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Prefácio: Legado de navegação

N

nas suas organizações. De acordo com uma das
principais conclusões do estudo, os CIOs efectivos
acrescentam valor de três formas distintas, com base
nas necessidades do negócio. Os operacionais de
confiança garantem a excelência operacional, os
instigadores da mudança promovem grandes
transformações nas empresas e nos negócios, e os
cogeradores de negócio estão essencialmente
focados nas receitas e no crescimento. (Para mais
detalhes ver coluna lateral, “Tipos de padrões de
legado do CIO”.) Destacámos também a forma
como os CIOs conseguem avaliar a sua situação, ao
reconhecerem o seu padrão actual e ao identificarem
qual o padrão para o qual devem avançar com vista a
endereçarem as necessidades dos seus negócios.

O global CIO Survey de 2015, mostrámoslhe o mapa para a criação de um legado do
CIO. Definimos “legado” como: a forma
como os líderes tecnológicos criam valor que perdura

TIPOS DE PADRÕES DE LEGADO DO CIO
Os operacionais de confiança
garantem a existência de uma disciplina
operacional dentro da organização,
ao reforçarem o foco nos custos, na eficiência
operacional e na fiabilidade do desempenho.
Asseguram ainda as tecnologias de suporte,
apoiam os esforços de transformação de
negócio e alinham a estratégia de negócio.
Os instigadores da mudança assumem
a liderança no processo de transformação
de negócio e nas iniciativas de mudança
suportadas pela tecnologia. Despendem muito
tempo no apoio à estratégia de negócio e na
disponibilização de tecnologias emergentes.

Este tipo de visão – centrada nas necessidades dos
negócios – determina qual o padrão que permitirá
aos CIOs adicionarem um valor subsistente, de
uma forma mais eficaz. Este último é garantido não
só através da preparação pessoal dos CIOs, mas
também do desenvolvimento das pessoas e dos
processos necessários para assegurarem a entrega
desse mesmo valor no futuro. O relatório de 2015
permitiu-nos concluir que não existe um padrão
dominante ou mais eficaz. Na verdade, os CIOs bemsucedidos podem, e devem, navegar de um padrão
para outro com base nas necessidades dos negócios.

Os cogeradores de negócio passam
grande parte do seu tempo a
orientar toda a estratégia de negócio
e a promover a mudança na sua empresa,
garantindo simultaneamente a execução
eficiente de toda a estratégia definida.

2

Global CIO Survey 2016-2017

O caminho a seguir

As necessidades do
negócio: uma análise
mais aprofundada

Com o relatório de 2015 quisemos ajudar os CIOs a
perceberem que devem adaptar-se para conseguirem
endereçar os dinâmicos requisitos associados à
responsabilidade de criarem valor duradouro para as
suas empresas. Este ano traçámos o percurso a seguir.
O tema do relatório CIO deste ano – Legado de
Navegação – foca-se na forma como os CIOs podem
traçar o seu percurso entre os diversos padrões, com
vista a criarem um legado.

Este ano incluímos na nossa análise as prioridades
dos negócios, que depois comparámos com as
capacidades e investimentos associados às TI.
Descobrimos desequilíbrios significativos entre a
percepção que os CIOs têm da forma como estão
a criar valor para o negócio, e as prioridades e
expectativas declaradas pelos próprios negócios.
Esta poderá não ser uma conclusão surpreendente
se tivermos em conta que o investimento em TI
fica quase sempre aquém das expectativas dos
negócios. No entanto, estes desequilíbrios estão a
revelar-se cada vez mais constantes na era “digital”.
Apesar de não termos recolhido dados específicos
sobre a definição que os inquiridos têm de “digital”,
percebemos que as diferenças que existem entre as
prioridades dos negócios e as competências de TI
estão centradas em componentes que, de acordo
com o mercado, estão na base do “digital”— o foco
no consumidor, o crescimento do negócio sustentado
pela tecnologia e a inovação no negócio.

O que está na base
do seu percurso?
Capacidades naturais versus
Capacidades adquiridas
Será que o percurso profissional que visa a criação de
valor está dependente dos traços e das características
pessoais de um CIO? No estudo deste ano alargámos
a nossa análise para percebermos exactamente o que
mais contribui para um legado de criação de valor
sustentado de um CIO: os traços da sua personalidade,
que designámos por “capacidades naturais”, ou
as suas competências e equipas de trabalho de TI
criadas ao longo da sua carreira, que identificámos
como “capacidades adquiridas”. Para respondermos
a esta pergunta começámos por analisar 20 atributos
pessoais ou profissionais, e 10 competências de TI.

Se este for realmente o contexto, então o CIO
está numa posição privilegiada e vantajosa. À
excepção dos CIOs, muitos dos líderes mantêm-se
maioritariamente focados em apenas algumas partes
deste “iceberg digital”: o CMO centra-se no cliente,
o COO pode direccionar as suas atenções para a IoT
(internet das coisas) ou para a cadeia de fornecimento,
o CFO estará provavelmente mais centrado na
analítica, etc. O conceito que os actuais líderes têm
do “digital” diz apenas respeito à parte do iceberg que
está à superfície da água. O que está por baixo diz
muitas vezes respeito aos sistemas de legado, a uma
cultura organizacional mais rígida, e a processos
antiquados que prejudicaram e condicionaram a
transição para o digital.

Encontrámos pouca correlação entre as capacidades
naturais de um CIO e o seu talento para criar valor
face a um conjunto específico de necessidades.
Registámos, porém, uma elevada correlação entre as
capacidades adquiridas e o sucesso dos CIOs.
Felizmente para os CIOs, isto significa que um
legado de sucesso não está intimamente ligado às
suas capacidades inatas ou à sua personalidade,
mas sim à criação e ao desenvolvimento de equipas
devidamente preparadas para responderem às
necessidades empresariais, em constante mudança.

3

Legado de navegação: Traçando o percurso para o Digital

Traçando a rota

O CIO está bem posicionado para influenciar e
suportar toda a estrutura do “iceberg digital”, e
para ajudar a desenhar a estratégia correcta, as
plataformas e os serviços necessários para a criação
de uma empresa digital com uma visão holística,
e não de uma companhia com investimentos
departamentais isolados. Se a ideia que temos, de
que muitas das prioridades empresariais estão
directamente associadas à agenda “digital”, estiver
correcta, então os CIOs podem colmatar mais
eficazmente e rapidamente as lacunas existentes.
Esta capacidade de previsão permite que estes
profissionais se possam preparar, e preparar as
suas organizações de TI, para suportarem as futuras
necessidades dos seus negócios e influenciarem a
direcção do negócio no global.

O relatório deste ano deverá ajudar os CIOs
a avaliarem o seu actual padrão de CIO. Mais
importante ainda, irá ajudá-los a identificarem qual
o padrão que permite a criação de mais valor no
futuro. Tudo, para que possam organizar da melhor
forma a passagem de um padrão para outro. Que
ajustes terão de fazer à sua personalidade para
criarem um valor de negócio estável? Com quem
irão percorrer este trajecto? Como irão navegar
pelas expectativas de negócio desconhecidas? Qual
será, finalmente, o seu destino?
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Capítulo 1: Capacidades naturais
versus capacidades adquiridas

N

Para avaliarmos as características naturais,
elegemos 20 atributos de personalidade – como é
que um CIO toma decisões, trabalha com terceiros,
tolera os riscos, etc – que nos permitiram identificar
de que forma, e onde, é que os CIOs diferem
pelo seu padrão de legado. Para analisarmos as
características adquiridas, centrámo-nos em dez
competências de TI e em 12 competências de
liderança que os CIOs desenvolveram e cultivaram
enquanto líderes, como a capacidade de articularem
a sua visão tecnológica com a estratégica, de
atraírem e reterem talento, e de manterem uma
cultura de elevado desempenho (figura 1).

o estudo deste ano procurámos encontrar
uma resposta para esta questão: Qual o
nível de controlo que os CIOs têm na criação
de um legado duradouro? De acordo com a nossa
investigação, a resposta é, “um nível considerável.”
Muitas pessoas atribuem regularmente o sucesso
de um determinado líder aos traços da sua
personalidade, mas as conclusões do nosso estudo
sugerem outro factor. Na verdade, para os CIOs
inquiridos, as características da sua personalidade
têm uma menor relevância que as capacidades
que incutem nas respectivas organizações de TI –
capacidades estas que podem ser garantidas por
CIOs com as mais distintas personalidades.

Começámos com a hipótese de ambos os
factores - as características naturais e adquiridas
– contribuírem de igual forma para o sucesso de
um CIO. Assumimos também que os CIOs, nos
três padrões de legado, têm uma combinação de
atributos pessoais e de competências de TI que
lhes permite cumprir as suas funções com sucesso.
O nosso objectivo centrou-se na identificação dos
atributos naturais e adquiridos que diferenciam os
CIOs nas várias indústrias, geografias, empresas
de diferente dimensão e nos diferentes padrões de
legado.

