Bradesco

Capítulo 2.

Três perguntas essenciais
Como você está moldando sua função de tecnologia para
otimizar o valor em toda a organização?
Como você está engajando os executivos fora da função de
tecnologia para ajudar a defender e promover a estratégia
de tecnologia da sua organização?
Como você está eliminando as restrições para preparar os
funcionários e aumentar a produtividade?
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Capítulo 3

Encontrando seu
caminho: os três
mandatos do CIO

À medida que o portfólio de tecnologia se expande e diversifica, o
mesmo ocorre com as responsabilidades dos líderes em tecnologia.
A maneira como a função do CIO ou do CTO é definida geralmente
reflete fatores que têm pouca relação com o líder individual e mais
com a estrutura e as necessidades da organização.
Para determinar como e onde os CIOs podem oferecer sua contribuição
e gerar maior impacto, é essencial entender como a função do CIO foi
definida nas organizações.
Ainda assim, a função do CIO varia significativamente entre os setores
e as organizações, incluindo as responsabilidades, a escala e a
maturidade da função de tecnologia, o nível de autoridade do C-suite e
a credibilidade estratégica. A partir de nossas conversas com os líderes,
fica claro que não há uma maneira única e correta de enfrentar os
desafios e aproveitar as oportunidades diante dos CIOs. Abhijit Shah, da
Nippon India, resume: “Não há uma única definição da função do CIO”.

“Mesmo sendo CIO, minha função está
mais próxima do gerenciamento do
que do lado técnico das atividades”.
Yuji Mikasa, Director e Senior Managing Executive Officer
da Nippon Life Insurance Company
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Essa falta de clareza também cria oportunidades: muitos CIOs estão
aproveitando a situação para redefinir ativamente o que sua função
significa. Rong Xian, do China Tourism Group, afirma: “A função do CIO
já não é apenas entregar tecnologia para projetos de TI, mas entregar
negócios e resultados aos clientes por meio da colaboração conjunta”.
Yuji Mikasa, Director e Senior Managing Executive Officer da Nippon

Life Insurance Company, concorda: “Embora eu seja CIO, minha
função está bem mais próxima do gerenciamento do que do lado
técnico da atividade”.
Para ajudar os CIOs a contextualizar melhor suas experiências em
relação às de seus pares, identificamos três mandatos distintos dos
CIOs (consulte a Figura 14):
Mandato 1. O facilitador multifuncional
Mandato 2. O operador crítico
Mandato 3. O construtor visionário

Figura 14

Os três
mandatos
do CIO
Arquétipos para
o sucesso
*Porcentagens de CIOs
em nossa amostra de
entrevistados, com
base na análise de
dados do IBV.
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49%*

O facilitador multifuncional
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73% Conformidade e

42% Estratégia de

73% Gerenciamento da

39% Privacidade de

controle de dados
cadeia de
suprimentos

72% Experiência do
usuário final

71% Privacidade de
dados

68% Continuidade dos
negócios

inovação
dados

36% Segurança

cibernética

Mandato 2.

28%*

O operador crítico

O construtor visionário

As 5 principais
responsabilidades

As três principais
atividades

99% Continuidade de

71% Continuidade

99% Viabilização do

58% Estratégia do

99% Engajamento e

42% Agenda de

negócios

local de trabalho
produtividade da
força de trabalho

98% Gerenciamento da
cadeia de
suprimentos

98% Experiência do
usuário final

23%*

Mandato 3

de negócios

ecossistema

sustentabilidade

As cinco principais
responsabilidades

As três principais
atividades

96% Conselhos

67% Estratégia de

executivos e de
diretoria

85% Estratégia de
tecnologia

76% Operações de
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75% Privacidade de
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tecnologia

58% Arquitetura de
tecnologia
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dados
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Para identificar cada um deles, concentramos nossa atenção em
grupos de responsabilidades e critérios de sucesso associados, em
vez de em características individuais ou estilos de liderança. Esses
mandatos refletem a maneira mais comum usada atualmente pelas
organizações para definir a função do CIO. Dentro desses conjuntos
comuns de responsabilidades, um determinado CIO pode abordar a
função de forma diferente baseado em diversas variáveis.
Ao refletir a evolução da função do CIO, as organizações modificaram
o que procuram nos líderes de tecnologia. O cargo de CIO, como o de
CTO, tornou-se mais fluido à medida que a função de tecnologia
cresce. Vários CIOs até descrevem sua função como uma combinação
do que podem ser consideradas responsabilidades do CIO e do CTO.
Levando essa evolução dos cargos executivos um passo adiante,
Melanie Kolp, da Nationwide Insurance, compartilha que sua
organização tomou uma decisão consciente de enfatizar o termo
“tecnologia” em todos os cargos de liderança. Isso reflete a
transformação da organização em uma empresa orientada pela
tecnologia. Ela acrescenta: “Queríamos tirar a ênfase dos aspectos
tradicionais de back-office da função do CIO e, em vez disso, enfatizar
mais a função de engajamento de front-office. A tecnologia está
assumindo a liderança”.

Ao reconhecer o próprio escopo de responsabilidades e adotar a
função estratégica da tecnologia em suas organizações, os CIOs
podem colaborar e coordenar de maneira mais eficaz com outros
líderes de negócios e de tecnologia. Coletivamente, eles podem
otimizar a distribuição de responsabilidades para evitar
sobreposições e lidar com as deficiências.
Como mostramos, o valor de uma colaboração sólida entre CIO e CTO
pode ser uma melhoria significativa no desempenho organizacional.
A forma como um determinado CIO aceita essa colaboração pode
variar de acordo com as necessidades da empresa.

“Não há uma definição única
da função do CIO”.
Abhijit Shah, CTO, Nippon Índia
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Mandato 1 do CIO. O facilitador multifuncional

Esses CIOs representam cerca de metade de nossa amostra de
pesquisa global. Eles operam como inovadores em todas as funções,
com diversas responsabilidades e a mais ampla variedade de fatores
de sucesso.
Embora suas responsabilidades sejam amplamente definidas, os
facilitadores multifuncionais avaliam a maturidade da tecnologia de
suas organizações como significativamente mais alta em comparação
com a maturidade dos outros mandatos do CIO. Talvez devido ao seu
amplo escopo, eles obtiveram o mais alto nível de colaboração com
os CTOs em suas organizações. Com uma ampla variedade de
colaboradores, esses CIOs podem se beneficiar da visão e da
experiência de um colega focado em muitos dos mesmos objetivos.
Quando solicitado que citassem suas responsabilidades mais
comuns, as respostas dos facilitadores multifuncionais são
relativamente difusas. Nenhuma estratégia ou arquitetura de
tecnologia está no topo da lista.
Em vez disso, as responsabilidades citadas com mais frequência são
governança e conformidade de dados e gerenciamento da cadeia de
suprimentos (ambos 73%), além de experiência do usuário final (72%)
e privacidade de dados (71%). Em nítido contraste, mais de 90% dos
operadores críticos e dos construtores visionários concordam com
sua responsabilidade principal.

Para este grupo de mandato, as principais atividades não se alinham
diretamente com as responsabilidades. Eles relatam que passam a
maior parte do tempo em estratégias de inovação (42%), privacidade
de dados (39%), segurança cibernética (36%) e governança e
conformidade de dados (35%).
Quando solicitado que identificassem seus critérios de sucesso, os
facilitadores multifuncionais geralmente identificam o tempo de
atividade operacional (46%) e a ativação de plataformas habilitadas
por tecnologia (43%). Logo atrás estão os critérios relacionados ao
impacto financeiro: receita atribuída de produtos e serviços (42%),
desempenho orçamentário (40%) e impacto nos resultados
comerciais (40%).
O amplo escopo de responsabilidades desses CIOs significa que eles
podem fazer grandes esforços em busca de recursos, enfrentando
prioridades conflitantes e concessões difíceis, nem sempre sendo
totalmente reconhecidos pela amplitude e o alcance de suas
conquistas. Mesmo assim, muitos CIOs nos dizem que essas amplas
responsabilidades e os desafios inerentes de servir a muitos
colaboradores são aspectos significativos do motivo pelo qual a
função é interessante para eles.
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Mandato 2 do CIO. O operador crítico