Para chegarmos a esta conclusão, inquirimos
e entrevistámos 1.217 CIOs, a nível global, um
processo que nos ajudou a perceber de que forma
o nível de competência de um CIO, orientado para
a criação de valor de negócio, pode ser atribuído
às suas “capacidades naturais” — inerentes à
sua personalidade e ao seu estilo de trabalho
— comparativamente às suas “capacidades
adquiridas”— as capacidades da organização de
TI e as competência de liderança que o CIO cria e
desenvolve neste seu trabalho.

5

Legado de navegação: Traçando o percurso para o Digital

Figura 1. Como analisamos as capacidades naturais vs capacidades adquiridas

Capacidades naturais
ATRIBUTOS DE ESTILO PESSOAL
Desconhecimento
Competição
Avesso

RESPOSTAS

Expressivo

Conhecimento

Directo

COMUNICAÇÃO

Diplomático
Introvertido

Harmonia

Extrovertido

INTERACÇÃO

VIEW TOWARD RISK

Tolerante

Visão global

VISÃO

Detalhes

EXPRESSÃO

Palavras

ABORDAGEM

Criativo

Realista

ATRIBUTOS DE ESTILO DE TRABALHO
Assume liderança

INTEGRAÇÃO
NO GRUPO

Tolera

Membro do grupo

Estruturadas

REUNIÕES

Brainstorm

Essencial

CONSENSO

Não essencial

Fluido

Contido

ATMOSPHERE

Números

Proﬁssionais

EMOÇÕES

COLEGAS

Deliberadas

Rápidas

NOVOS AMBIENTES

Adaptação
demorada

Adopção rápida NOVAS TECNOLOGIAS

Adopção lenta

Objectivo

Mecânico

Evita

DECISÕES

Fácil adaptação

Amigos

ESTÍLO DE TRABALHO

CONFRONTAÇÃO

TRABALHO COM TERCEIROS

Extrovertido

NOVAS PESSOAS

Emocional
Introvertido

Capacidades adquiridas
COMPETÊNCIAS DE TI

Execução

Alinhamento estratégico

Inovação e disrupção

Visão e Estratégia

Governança e conformidade

Talento e Cultura

Risco e segurança

Tecnologia e Arquitectura

Ecossistemas e parceiros

Analítica e Percepção

COMPETÊNCIAS DE LIDERANÇA

Visão tecnológica

Comunicação

Inﬂuência sobre os stakeholders internos

Comunicação do impacto ﬁnanceiro das TI

Operações e execução

Criação de iniciativas tecnológicas

Aproveitamento dos parceiros externos

Resolução de conﬂitos

Aração e retenção de talento

Cultura de alto desempenho

Conhecimento dos mercados

Produtividade da força de trabalho
Consulte o anexo, Perguntas 7, 8, 9, 10, 22 e 23 do inquérito.
Gráﬁco: Deloitte University Press |dupress.deloitte.com
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Capacidades naturais:
Personalidade não
dita o destino

Figura 2. Traços de personalidade do CIO
e estilo de trabalho

De uma forma surpreendente, encontrámos uma
consistência impressionante entre os 20 atributos
naturais que examinámos. A distribuição desses
atributos não variou muito consoante a dimensão
da empresa, a sua indústria ou geografia. Ainda mais
importante, os três padrões de legado – operacionais
de confiança, instigadores da mudança e cogeradores
de negócio – revelaram ter personalidades
semelhantes.

Atributos
“naturais” do CIO

81% focados nos
objectivos e não na
vertente emocional,
quando trabalham
com terceiros

A conclusão positiva: a capacidade de criação de valor
de um CIO não está limitada aos atributos associados
à sua personalidade. Na verdade, os CIOs conseguem
traçar o seu trajecto para o sucesso através da criação
e desenvolvimento de capacidades e competências
de TI, dentro das respectivas organizações, que
conseguem adaptar-se e responder às necessidades
dos negócios.

SETENTA E CINCO POR CENTO DOS
CIOS PARTILHAM OS SETE PRIMEIROS
TRAÇOS DE PERSONALIDADE
Globalmente, os CIOs enquanto grupo são
surpreendentemente semelhantes no que diz respeito
a muitos traços de personalidade e ao estilo de
trabalho (figura 2). Alguns dos sete principais traços
de personalidade partilhados pelos CIOs podem
parecer contra-intuitivos, para os que vêem um CIO
como um simples responsável da área tecnológica.
Mas a verdade é que, além do seu cargo de director
de TI, os CIOs são líderes de negócio, e todos estes
sete traços de personalidade são importantes para
ajudarem os CIOs a serem bem-sucedidos neste cargo
de liderança que ocupam. Por exemplo, se tivermos
em conta a responsabilidade de têm na gestão dos
ciber-riscos, da privacidade e da segurança, podemos
tendencialmente assumir que os CIOs devem ter
uma baixa tolerância ao risco. No entanto, o conforto
com o risco é muitas vezes visto como essencial para
promover eficazmente a inovação. Os CIOs, enquanto
grupo, demonstram ainda uma tendência para serem
racionais, em detrimento de serem emocionais,
com 81 por cento dos CIOs a admitirem estar mais

90% adaptam-se
facilmente a novos
ambientes

81% adoptam
facilmente as
tecnologias

78% assumem
a liderança

76% possuem
uma visão
abrangente

75% toleram
o confronto

75% toleram
o risco

Consulte o anexo, Perguntas 7 e 8 do inquérito.
N=1.175. Fonte: Deloitte 2016–2017 CIO survey.

Gráﬁco: Deloitte University Press |dupress.deloitte.com

focados nos seus objectivos que nas suas interacções
– um importante traço que os ajuda a estarem mais
concentrados nos objectivos dos negócios.
No global, nenhum dos traços de personalidade mais
comum entre os CIOs surgiu de forma inesperada no
estudo deste ano. Porém, e de acordo com as nossas
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conclusões, o papel do CIO requer fundamentalmente
um tipo muito específico de líder executivo, com
capacidade para endereçar os requisitos dinâmicos
deste cargo.

exibiriam um conjunto distinto de atributos pessoais.
Por exemplo, colocámos a hipótese de os operacionais
de confiança serem pessoas menos extrovertidas e
mais avessas ao risco que os CIOs dos outros grupos.
Também assumimos que os cogeradores de negócio
estariam mais focados na visão/objectivo global, que
os CIOs dos outros dois grupos. No entanto, a nossa
análise mostrou-nos que apenas três dos 20 atributos
de personalidade – emoção, extroversão e interacção –
foram estatisticamente diferentes entre os três padrões
de CIO (figura 3) – e mesmo esses três atributos não
revelaram ser significativamente diferentes.

O PADRÃO É IMPORTANTE,
A PERSONALIDADE NÃO É
No início, assumimos que determinados atributos da
personalidade estariam devidamente relacionados
com a forma como os CIOs promovem valor nas
suas organizações. Isto significa que os CIOs que
integram cada um dos três padrões de legado do CIO
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Figura 3. Os CIOs podem gerar valor independentemente da sua natureza pessoal

Pedimos aos CIOs para seleccionarem os seus traços de personalidade e estilos de trabalho, de entre
20 atributos preestabelecidos e de acordo com uma escala com quatro valores. Registámos não só
uma variação mínima entre os diferentes tipos de padrões, mas também uma tendência para os CIOs
se manterem no cento do espectro. Estes resultados sugerem que a natureza não determina o padrão
de um CIO, e que todos os padrões podem gerar valor apropriado através das capacidades adquiridas
– com base na experiência e na capacidade de adaptação que lhes permitem responder às prioridades
e expectativas de negócio.
Operacional de Conﬁança
Desvio padrão

Instigador da Mudança

Cogerador de Negócio

Meio

Diferença de padrão

Capacidades naturais
ATRIBUTOS DE ESTILO PESSOAL

Desconhecimento

RESPOSTAS

Conhecimento

AMBIENTE

Harmonia

ATITUDE FACE AO RISCO

Tolerante

EXPRESSÃO

Palavras

Competição

Avesso

Expressivo

Números

Directo

Estruturadas

INTEGRAÇÃO
NO GRUPO

MEETINGS

INTERACÇÃO*

Introvertido

Visão global

VISÃO*

Detalhes

ABORDAGEM

Criativo

CONFRONTAÇÃO

Deliberadas

DECISÕES

Fácil adaptação

NOVOS AMBIENTES

Adopção rápida

NOVAS TECNOLOGIAS

CONSENSUS

Não essencial

Proﬁssionais

COLLEAGUES

Amigos

ESTÍLO DE TRABALHO

Extrovertido

Brainstorm

Essencial

Fluido

Diplomático

Tolera

Membro do grupo

Objectivo

Extrovertido

Mecânico

Contido

COMUNICAÇÃO

Realista

ATRIBUTOS DE ESTILO DE TRABALHO

Assume liderança

EMOÇÕES*

TRABALHO COM TERCEIROS

NOVAS PESSOAS

Evita

Rápidas

Adaptação
demorada

Adopção lenta

Emocional

Introvertido

Consulte o anexo, Perguntas 7 e 8 do inquérito
N=1.175. Fonte: Deloitte 2016–2017 CIO survey.

Gráﬁco: Deloitte University Press |dupress.deloitte.com
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A PERSONALIDADE DOS CIOS DIFERE
DA PERSONALIDADE DE OUTROS CXOS

LABS EXECUTIVOS DA DELOITTE
A Deloitte Greenhouse coloca o Labs ao
serviço dos executivos dos clientes, das
suas equipas ou de grupos heterogéneos
que querem sair dos tradicionais moldes
das empresas para endereçarem desafios
complexos. Criada com base nos princípios
da dinâmica de grupos, psicologia ambiente
e teoria da inovação, a Greenhouse envolve
as pessoas intelectualmente, fisicamente
e emocionalmente para ganharem uma
capacidade superior de resolução de
problemas. As experiências de laboratório da
Deloitte respondem a problemas exclusivos
que os executivos têm que enfrentar,
nomeadamente os que estão em fase de
transição, e permite-lhes ganhar tracção. O
Executive Lab consiste numa experiência
de um dia criada para assegurar que os
executivos colocam rapidamente as suas
estratégias em marcha, são bem-sucedidos
no seu cargo e conseguem enfrentar e
acompanhar o ritmo da transformação. A
agenda foca-se nos três principais recursos
que um executivo tem de ter: tempo, talento,
e relacionamentos.

Usando informação semelhante sobre perfis de
personalidade, recolhida junto de mais de 558
participantes em transição executiva na Deloitte e das
equipas do laboratório*, descobrimos que a maioria
dos indivíduos em posições de direcção (“CXos”)
partilha traços de personalidade semelhantes:
extrovertidos, com aversão ao detalhe, espontâneos,
tolerantes ao risco, adaptáveis e decisivos. Ainda
assim, os CIOs tendem a diferir dos restantes CxOs,
apresentando uma maior tolerância à ambiguidade,
grau de competitividade, e maior capacidade de
visualização. Por outro lado, e comparativamente a
outros CxOs, os CIOs relevaram-se menos orientados
para o relacionamento, amáveis, contemplativos e
determinados. Provavelmente, no contexto de um
cenário empresarial e tecnológico em constante
mudança, muitos CIOs não têm liberdade para
serem contemplativos ou determinados. No entanto,
os dados conduzem a uma conclusão relevante: os
CIOs precisam de se concentrar mais em construir,
manter e nutrir relacionamentos. Se for dada
mais atenção a este pormenor, que tem estado em
segundo plano, podemos ajudar os CIOs a construir
um nível de credibilidade mais forte enquanto
líderes (figura 4) .

Para saber mais consulte a nossa home page.

Figure 4. Comparativamente aos CxOs...

CIOs são mais:

CIOs são menos:

Técnicos

Contemplativos

Conhecedores da tecnologia

Orientados para relações

Visuais

Avessos ao risco

Tolerante à ambiguidade

Deliberados

Competitivos
A amostra contemplou 2.958 proﬁssionais e 558 CxOs. A amostra é relativamente equilibrada no que diz respeito ao género, indústria
e níveis organizacionais, e foi recolhida através dos laboratórios de transição ou da equipa da Deloitte, como parte das avaliações do
Business Chemistry.
Gráﬁco: Deloitte University Press |dupress.deloitte.com

Fonte: Deloitte 2016–2017 CIO survey.
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Capacidades adquiridas:
Os CIOs podem moldar
o seu legado

competências dos CIOs, encontramos algumas
inconsistências entre os diferentes pontos fortes
dos CIOs e as competências de TI que estes têm
necessariamente que desenvolver. A grande
vantagem neste caso é que os CIOs não estão presos
à sua personalidade, ou aos atributos do estilo de
trabalho adoptado. São livres de definir e ajustar
o seu legado, e para tal devem conseguir adaptarse às expectativas de negócio em permanente
evolução. De acordo com o vice-presidente sénior e
CIO de uma grande empresa de serviços financeiros
nacional: “Enquanto CIO, tem obrigatoriamente de
aceitar a mudança – aliás, deve abraçar a mudança porque o papel dele é exactamente esse”.

Também questionámos os CIOs acerca das
capacidades – pessoas, processos e tecnologias
– que criaram nas suas organizações de TI para
conseguirem gerar valor. Descobrimos que as
competências de TI que os CIOs criam são um
elemento diferenciador muito maior que os seus
traços de personalidade, na definição do legado
do CIO. Quando pedimos aos CIOs para elegerem
as cinco competências de TI essenciais para o seu
sucesso, quase todos eles destacaram as mesmas
capacidades importantes (figura 5).

CIOS UNÂNIMES NA ELEIÇÂO
DAS CINCO COMPETÊNCIAS
DE TI MAIS IMPORTANTES

Não pedimos apenas aos CIOs que identificassem
as competências de TI essenciais para o seu sucesso.
Pedimos também para avaliarem as competências
de liderança necessárias para a criação e execução
dessas capacidades específicas (figura 1). Se
analisarmos de uma forma mais aprofundada as

Relativamente às competências de TI que os CIOs
elegeram como essenciais para o seu sucesso,
podemos concluir que existem muito poucas

Figura 5. As cinco principais capacidades de TI essenciais para o sucesso do CIO
Operacional de conﬁança

Instigador da mudança

Cogerador de negócio

71%
70%

Alinhamento estratégico

75%
56%
47%

Execução

44%
46%
48%

Visão e estratégia

46%
40%
37%

Inovação e disrupção

50%
42%
42%

Talento e cultura

41%

Consulte o anexo, Pergunta 22 do inquérito.
Gráﬁco: Deloitte University Press |dupress.deloitte.com

N=1.123. Fonte: Deloitte 2016–2017 CIO survey.
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variações nas capacidades que cada um dos três
padrões elegeu como mais importantes para
o sucesso de um CIO. A figura 5 lista as cinco
principais competências de TI identificadas pelos
CIOs como essenciais para o seu sucesso.

“É o que costumo chamar

de vencer com os princípios
básicos. Vamos garantir que

• Alinhamento estratégico. De uma forma
esmagadora, a competência de TI escolhida
pelos inquiridos como a mais importante foi a
capacidade de alinharem as actividades de TI
com a estratégia de negócios e com as metas de
desempenho. Aproximadamente três em cada
quatro CIOs indicaram que essa capacidade
era determinante para seu sucesso, incluindo o
CIO de um grande retalhista norte-americano,
que disse: “A diferença entre as boas e as más
organizações de TI é o alinhamento dos negócios”. O alinhamento estratégico não está exclusivamente ligado ao endereçamento das necessidades dos negócios — esta competência permite
aos CIOs encontrarem proactivamente soluções
capazes de responder aos desafios empresariais.
Dado o número de inquiridos que escolheu o
alinhamento estratégico como uma capacidade
crítica, assumimos que os CIOs tenham construído processos completos e torno desta capacidade crítica. No entanto, percebemos também
que apenas cinco por cento dos inquiridos que
deram esta resposta percebem realmente que
esta competência tem uma grande importância
na sua estrutura de TI.

somos realmente bons nas
tarefas repetitivas e previsíveis,
incluindo na execução dos

”

projectos estratégicos.

—— Johnson Lai, CIO, NuVasive, Inc.

deste estudo que escolheram as competências de
TI como factor essencial para o seu sucesso pessoal, também reconheceram a importância de
criação de uma cultura de TI focada na execução,
na entrega e na excelência operacional.
• Visão e estratégia. Cerca de 50 por cento dos
CIOs que participaram no nosso estudo disseram
que “o desenvolvimento de uma visão e de uma
estratégia” era uma competência essencial; no
entanto, um em cada três reconheceu que esta é
uma capacidade que não existe actualmente na
sua empresa. À medida que os CIOs desenvolvem
uma visão e uma estratégia, a definição de objectivos claros e directos é muito importante não só
para a criação e entrega de valor ao negócio, mas
também para a correcta articulação da estratégia que leva ao cumprimento destes objectivos.
A visão não tem de ser complexa ou expansiva;
pode ser uma simples expressão de uma intensão

• Execução. Os CIOs devem apostar em projectos
tecnológicos que oferecem soluções de negócio
que conduzam a um aumento do desempenho e
a uma redução dos custos. Como tal, não ficámos
surpreendidos que aproximadamente metade
dos CIOs tivesse elegido a execução como uma
competência de topo. Os CIOs têm mais hipótese de conquistarem um perfil de credibilidade
dentro da empresa se tiverem um forte histórico
na entrega de um ambiente de TI fiável, consistente, escalável e seguro. Apesar de 55 por
cento dos inquiridos ter seleccionado a execução
como uma competência de TI chave, apenas 21
por cento reconhecem que estão ainda no processo de aquisição de competências de TI base,
em torno da execução de projectos e entrega
de soluções. Felizmente, 46 por cento dos CIOs

“O meu papel enquanto CIO é
60 por cento negócio e 40 por

cento tecnologia. A pegada das
TI da empresa está esbatida, e

”

isto é algo realmente positivo.