Esses CIOs representam pouco mais de um quarto de nossa amostra de
pesquisa global. Eles têm um conjunto básico de responsabilidades que
é claro e consistente. Entre os três mandatos, os operadores críticos
avaliam a maturidade da tecnologia de suas organizações como a mais
baixa e relatam o menor retorno sobre os investimentos em tecnologia.
Mas, de acordo com um índice de eficácia da tecnologia que
desenvolvemos para esta pesquisa, esse grupo de mandato
especificamente fica muito à frente dos concorrentes. Eles relatam uma
pontuação média de índice de 81%, em comparação com os
construtores visionários (41%) e os facilitadores multifuncionais (36%).
Uma das principais responsabilidades dos operadores críticos, citada
por 99% dos entrevistados, é a continuidade dos negócios.
Viabilização do local de trabalho (99%) e engajamento e
produtividade da força de trabalho (99%) são seguidos pela
experiência do usuário final (98%), o gerenciamento da cadeia de
suprimentos (98%) e as agendas de sustentabilidade (97%). Em
contraste com a divergência relativa entre os facilitadores
multifuncionais, suas prioridades quase unânimes os distinguem dos
operadores críticos. A abordagem é profunda, em comparação com a
adoção de responsabilidades abrangentes dos facilitadores
multifuncionais, que atendem a um amplo grupo de stakeholders.
Dado seu foco, não é surpresa que os operadores críticos invistam
mais tempo em áreas que acompanham suas responsabilidades mais
de perto. As quatro áreas mais comuns observadas são continuidade
de negócios (71%), estratégia de ecossistema (58%), agenda de
sustentabilidade (42%) e viabilização do local de trabalho (35%).

Para operadores críticos, um compromisso mais profundo com menos
responsabilidades pode significar unir-se em prol de um senso
comum de propósito. Na verdade, de acordo com suas prioridades,
esse grupo tem a maior consistência de autoidentificação: 41% se
descrevem como “líderes de negócios transformacionais”. Nos outros
mandatos, não mais que um terço dos entrevistados concorda com
qualquer descrição única de suas funções.
Os operadores críticos estão estreitamente alinhados com a
manutenção da funcionalidade principal. Em termos de critérios de
sucesso, metade dos entrevistados aponta para indicadores de
qualidade de produto e 43% apontam para a disponibilidade
operacional. Curiosamente, as métricas de sucesso citadas por
operadores críticos são muito mais dispersas do que suas principais
responsabilidades e parecem um tanto desconectadas da atividade
dos CIOs. Isso pode ocorrer devido a novas prioridades sendo
impostas a esses CIOs ou porque eles estão adotando proativamente
o que, em sua opinião, são tarefas importantes.
Embora seu escopo de responsabilidade seja muito mais restrito do
que o dos facilitadores multifuncionais, os operadores críticos ainda
relatam um nível bastante alto de colaboração com os CTOs. Conforme
discutido anteriormente, isso pode ser um poderoso catalisador para
desbloquear o valor de negócios por meio de aumento de receita e
margens operacionais.
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Mandato 3 do CIO. O construtor visionário