—— Paul Rushton, CIO, IMI
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que funcione como um apelo mobilizador para a
organização de TI e como uma clara articulação
do real papel das TI. A visão de tecnologia deve
evoluir, mas como estratégia de negócios de uma
organização, enquanto ambiente competitivo e
como mudança de capacidades.

“Gaste menos tempo com a

tecnologia. Passe mais tempo
com as pessoas. Dedique-se
e envolve-as seriamente. Se

• Fomento da inovação e da mudança. A tecnologia – e por arrasto os CIOs – estão no centro
da maior parte das inovações e transformações
do negócio. Reconhecendo esta realidade, 47
por cento dos CIOs inquiridos seleccionaram
a opção “fomento da inovação e da mudança”
como uma competência essencial para garantir
o sucesso. Porém, esta directiva para a inovação
vem frequentemente de líderes empresariais
sem grandes expectativas associadas. A inovação não só é uma capacidade importantíssima
que os CIOs devem desenvolver, como também
uma que necessitam para desempenharem um
papel de destaque. Os CIOs estão bem posicionados para promoverem uma inovação potenciada
pela tecnologia, e para definirem novas abordagens geradoras de valor para o negócio e para os
clientes. Ainda assim, um número significativo
de CIOs (43 por cento) admitiu que esta competência essencial ou não existe actualmente, ou
está em processo de ser construída dentro das
suas organizações de TI.

eles sentirem que são parte da
solução, ou parte da resposta,
mostram-se mais produtivos.
São mais felizes e tudo encaixa

”

na perfeição.

—— Kurt Thaus, vice presidente senior e CIO,
Telephone & Data Systems, Inc.

com a incapacidade de reter o talento perfeito
para criar as capacidades certas e necessárias
- todos eles elementos que de alguma forma
podem conduzir a uma cultura de TI que fica
aquém da perfeição. Descobrimos que muitos
dos CIOs com os quais falámos procuram activamente formas de moldarem e por vezes transformarem as suas culturas, porque a certo momento perceberam que para manterem um alto
nível de desempenho, a sua cultura tem de suportar, encorajar e envolver esses profissionais.
Reconhecem ainda a necessidade de reorientar o
foco desta cultura de TI para as necessidades das
empresas e dos negócios. O desenvolvimento de
uma cultura de TI, num local onde o talento entende perfeitamente quais os grandes impulsionadores do negócio, quais as expectativas dos
consumidores e o próprio mercado externo foi
uma opção seleccionada por 51 por cento dos
CIOs que colaboraram no nosso estudo.

“Pense no caminho que tem

de percorrer – seja objectivo e
escolha um prazo realista para

”

o processo de transformação.

—— James McGlennon, vice presidente
executivo e CIO, Liberty Mutual

• Talento e cultura. Este ano, 45 por cento dos
CIOs identificaram o envolvimento, a motivação
e a aquisição de talento como essenciais para o
sucesso. Nas entrevistas que realizámos, muitos
CIOs falaram sobre os grandes desafios que enfrentam no que diz respeito ao talento: anos a reforçar a mediocridade como expectativa, a hesitar fazer aquelas chamadas mais difíceis, a lidar

A boa notícia é que os CIOs de qualquer padrão podem
promover o sucesso através destas competências
de TI — todos firmemente posicionados na parcela
das capacidades adquiridas desta equação – com
recursos à criação da equipa perfeita e à definição de
uma visão tecnológica estratégica. As notícias menos
positivas são que os CIOs ainda têm muito que fazer
ao nível da criação de competências de TI nas suas
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organizações – especialmente se estivermos s falar
de inovação e talento. (figura 6).

“envolvimento com os parceiros do ecossistema” foi
identificado como a menos importante competência
de TI pelos CIOs, a nível global. Vamos explorar as
capacidades que definem cada padrão no capítulo 3,
quando analisarmos a forma como os CIOs navegam
neste percurso que separa os diferentes padrões.

Encontrámos ainda algumas diferenças na forma
como os CIOs de diferentes padrões avaliam
as capacidades de TI centrais nas respectivas
empresas. Por exemplo, concluímos que a mudança
de instigadores é mais importante no “envolvimento
com parceiros do ecossistema”, face aos restantes
padrões. Mais interessante ainda é que este

PRINCIPAIS FALHAS DE COMPETÊNCIAS
DOS CIOS ALINHADAS COM AS
CAPACIDADES MAIS IMPORTANTES

Figura 6. Falhas nas capacidades de TI
A dimensão do círculo
representa a percentagem
de todos os CIOs que
identiﬁcaram
cada capacidade
como essencial
para o seu sucesso

Pedimos aos CIOs para avaliarem os seus prontos
fortes ao nível das competências de liderança.
Por “competências de liderança” entendemos as
capacidades específicas que um CIO traz para
a sua empresa, para implementar com sucesso
competências de TI. Tal como concluímos no
estudo realizado o ano passado, as competências
de liderança, como a influência sobre as partes
interessadas internas e a comunicação eficaz, são
adquiridas e desenvolvidas através da experiência.
Estas competências permitem a um CIO criar uma
organização de TI que promove o desempenho, o
valor de negócio e o sucesso global.

100%
50%

Capacidade em construção ou não existente

Alinhamento
estratégico

78%
20%

Sobre a avaliação feita às suas competências de
liderança, e comparativamente ao que um líder
tecnológico de sucesso necessita idealmente, os CIOs
mostraram falhas em várias áreas, nomeadamente
no que diz respeito à influência que têm sobre as
partes interessadas internas, à atracção de talento e
à orientação da visão tecnológica. (figura 7).

55%

Execução
21%

Visão
e estratégia

50%

Surpreendentemente, estas três competências
são essenciais para a criação das cinco principais
capacidades que os CIOs identificaram como
necessárias para o sucesso. As boas notícias, neste
caso, é que estas competências são passíveis de
serem desenvolvidas e são tipicamente adquiridas
através da experiência. Os CIOs desempenham aqui
um papel importantíssimo na influência positiva
sobre a cultura e a motivação das suas equipas, em
termos globais, com o objectivo de alinharem as
competências de TI com as prioridades de negócio.
Muitas vezes conseguem ser os grandes catalisadores
das mudanças culturas nas organizações de TI.
Quando discutimos a forma como os CIOs podem
liderar a mudança e influenciar a cultura de TI,
um CIO representante de uma grande empresa do

29%

Inovação
e disrupção

47%
43%

Talento
e cultura

45%
37%

Consulte o anexo, Perguntas 22 e 23 do inquérito.
Q22: N=1.123; Q23: N=1.097. Fonte: Deloitte 2016–2017
CIO survey.
Gráﬁco: Deloitte University Press |dupress.deloitte.com
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Figura 7. Pontos fortes actuais vs pontos fortes ideais
CIOs que identiﬁcam a competência como um ponto forte actual
CIOs que identiﬁcam a competência como uma característica ideal
Inﬂuência sobre
stakeholders internos

47%

Atracção e retenção
de talento

35%

Visão tecnológica

64%

48%

61%

0

71%

100%

Consulte o anexo, Perguntas 9 e 10 do inquérito.
Gráﬁco: Deloitte University Press |dupress.deloitte.com

Q9: N=1.161; Q10: N=1.097. Fonte: Deloitte 2016–2017 CIO survey.

Conclusão: Os CIOs de
sucesso mudam e ajustam-se
consoante as necessidades

sector do retalho disse: “São as pequenas coisas do
dia-a-dia que fazem a diferença, que influenciam as
pessoas e que promovem a mudança. As grandes
transformações usam muitas palavras caras, mas
a verdade é que para desencadear esta mudança
precisamos apenas de pequenas coisas que servem
de exemplo para as equipas e que reforçam o facto
de que está em permanente avaliação.”

Nas nossas entrevistas, pedimos aos CIOs para
identificarem as suas cinco competências de
liderança. Muitos CIOs sentiram dificuldade em
responder a esta questão. Habitualmente ouvimos
respostas como “depende do que o negócio precisa”
ou “é difícil escolher uma opção a partir desta lista,
porque precisamos de todos estes pontos fortes para
sermos bom sucedidos enquanto CIOs.” Acreditamos
que isto reflecte a capacidade de os CIOs bemsucedidos usarem a experiência e investirem no seu
desenvolvimento pessoal para ajustarem o seu estilo
com base no contexto empresarial envolvente.

“A adaptabilidade é muito

importante. A autoconfiança
é muito importante… todos

Esta foi uma conclusão encorajadora para nós. Segue
as conclusões a que chegámos com base nos dados do
estudo que mostram que a personalidade individual não
é uma barreira ao sucesso do cargo de CIO – e comprova
a nossa crença de que os CIOs mais experientes
conseguem alternar entre os padrões de legado de CIO,
conforme as necessidades das suas empresas. O estudo
mostra ainda que os CIOs têm a capacidade de potenciar
o sucesso através das capacidades adquiridas: ao
desenvolverem as competências certas, ao construírem
as equipais perfeitas, e ao estabelecerem uma visão
tecnológica estratégica. Os CIOs estão mais bem
posicionados do que podem pensar para navegarem
entre os diferentes padrões, conforme o negócio vai
necessitando, evoluindo e mudando.

entendem a importância da
tecnologia actualmente,
não é um tema que necessita
de ser defendido pelo CIO. Este
tem apenas de ter confiança
e capacidade de adaptação

”

às mudanças.

—— Mike McNamara, vice presidente executivo,
CIO, CDO, Target Corporation
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Capítulo 2. Alinhar competências
de TI com valor de negócio

A

também que o seu legado é maioritariamente uma
função do valor que conseguiram transmitir a esses
mesmo negócio. Mas de que forma consegue um CIO
criar valor de negócio? Os CIOs criam valor ao
oferecerem competências de TI devidamente

TÉ agora, concluímos que os CIOs têm
o poder de promover a criação de valor
nas suas empresas e negócios, através
do desenvolvimento de capacidades de TI e de
competências de liderança flexíveis. Registámos

“Os CIOs podem ficar à espera que os nossos líderes empresariais se

transformem em especialistas tecnológicos e perceberam de que forma
podem integrar a tecnologia com as suas linhas de negócios, ou podem
optar por intervir já, e liderar uma visão inovadora que coloque em cima
da mesa as melhores ideias. Uma das grandes prioridades que tenho,
conjuntamente com a minha equipa sénior, é o foco na criação e reforço
das relações entre os nossos pares da C-suite para melhor identificarmos
os pontos-chave dos processos de negócio e percebermos de que forma

”

a tecnologia pode liderar a transformação.

—— Steve Betts, vice presidente senior e CIO, Health Care Service Corporation
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Figure 8. Cinco principais prioridades de negócio
Clientes

57%

Crescimento

49%

Desempenho

48%

Custo

40%

Inovação

35%

Regulações

17%

Talento

15%

Cibersegurança

10%

Reconﬁguração

9%

Outros

2%

Consulte o anexo, Pergunta 5 do inquérito.
Gráﬁco: Deloitte University Press |dupress.deloitte.com

N=1.215. Fonte: Deloitte 2016–2017 CIO survey.

Colmatar as lacunas:
Expectativas e
competências de TI

alinhadas com as prioridades empresariais.
Os nossos dados mostram que os CIOs seleccionaram
as mesmas cinco grandes prioridades de negócio
(figura 8). Apesar de poderem existir algumas
diferenças em termos de foco ou de ênfase dado a
um aspecto específico, de acordo com cada contexto
de negócio, para melhorarem o valor de negócio os
CIOs devem criar competências de TI que suportem
as prioridades das empresas e negócios.

À medida que as prioridades de negócio mudam e
a tecnologia se torna omnipresente nas operações
empresariais, as expectativas de TI orientadas para
a capacidade de resposta a todos as prioridades
aumenta significativamente. Tim Glinatsis, CIO da
Bath Iron Works, subsidiária da General Dynamics,
acertou em cheio na mensagem que passou a outros
CIOs quando sublinhou: “Se não estiverem muito
atentos e não se aproximarem do negócio não
vão conseguir identificar as alterações que estão a
decorrer e vão acabar por se tornar simplesmente
irrelevantes. Têm que aprender a falar a linguagem
dos negócios para perceberem bem as mensagens e
ficarem atentos a tudo o que se passa à vossa volta.”.
O nosso estudo mostra que as expectativas de TI,
as competências de TI e as prioridades de negócio
não estão em sintonia em várias áreas (figura 9).
Tal como referimos anteriormente, apesar das
prioridades de negócio estarem focadas nos clientes
e na inovação, as competências de TI ainda não

Assistimos frequentemente a um desequilíbrio entre
as prioridades de negócio e o mandato do CIO. Isto
acontece muitas vezes porque os CIOs não conseguem criar atempadamente a competência de TI apropriada. Se acrescentarmos aqui mais um layer de
complexidade, percebemos que as necessidades e
prioridades dos negócios mudam ao longo do tempo. Os CIOs devem estar preparados para lidarem
com estas mudanças. Neste capítulo vamos explorar
a foram como os CIOs orientam o seu percurso de
acordo com as prioridades de negócios. Vamos analisar mais especificamente aquelas áreas onde existem oportunidades de colmatar as lacunas entre as
expectativas de negócios e as competências de TI.
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Figura 9. Alinhamento de lacunas
Capacidade é uma expectativa
de negócio das TI
Capacidade é essencial para o sucesso

Melhoramento
dos processos de
negócio
80%

Capacidade está actualmente na liderança,
ou é excelente, na sua organização de TI
lacuna entre as expectativas e a actual capacidade

Redução dos
custos e
promoção da
eﬁciência

Manutenção dos
sistemas de TI

Expectativa

Expectativa

Gestão da
cibersegurança

Inovação de
negócio

Essencial
Expectativa

60%

Expectativa
Expectativa

Essencial

40%
Capacidade

Essencial
Capacidade

Essencial

Essencial

Capacidade

Capacidade

20%
Capacidade

0%
Consulte o anexo, Perguntas 4, 22 e 23 do inquérito.
Q4: N=1.150; Q22: N=1.123; Q23: N=1.097. Fonte: Deloitte 2016–2017 CIO survey.
Gráﬁco: Deloitte University Press |dupress.deloitte.com

conseguiram acompanhar essas áreas onde os CIOs
desempenham um papel simplesmente crucial.
Apesar de tudo isto, as expectativas de negócio para
os CIOs mantêm-se centradas na manutenção, na
eficiência, na cibersegurança e no melhoramento
dos processos de negócio.

responsabilizam-na pelo aumentos das receitas,
do desempenho operacional, redução de custos
e cibersegurança – ainda assim, os CIOs podem
não estar a alinhar as capacidades de TI com as
prioridades de negócios.
O nosso estudo revela que muitos CIOs estão a
sobre investir em determinadas capacidades sem
perceberem primeiro a dinâmica da companhia, e
os factores que promovem o investimento nessas
mesmas capacidades de TI. Vemos esta realidade

Apesar de as prioridades de negócio nem sempre
se traduzirem directamente em actividades de
TI, os dados recolhidos sugerem que os líderes
empresariais de hoje em dia confiam nas TI e
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como uma oportunidade para os CIOs liderarem um
alinhamento estratégico através das capacidades
de TI que oferecem. Para tal, é porém necessário
que os CIOs assegurem que estão “na zona de
conhecimento” e que conseguem capturar de uma
forma estruturada o que realmente interessa, no que
diz respeito as prioridades de negócios. Tal como o
CIO da Bell Helicopter, Bennie Peek, disse: “Definir
uma estrutura de governança para captura das
ideias, perspectivas e, em particular, das prioridades
dos líderes de negócios é um dos mais importantes
elementos de sucesso.” O acompanhamento das
necessidades de negócios que estão em constante
mudança obriga aos CIOs a criarem o conjunto
correcto de capacidades de TI nas suas organizações,
a melhorarem as suas competências pessoais, a
desenvolverem relações mais directas com ouros
executivos, e a descobrirem os talentos ideais com
capacidade para criarem valor de negócio num
contexto de prioridades de negócio.

inovação do negócio e no desenvolvimento de novos
produtos e serviços” (57 por cento) e “desenvolver
as capacidades digitais da empresa” (56 por cento)
são as principais expectativas que as empresas têm,
face ao seu trabalho.
Na avaliação das suas capacidades de TI, em
torno da inovação e mudança, 52 por cento
dos inquiridos admitiram que esta capacidade
não existe actualmente ou está em processo de
desenvolvimento dentro das suas organizações.
Quando questionados sobre as suas competências
de liderança, 21 por cento dos CIOs escolherem a
opção “compreensão dos mercados e das formas
de negócio disruptivas” como um dos seus
prontos fortes, e apenas 26 por cento indicaram
que as competências da sua organização de TI na
área de clientes e experiências digitais estavam
acima da média, ou na linha da frente do sector.
Curiosamente, 52 por cento dos CIOs declararam
que só irão reforçar os seus recursos nas áreas de
clientes e competências digitais nos próximos dois
anos. Estes números sugerem que, apesar de o
crescimento resultante do foco inovador no cliente
ser identificado como uma das expectativas de
negócio, a maioria dos CIOs ainda não desenvolveu
capacidades de inovação e disrupção para responder
às necessidades do negócio.

OPORTUNIDADES PARA
COLMATAR AS LACUNAS
Para percebermos exactamente as oportunidades
que os CIOs têm de colmatarem as falhas que
existem entre as expectativas de negócios e as
capacidades de TI, vamos avaliar em primeiro lugar
as prioridades de negócios que os CIOs identificam
nas respectivas empresas. Vamos depois perceber
até que ponto dos CIOs acreditam que as empresas
esperam da parte deles um contributo para estas
prioridades. Por último, vamos comparar estas
prioridades e expectativas com as capacidades de TI
que os CIOs estão a construir nas suas organizações
e que consideram ser essenciais para o seu sucesso,
no que diz respeito à capacidade de responderem às
metas de negócio.