Este grupo de CIOs, representando pouco menos de um quarto
dos entrevistados na pesquisa, tem um conjunto focado de
responsabilidades muito diferente dos outros dois mandatos. A
principal responsabilidade, citada por 96% deles, é assessorar o
C-suite e a diretoria. Na verdade, os construtores visionários
combinam as funções tradicionais do CIO com as funções do tipo CTO.
Eles têm níveis relativamente baixos de colaboração (talvez porque
podem funcionar como CIOs e CTOs) e operam de forma mais
independente quando comparados às contrapartes de negócios. No
entanto, eles identificaram retornos significativamente melhores em
seus investimentos em tecnologia do que os outros grupos.
Esses CIOs têm grande autoridade investida sobre operações e
estratégia de tecnologia e exercem autoridade abrangente sobre a
função de tecnologia. Eles têm uma ampla esfera de influência sobre a
estratégia de tecnologia e a tomada de decisões no nível de liderança
sênior.
Para além do papel consultivo do C-suite, as suas principais
responsabilidades são semelhantes às do CTO. A estratégia de
tecnologia é citada por 85% dos entrevistados neste grupo, seguida
por operações de tecnologia (76%), privacidade de dados (75%),
arquitetura de tecnologia (75%) e estratégia de inovação (72%).
Embora não estejam tão alinhados em seu grupo de mandato quanto
os operadores críticos, esses construtores visionários trabalham suas
prioridades de maneiras bem diferentes.

Isso se reflete em como eles gastam seu tempo: na estratégia de
tecnologia (observado por 67% deste grupo), na arquitetura de
tecnologia (58%), na privacidade de dados (56%) e nas operações de
tecnologia (52%).
O tempo de atividade operacional, que é apontado como um dos
principais critérios de sucesso pelos outros grupos, não atinge o topo
da classificação entre os construtores visionários. Em vez disso, o
critério de sucesso número um é a avaliação subjetiva do seu impacto
por líderes seniores (75%), seguida pela ativação de plataformas
ativadas para tecnologia (68%). Sua clareza com relação aos critérios
de sucesso é notável; os critérios mais citados dos outros mandatos
não acumulam mais do que 50%. Essa força de sentimento ressalta a
importância que os construtores visionários colocam em entregar
resultados e em serem reconhecidos por eles.
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“Queríamos tirar a ênfase dos
aspectos tradicionais de back-office
da função do CIO e, em vez disso,
enfatizar mais a função de
engajamento de front-office.
A tecnologia está assumindo
a liderança”.
Melanie Kolp, Senior Vice President e Chief Technology Officer,
Nationwide Insurance

Capítulo 3.

Três perguntas essenciais
Como você está definindo ativamente seu mandato para
desenvolver pontos fortes e aumentar sua eficácia?
Como você aproveita suas características pessoais e seu
estilo de liderança para promover o impacto da sua
organização?
Quais habilidades e capacidades de colaboradores
próximos são mais necessárias para complementar as
suas áreas de necessidade?
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Planejamento
para o futuro

Para muitas organizações, a resposta do ano passado à pandemia
destacou os esforços heroicos dos CIOs e de suas equipes. O fato de
as organizações terem migrado para plataformas digitais e modelos
operacionais virtuais em poucas semanas e meses representa uma
realização notável.
Hoje, a função da tecnologia é ainda mais vital para o sucesso
contínuo e a relevância dos negócios. Nós nos encontramos em um
ciclo crescente: à medida que a tecnologia se torna distribuída ao
longo da empresa, a identidade da empresa se concentra mais na
tecnologia. A Virtual Enterprise do futuro precisa de uma função de
tecnologia madura e colaborativa para prosperar.27
E seja qual for esse futuro, os CIOs e CTOs desempenharão um papel
essencial na forma como a tecnologia o moldará. Mais corajoso e
ousado, mas também mais vulnerável e incerto, mais artificialmente
inteligente, mas também mais humanizado, este mundo refletirá
inevitavelmente não só nossas aspirações, necessidades e talentos,
mas também nossos preconceitos, omissões e negligências.
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Os riscos são muitos, mas também há muitas oportunidades de
colaboração, maior eficácia e investimentos que promovem a
maturidade da tecnologia. É momento de aceitar esta nova realidade
com energia e abertura. Os passos que vamos dar agora determinam
o futuro.