“A capacitação [do cliente]
irá ser um grande foco nos

próximos anos e é algo que
as empresas irão priorizar

Promover crescimento através de um foco
nos clientes e na inovação: Três das cinco
principais prioridades identificadas pelos CIOs no
estudo deste ano – clientes, inovação e crescimento
– estão directamente relacionadas com o aumento
das receitas. Em linha com estas prioridades
de negócio, os CIOs indicaram que “ajudar na

e construir, e suportar cada vez

”

mais com soluções digitais.
——
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Melhorar operações de negócio com foco
no desempenho: Os avanços, no que diz
respeito à tecnologia emergente, desempenham
um importante papel nas empresas ao permitirem
que os negócios funcionem melhor, mais depressa
e com menos custos associados. Ou seja, melhoram
globalmente o desempenho. Quarenta e oito por
cento dos CIOs inquiridos colocaram o desempenho
no topo da lista das prioridades de negócio. A
grande maioria dos CIOs reconhece que têm que
contribuir para esta prioridade de negócio; 70 por
cento dos inquiridos indicaram que a expectativa é
para que ajudem a reduzir os custos das operações
e a aumentar os níveis de serviço para desta forma
garantirem um melhor desempenho operacional.
As nossas entrevistas revelaram ainda que muitos
CIOs reconhecem que é mais fácil obterem um
orçamento para estes projectos, pelo facto de
existirem poupanças tangíveis associadas a essas
iniciativas.

como uma competência importante, e apenas
37% identificaram esta opção como um dos seus
principais pontos fortes.
Reduzir os custos de negócio e das TIs:
Quarenta por cento dos CIOs escolheram a redução
dos custos operacionais e/ou de produtos como
uma prioridade de negócio. Dada a ordem de
controlo de custos ordenada pela grande maioria
das empresas, a gestão da eficiência e dos custos
das TI são consideradas obrigações adquiridas dos
CIOs – que estão permanentemente sob pressão
para gerirem as capacidades de TI e os recursos, de
forma a oferecerem “mais, por menos”. Reflectindo
esta dinâmica, os CIOs indicaram que os líderes de
negócio esperam que estes profissionais reduzam
os custos de TI e promovam um aumento da
eficiência (67 por cento), mas que ao mesmo
tempo mantenham a permanente disponibilidade
e os níveis de desempenho dos sistemas de TI (66
por cento) e simplifiquem as infra-estruturas e
aplicações de TI (46 por cento).

“

As capacidades de TI em torno da excelência
operacional conduzem a uma maior eficiência em

Nunca sinta que é apenas um

simples fornecedor de serviços

“É importante melhorarmos

que cumpre ordens. As TI são a

a estrutura de custos, e não

única área que tem a visibilidade

apenas os objectivos em

de todo o ciclo de negócio,

”

termos de orçamento. Todos

ponta-a-ponta.
——

conseguem poupar um dólar,

Zhanna Golodryga, vice-presidente sénior
e CIO, Hess Corporation

só têm que não o gastar.
A verdadeira questão é, de

Os CIOs apreciam claramente a importância
do papel que assumem na viabilização das
operações de negócios. Como pudemos observar
anteriormente, a execução e a disponibilização de
soluções ficaram classificadas na segunda posição
enquanto capacidades de TI essenciais para o seu
sucesso. No entanto, e apesar disso, muitos CIOs
parecem subestimar a necessidade de construírem
as suas próprias competências pessoais em
torno do aumento de desempenho das suas
organizações. Apenas 27% dos CIOs identificaram o
fornecimento de projectos tecnológicos complexos

que forma podemos criar
uma estrutura onde os custos
unitários estão a melhorar
e onde podemos medir

”

o valor acrescentado?

—— Kevin Lowell, vice-presidente de
InformationTechnology, U.S. Cellular
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ternos de custos e a um melhorado desempenho
tecnológico. Existe, no entanto, outra capacidade
que recebeu menos atenção por parte dos CIOs
inquiridos: alavancar um ecossistema de parceiros
para promover maior agilidade e flexibilidade
dentro da organização. Apenas 31 por cento
dos CIOs consideram o sourcing, a gestão de
fornecedores e o aproveitamento de parceiros como
capacidades core essenciais para o seu sucesso. Esta
lacuna oferece uma oportunidade para os CIOs
proactivamente reavaliarem as capacidades do
ecossistema, e identificarem se existe espaço para
criação de mais valor de negócio.

“Em vez de esperar que as

coisas aconteçam, tem de fazer
as coisas acontecer. Mantenhase sempre na linha da frente.
Eu tenho sempre presente um
risco calculado – as empresas

”

querem isso.

—— Mary Gendron, vice-presidente sénior
e CIO, Qualcomm, Inc.

Gestão da cibersegurança: Apesar de
apenas 10 por cento dos CIOs terem referido a
gestão da cibersegurança e do risco das TI como
uma prioridade de negócios de topo, estas são
responsabilidades extremamente importantes de
um CIO. Sessenta e um por cento dos CIOs no nosso
estudo identificaram a cibersegurança (gestão de
riscos e protecção de activos digitais) como uma
das principais expectativas face ao seu trabalho
dentro de uma organização de TI. A maior parte dos
nossos CIOs disse ainda que as empresas esperam
que os CIOs minimizem os riscos (56 por cento) e
protejam a informação dos clientes (56 por cento),
quando falamos de investimentos em segurança. No
entanto, um terço dos CIOs inquiridos sentem que
as empresas vêem a gestão da segurança e do risco
como uma tarefa de conformidade, um custo e/ou
uma despesa operacional - o que não ajuda quando
estes necessitam que a empresa faça investimentos
para apoiarem essas actividades.

colocar a cibersegurança no topo das prioridades,
mesmo que a própria empresa não o faça – porque
se não o fizerem poderão comprometer toda a sua
jornada de criação de um legado duradouro. Os
riscos e falhas de segurança não são um problema
exclusivo das TI, são um problema das empresas.
Os CIOs são responsáveis por proactivamente
comunicarem, influenciarem e informarem as
empresas e trabalhem directamente com elas para
garantirem não só a existência de uma estratégia
de segurança efectiva e eficaz, mas também que
este é um tema constante na lista de prioridades da
empresa.

Ventos de mudança: Do
desempenho para os clientes

Quarenta e cinco por cento dos CIOs responderam
que a cibersegurança terá um grande impacto no seu
negócio, nos próximos dois anos. Talvez por isto, 64
por cento dos entrevistados estimam que os gastos
em cibersegurança aumentem nos próximos dois
anos. Ainda assim, e surpreendentemente, apenas
37 por cento escolherem a cibersegurança como
uma capacidade de TI chave para o seu sucesso.

No nosso estudo de 2015, os CIOs indicaram que
as suas empresas davam igual ênfase às cinco
principais prioridades (praticamente a mesma
percentagem de CIOs escolheu cada uma das
cinco prioridades). A gestão dos resultados recebe
igual atenção que o contributo para o crescimento
dos objectivos. As respostas dos CIOs neste ponto
foram praticamente unânimes: os líderes de
negócio esperam que eles contribuam tanto para
os resultados das prioridades de negócio como
enquanto catalisadores das iniciativas de topo.

A cibersegurança pode não estar no topo da lista
de prioridades, mas mantém-se como um tópico
recorrente na agenda do conselho de administração.
Muitos destes líderes colocam a responsabilidade da
gestão do ciber-risco directamente na organização
de TI. Sem espaço para falhas, os CIOs têm que

Pelo contrário, este ano observámos uma mudança
na forma como os CIOs identificaram as cinco
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principais prioridades para as suas empresas.
Verificámos um aumento no número de CIOs que
elegeram as prioridades de primeira linha (clientes,
inovação, e crescimento) como prioridades, e
registámos uma diminuição no número de CIOs
que identificaram os custos e o desempenho como
uma prioridade. A diferença mais notável foi esta
mudança do desempenho para os clientes
enquanto prioridade de negócio. No entanto, menos
de metade dos CIOs inquiridos sentem que o foco
nos clientes, enquanto prioridade de negócios, se
traduziu numa expectativa das TI.

10 por cento no número de CIOs que colocaram a
inovação no top 3 da tabela de prioridades.
As empresas estão ainda a distribuir fundos para
inovação em todas as linhas de negócio. Os CIOs
inquiridos reportaram uma queda de 11 por cento na
alocação de orçamento de TI que suporta a inovação
de negócio, face ao ano passado. Este resultado
leva-nos a crer que cada vez mais empresas estão
a gerir de forma mais prudente os investimentos de
TI, especificamente em torno da inovação pelo facto
de os orçamentos de TI passarem a representar uma
parte significativa da despesa operacional, a nível
global. Pelo facto de a inovação não ser vista como
um item exclusivo do departamento de TI, os CIOs
têm de estar directamente ligados ao negócio para
promoverem esta inovação.