Encare a complexidade de frente: aproveite as vantagens de
seus recursos exclusivos para aumentar o valor

Recomendações para todos os CIOs

– Seja um agente de interconexão. Aproveite o posicionamento
“diagonal” do CIO na organização, com suporte horizontal entre
as funções e vertical de todos os níveis de autoridade. Use essa
visibilidade para quebrar os silos que estão limitando a eficácia e
a eficiência.

Aproveite a sua posição: expanda a influência da liderança
de tecnologia
– Defina seu propósito e sua missão. Alinhe-se ativamente com
outros líderes de tecnologia para ajudar a garantir a clareza de
propósito e missão e evitar a duplicação de funções.
– Promova a função de tecnologia. Desenvolva pontos fortes
complementares em toda a organização de TI e amplie o papel da
função de tecnologia na condução de estratégias de negócios.
– Acompanhe os resultados importantes. Implemente indicadores
de desempenho para investimentos em tecnologia para
acompanhar o impacto dos recursos operacionais e dos resultados
de negócios.

– Crie uma base valiosa. Combata a complexidade técnica com uma
abordagem estratégica que abranja toda a empresa e tenha foco
na integração, na orquestração e nos fluxos.

– Descubra talentos. Elimine os bloqueios de dados, processos ou
decisões que limitam a capacidade do funcionário de entregar valor
aos clientes e constituintes a qualquer hora e em qualquer lugar.
Torne-se um multiplicador de forças: ofereça tecnologias
inovadoras e processos inteligentes com uma equipe inspirada
– Use a tecnologia para tecer o “fio condutor” de valor. Aumente
continuamente a agilidade, a inovação e a adaptação implementando
tecnologias líderes, como IA, cloud híbrida e workflows inteligentes.
– Entregue os dados. Ofereça as informações certas aos tomadores de
decisão certos com mais rapidez e usando análises e automação
avançadas, com foco em insights que permitem calibração e
otimização rápidas.
– Use sua influência. Inspire funcionários e parceiros de negócios
sendo um inovador, mais do que um controlador, e um ímã e
estimulador de talentos, mais do que simplesmente um bom gerente.
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Recomendações específicas para os mandatos
Mandato 1 do CIO. O facilitador multifuncional

Mandato 2 do CIO. O operador crítico

– Delegue tarefas oficialmente. Reconheça que a amplitude de seu
mandato envolve concessões difíceis que podem colocá-lo em
diferentes direções. Identifique os serviços de TI de maior valor
para diversos colaboradores e designe líderes para gerar resultados
nessas áreas.

– Estabeleça um ambiente de trabalho híbrido. Assuma a liderança no
suporte a uma força de trabalho mais flexível e a novos modelos de
trabalho. Use tecnologias emergentes para reorientar os serviços
de TI relacionados ao engajamento, à colaboração, à produtividade
e ao valor de negócios.

– Estabeleça prioridades com foco no valor principal. Concentre-se
no desenvolvimento de talentos em áreas críticas e crie um grupo
de talentos multifuncionais e de alta habilidade para fornecer suporte
a esforços multifuncionais em dados, integração e orquestração.

– Transforme seu senso de missão em um propósito maior. Seu foco
em um conjunto de responsabilidades essenciais pode ser a
semente da transformação cultural. Use sua influência para
fomentar uma comunidade de líderes com os mesmos interesses,
com base na conexão do estado de tecnologia com objetivos
estratégicos mais amplos.

– Compartilhe a carga. Use sua capacidade de conectar diferentes
partes dos negócios. Expanda o impacto da tecnologia combinando
a amplitude de seu mandato com a profundidade e o conhecimento
de outros líderes, especialmente seus colegas CTOs.

– Encontre seus aliados. Reforce seu foco aguçado em algumas
responsabilidades principais, confiando outras responsabilidades
a pessoas de confiança e/ou aos CTOs.