CLIENTES SÃO PRIORIDADE
DE TOPO; CUSTO E INOVAÇÃO
PERDEM IMPORTÂNCIA
Registou-se um aumento de 12 por cento no número
de CIOs que identificaram os clientes como uma
das três principais prioridades, e um aumento de
5 por cento no número de CIOs que identificaram
o crescimento (figura 10). Além disto, apesar de
quatro em cada 10 CIOs reportarem o custo como
uma das três principais prioridades de negócio, o
custo perdeu importância comparativamente aos
dados do ano passado. Assistimos a uma queda de

Percebemos ainda que esta mudança de direcção
para o cliente, no que diz respeito às principais
prioridades do negócio, é comum a oito em cada dez
indústrias representadas neste estudo (figura 11).
Para a indústria energética, o desempenho e o custo
mantêm-se as principais preocupações. O sector
público colocou em primeiro lugar as regulações, os
custos e a cibersegurança.

Figura 10. Alteração das prioridades de negócio
2015

2017
45%

Clientes

57%
44%

Crescimento

49%
48%

Desempenho

48%
45%

Custo

40%
45%

Inovação

35%

Consulte o anexo, Pergunta 5 do inquérito.
Gráﬁco: Deloitte University Press |dupress.deloitte.com

N=1.215. Fonte: Deloitte 2016–2017 CIO survey.
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Figura 11. Prioridades da indústria
SERVIÇOS EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS
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Crescimento
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Clientes

65%
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Desempenho

Crescimento

54%
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52%
44%
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Custo

Crescimento

56%

Clientes

Custo

50%

GOVERNO E SECTOR PÚBLICO
Regulações

45%

45%
37%

Crescimento

49%

Desempenho

48%

Clientes

40%

TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES

46%

TRANSPORTE, MEDIA E HOTELARIA

Clientes

54%

Clientes

Crescimento

53%

Crescimento

Desempenho

76%

SERVIÇOS DE CUIDADOS DE SAÚDE
47%

Custos
Cibersegurança

59%

Desempenho

51%

68%
50%
45%

Consulte o anexo, Pergunta 5 do inquérito.
Gráﬁco: Deloitte University Press |dupress.deloitte.com

N=1.215. Fonte: Deloitte 2016–2017 CIO survey.

Os clientes são uma força motriz importante
por detrás da expectativa de negócios para a
transformação digital. Os líderes empresariais
sabem que o envolvimento com os clientes exige
capacidades digitais fortes. No entanto, os dados
mostram-nos que, no geral, as capacidades de TI
estão atrasadas em relação a essa prioridade de
negócios.

Quando questionámos os CIOs acerca do seu
envolvimento na empresa associado às iniciativas
centradas no cliente (figura 12), os resultados
traduziram uma realidade humilhante. Apenas 59
por cento dos CIOs inquiridos estão envolvidos na
construção de plataformas tecnológicas para os
clientes das suas empresas, com menos de metade
(46 por cento) envolvidos no design de produtos
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Figura 12. Iniciativas de Ti focadas no cliente
Criação de plataformas
tecnológicas

59%

Design de produtos

46%

Oferta de experiência
ao consumidor

45%

Aquisição, retenção
e ﬁdelização de clientes

44%

Análise de dados
do cliente
Processo conjunto entre
as áreas de tecnologias
e Marketing

38%

16%

Consulte o anexo, Pergunta 6 do inquérito.
Gráﬁco: Deloitte University Press |dupress.deloitte.com

N=1.140. Fonte: Deloitte 2016–2017 CIO survey.

Conclusão principal:
A transformação digital
abrange bastante
mais do que os clientes

e serviços para os clientes. Aproximadamente
o mesmo número de CIOs está envolvido na
experiência para o cliente e na análise de dados de
clientes. Apenas 16 por cento admitiram ter equipas
de governança e transversalmente funcionais
ligadas à função de marketing – apesar de muitos
CIOs que forneceram com sucesso vários projectos
a clientes terem reiterado a importância deste
tópico nas suas entrevistas. No global, estes dados
sugerem que a maior parte das iniciativas centradas
nos clientes traduzem ainda algumas falhas entre o
negócio e as TI.

Começamos este capítulo por sublinharmos a
distância que existe entre as prioridades de negócio,
as expectativas de negócio face às TI e a capacidade
que as TI têm de responder a essas mesmas
expectativas. Os dados sugerem que a maior falha
reside na incapacidade dos CIOs sustentarem
os clientes, o crescimento e a inovação – o que
consideramos todo o espectro da transformação
“digital”.

Outros resultados em torno das capacidades
digitais e dos investimentos sugerem que os CIOs
podem estar mal preparados para ajudarem os
seus negócios a desenvolverem e a executarem uma
agenda digital focada nos clientes. Por exemplo,
mais de um quarto (28 por cento) dos CIOs acredita
que as respectivas organizações de TI estão abaixo da
média no que diz respeito às competências digitais.
A maior falha de competências detectada está ligada
ao desenvolvimento de experiência e uma analítica
digital para os clientes. Para suportarem o digital,
com CIOs terão que investir em tecnologias digitais
– mas três em cada quarto CIOs admite que estão a
investir pouco nas tecnologias emergentes.

A melhor forma ou oportunidade para os CIOs
colmatarem essas falhas poderá ser através da
liderança de iniciativas de transformação digital,
mas mais importande ainda, é trabalharem
em conjunto com o negócio na definição do
“digital” para a sua empresa. Se analisarmos mais
aprofundadamente os nossos dados, e reflectirmos
sobre o que foi dito nas entrevistas efectuadas
com os CIOs, percebemos que estes executivos
pensam que muitos líderes de negócio tendem a
limitar as suas iniciativas digitais a ferramentas e a
tecnologias de front-end orientadas para os clientes.
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Outros, porém, tendem a limitar o envolvimento dos
CIOs na transformação digital, muitas vezes através
da contratação de um Chief Digital Officer ou da
promoção de uma revolução digital no negócio.

o digital envolve um conjunto bastante mais vasto de
actividades que contempla a redefinição dos métodos
de trabalho, das formas de criação de valor através
das tecnologias, e dos novos modelos de receitas.
Sempre que os CIOs e os líderes de negócios pensam
na transformação digital desta forma, reconhecem
que as ferramentas e as tecnologias directamente
orientadas para os clientes, apesar de essenciais,
representam apenas a ponta do iceberg (ver artigo
“O Iceberg Digital” abaixo).

Sobre o tema da transformação digital, Vittorio
Cretella, CIO da Mars, Inc., sublinhou as
disparidades entre as TI e a empresa: “No seio da
disrupção digital, as TI continuam a não ser vistas
como essenciais para as decisões estratégicas de
negócio.” Alguns líderes de negócio reconhecem que

O ICEBERG DIGITAL
À medida que as prioridades de negócio são reorientadas para os clientes, os
CIOs devem continuar a analisar as actuais e futuras expectativas de negócio em
torno da transformação digital. Nesta Era digital, os líderes de negócio estão cada
vez mais focados na componente “visível” do digital – a experiência do cliente –
mas com isto podem estar a ignorar as capacidades e as competências necessárias para suporte
das iniciativas digitais. Na realidade, como diz a maioria dos profissionais da tecnologia, o front end
é apenas a ponta do iceberg.
“Digital” é um termo usado para designar muitas coisas hoje em dia. Na verdade, a maneira mais
eficaz de pensarmos no digital é vê-lo como uma forma de aproveitarmos as disrupções tecnológicas
e científicas, para reformularmos a forma como criamos valor de negócio. Independentemente da
definição de digital numa empresa, para o CIO a transformação digital pode assentar sobre bastante
mais que soluções digitais arrojadas — pode querer também dizer legado de investimentos/
modernização de fundo, cibersegurança, soluções de dados e de analítica e tecnologias emergentes.
A adopção desta visão mais alargada do digital pode permitir aos CIOs não só responderem
eficazmente às necessidades de negócio em constante mudança, mas também activamente moldála a promovê-la. Os CIOs podem transformar uma conversa acerca de tecnologias individuais e do
seu ROI, numa discussão mais robusta acerca da criação de um conjunto de capacidades que visam
suportar e orientar a agenda digital de uma empresa. Melhorar a conversa desta forma permite
aos CIOs ajustarem os investimentos tecnológicos, as capacidades e o talento que necessitam para
criarem valor, tanto hoje como no futuro.