Mandato 3 do CIO. O construtor visionário
– Comunique-se com propósito. Promova uma cultura que evite que
decisões de curto prazo impeçam metas de longo prazo.
– Envolva o ecossistema. Aprimore sua função para impulsionar a
transformação da tecnologia além das fronteiras da organização e
entre os ecossistemas de parceiros.
– Aproveite seu alcance. Fortaleça a influência de sua visão
estratégica identificando e colaborando ativamente com pessoas
que lideram a implementação e as operações.
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Metodologia de pesquisa e análise
No segundo e no terceiro trimestre de 2021, o IBM Institute for
Business Value (IBV), em cooperação com a Oxford Economics,
entrevistou 2.500 Chief Information Officers (CIOs) e 2.500 Chief
Technology Officers (CTOs) de 45 localidades e 29 setores. As
entrevistas foram conduzidas virtualmente.
O IBV complementou a coleta de dados com conversas aprofundadas
com CIOs selecionados de 11 setores e 11 locais. Essas entrevistas
quantitativas e qualitativas focam na evolução da função do CIO, no
surgimento de outros líderes de tecnologia, como CTOs, na mudança
para modelos operacionais centrados na colaboração e na parceria,
bem como nas principais práticas e fatores de sucesso dos CIOs. As
entrevistas foram realizadas de maio a setembro de 2021.
Definimos o processo de coleta de dados por país, setor e tamanho
organizacional. Para entender melhor os impactos pré e pós-pandêmicos,
coletamos dados operacionais e financeiros para o período de 2018 a
2021. Em termos de análise de dados, procuramos entender os
impactos da colaboração na função de liderança em tecnologia como
um todo, incluindo CIOs e CTOs. A solidez da colaboração entre o CIO e
o CTO foi baseada na frequência da interação e na medida em que eles
veem seus colegas como críticos para o sucesso organizacional nos
próximos três anos.

Para obter mais detalhes sobre as maneiras de entregar valor de
negócios dos líderes de tecnologia, também avaliamos os
entrevistados em três indicadores de desempenho de tecnologia:
Maturidade tecnológica: o estágio nas jornadas para a cloud,
IA, automação e segurança
Eficácia tecnológica: a agilidade, o gerenciamento de dados,
o controle e a resiliência
ROI em tecnologia: o retorno sobre seus investimentos em
tecnologia, normalizado por setor.
O IBV converteu esses indicadores em pontuações padronizadas
para facilitar a comparação entre as categorias e entender até que
ponto os fatores influenciam uns aos outros. Além disso, conduzimos
uma análise de regressão para determinar como os seis valores
motivadores (propósito, pessoas, parcerias, processo, inovação,
tecnologia) influenciam as três indicadores de tecnologia. Isso foi
complementado por uma análise financeira de crescimento de
receita de toda a empresa e da margem operacional. A análise foi
estruturada com base em vários cenários de desempenho e os
modelos foram ajustados para melhorar a qualidade do ajuste.
Também usamos a lógica de segmentação para definir três
identidades centrais do CIO, que caracterizamos como mandatos de
liderança de CIO distintos com base nas respostas a itens específicos
do instrumento de pesquisa.

O parceiro ideal para um mundo
em transformação
Na IBM, colaboramos com nossos clientes, reunindo insights
de negócios, pesquisa avançada e tecnologia para oferecer a
eles uma vantagem clara no ambiente atual em constante
mudança.

IBM Institute for Business Value
O IBM Institute for Business Value desenvolve insights
estratégicos e baseados em fatos para executivos seniores
de negócios sobre questões críticas dos setores público e
privado.

Mais informações
Para saber mais sobre este estudo ou sobre o IBM Institute
for Business Value, entre em contato conosco pelo e-mail
iibv@us.ibm.com. Siga @IBMIBV no Twitter e, para obter um
catálogo completo de nossas pesquisas ou para se inscrever
na nossa newsletter mensal, acesse: ibm.com/ibv.
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