MAIS DE UM QUARTO DOS CIOS RECONHECE QUE AS SUAS COMPETÊNCIAS DIGITAIS
ESTÃO ABAIXO DA MÉDIA”
As tecnologias “digitais” ultrapassaram a Analítica este ano enquanto conjunto de tecnologias que os
CIOs identificaram como as que teriam maior impacto nas suas empresas nos próximos dois anos.
A ligação entre as tecnologias digitais e o foco no cliente foi clara: setenta e sete por cento dos CIOs
que escolheram os clientes como prioridade de negócio indicaram que estavam também a investir no
digital. Além disto, 70 por cento dos CIOs que indicaram que os clientes eram uma prioridade chave
no seu negócio concordaram que o digital iria ter um impacto significativo no seu negócio.
Outros resultados deste estudo, centrados nas capacidades digitais e nos investimentos, sugerem
que os CIOs podem não estar bem preparados para ajudarem as suas empresas a seguirem uma
agenda digital centrada no cliente. Por exemplo, mais de um quarto (28 por cento) dos CIOs acha que
as suas organizações de TI estão abaixo da média em termos de competências em torno do digital.
A maior falha que identificaram, neste domínio, está ligada à analítica e à experiência digital. Além
disto, para promoverem o digital, os CIOs terão provavelmente de investir em tecnologias emergente
e na analítica – mas dois em cada cinco CIOs inquiridos sentem que não estão a investir o suficiente
nas tecnologias emergentes e na analítica. Por exemplo, um CIO de uma grande seguradora nacional
disse-nos: “Não podemos melhorar o trabalho no digital se não melhorarmos também o que estamos
a fazer na área dos dados.”
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Os esforços feitos na transformação digital
vão além da interacção com os clientes. O
Digital oferece a oportunidade de repensar
o papel da tecnologia numa empresa.
Independentemente de estarmos a falar das
empresas ligadas à indústria da produção, que
recolhem e analisam os dados de IoT para gerarem
nova receitas, das empresas do sector público que
oferecem aos cidadãos novas formas de interagirem
e de melhorarem os serviços público, ou as empresas
da área da saúde que estão a experimentar as maisvalias da computação cognitiva para tratamento
do cancro – todas estas disrupções são possíveis
graças às mudanças tecnológicas e científicas que
decorrerem no front-end. Ainda assim, é necessário
também muito trabalho ao nível dos sistemas,
tecnologias e processos de back-end. Os CIOs
são aqueles que estão mais bem qualificados para
perceberem e apreciarem a dimensão gigantesca
deste iceberg, e para guiarem a sua empresa neste
período mais turbulento.

Os CIOs podem também procurar oportunidades
de melhorarem o seu relacionamento com os Chief
Digital Officers, mantendo-se permanentemente
focados nas tecnologias que vão suportar toda a
estratégia “digital”. Os CIOs que participaram no
nosso estudo indicaram que o seu relacionamento
com os CDOs era limitado (apenas 10 por
cento dos CIOs indicaram os CDOs como um
dos relacionamentos mais fortes), e que o seu
envolvimento em iniciativas orientadas para o
cliente era pequeno, com 82 por centos dos CIOs a
referirem que a despesa associada aos seus sistemas
legados e modernização central iria aumentar ou
manter-se estável nos próximos dois anos. Esta
realidade deixa antever a grande transformação
que aí vem, em termos de estrutura alicerce,
para suportar as exigências de todas as soluções
directamente orientadas para os clientes. Os
investimentos dos CIOs na nuvem, na analítica e
no ciber deverão também aumentar – com 75, 76 e
64 por cento dos CIOs a estimarem um crescimento
nestas áreas, respectivamente. Todas elas deverão
contribuir uniformemente para um esforço mais
amplo no processo de transformação digital.
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Capítulo 3: Navegar na jornada
dos CIOs

T

Os padrões do CIO representam três abordagens
distintas que endereçam necessidades empresariais
específicas para criar valor. Os CIOs têm que alternar
estes padrões para permanecerem eficientes à
medida que as necessidades dos negócios mudam.
Neste capítulo, colocamos em destaque os principais
diferenciadores entre os diferentes padrões no
contexto das diferentes necessidades de negócio.
Para se moverem de um padrão para o outro, os
CIOs devem adaptar-se a promover uma mudança
em quatro áreas:

AL como mencionámos anteriormente, os
CIOs estão particularmente bem posicionados
para liderarem iniciativas digitais, criarem
capacidades de TI e competências capazes de
endereçar as prioridades dos negócios actuais. No
entanto, a grande parte dos CIOs mais experientes
não está a olhar apenas para as actuais prioridades
e necessidades de negócio, mas também para a
direcção futura deste mesmo negócio – está a
traçar o caminho para essa jornada. A boa notícia
é que o nosso estudo mostra que os CIOs possuem
um grande controlo sobre a capacidade de apoiar
proactivamente, ou mesmo influenciarem, a
direcção estratégica da sua empresa. Isto acontece
porque a capacidade de o CIO promover valor na
empresa – como ficou expresso na adopção de um
dos três padrões de CIO – deve-se às competências
de TI e de liderança, e não à personalidade individual
de cada um.

• Competências de TI
• Competências de liderança e influência
• Talento e cultura
• Soluções tecnológicas e investimentos

Operacionais de confiança:
Acrescentar valor através
de eficiências operacionais

Os CIOs que participaram no nosso estudo estão
já a pensar sobre qual o padrão mais bem alinhado
com as necessidades futuras do seu negócio, para
melhor se posicionarem para o sucesso. Quarenta e
quarto por cento disse que pretendem adoptar um
padrão diferente (figura 13).

Os operacionais de confiança representam 55
por cento de todos os CIOs inquiridos. Tendem a
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Figura 13. Viagens pelos padrões de CIO
Estado actual

11%

Estado ideal

Instigador
da mudança

16%
19%

55%

Operacional
de conﬁança

66%
34%

Cogerador
de negócio

Consulte o anexo, Pergunta 3 do inquérito.
Gráﬁco: Deloitte University Press |dupress.deloitte.com

N=1.216. Fonte: Deloitte 2016–2017 CIO survey.

liderar as organizações de TI onde as expectativas
de negócio exigem um foco nos custos, na eficiência,
no desempenho, fiabilidade e segurança. Os
operacionais de confiança estão distribuídos de
uma forma equilibrada em todas as indústrias.

A nossa análise sugere que um terço (33 por cento)
dos operacionais de confiança espera manter-se no
seu padrão actual. Apenas 11 por cento indicaram
que o seu contexto profissional requer uma mudança
para o padrão de instigador da mudança, mas mais
de metade (56 por cento) dos operacionais de
confiança prevêem antecipar a jornada em direcção
ao padrão de cogerador de negócio.

Fiéis aos seus mandatos, dois terços (67 por
cento) dos operacionais de confiança indicaram
que a operação e manutenção dos sistemas de
TI são expectativas do core business, um valor
significativamente superior àquele verificado em
outros tipos de padrões. A maioria (56 por cento)
dos operadores de confiança indicou que a execução
do seu projecto e o fornecimento de soluções são
capacidades essenciais que devem ser desenvolvidas
no seio das organizações de TI. Os operacionais
de confiança também foram os que se mostraram
menos propensos a envolver-se com o cliente final.
Na verdade, 12 por cento confirmaram não ter
qualquer tipo de envolvimento com actividades
ligadas aos clientes finais.

“A operação e a execução

são pontos verdadeiramente
importantes para o sucesso de
um líder. Se o navio tiver uma

”

fuga, nunca irá muito longe.

—— Jason Allison, CIO de Estado, Estado da Florida
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OPERACIONAL DE CONFIANÇA
Este padrão garante maioritariamente uma disciplina operacional ao focar-se nos custos, na eﬁciência
no desempenho, na segurança e na ﬁabilidade para suportar os esforços de redução de custos para
o negócio. Os operacionais de conﬁança devem concentrar os seus esforços nos alicerces de garantia
de uma tecnologia consistente, ﬁável, escalável e segura – ao mesmo tempo que asseguram a eﬁciência
de custos. Os campos abaixo representam o número de inquiridos que seleccionaram cada uma das
opções, de acordo com o seu tipo de padrão.

1 em cada 3
Arquitectura
tecnológica e
empresarial

1 em cada 3
Risco
e segurança

Capacidades
de TI

44%
Comunicação
do impacto
ﬁnanceiros das TI
no negócio

1 em cada 4
Operações
e execução
tecnológica

56%
Execução de
projectos e
fornecimento de
soluções

Talento
e cultura

41%
Criação de uma
cultura de trabalho
de equipa e de
colaboração

Competências
de liderança
e Inﬂuência

38%
Criação de uma
cultura de
excelência
operacional

Soluções e
investimentos
tecnológicos

Relacionamentos
Foco nas relações
com o COO e
com o CEO

32%
Contratação para
reforço da força de
trabalho

23%
Criação de uma
cultura de formação
permanente

43%
Cibersegurança

40%
Modernização do
legado e central

Gráﬁco: Deloitte University Press |dupress.deloitte.com

29

Legado de navegação: Traçando o percurso para o Digital

MUDAR DE OPERACIONAL DE
CONFIANÇA PARA INSTIGADOR
DA MUDANÇA

transformação, através de inovações lideradas pela
tecnologia, ou pretende melhorar o envolvimento
com colaboradores ou clientes através de
capacidades digitais. Esta transição requer que os
CIOs mudem de forma significativa a forma como
alocam o seu tempo pelas principais áreas. Por
exemplo, os operacionais de confiança gastam 47

Os operacionais de confiança precisam de entrar
no padrão de instigador de mudança quando
uma organização aumenta o seu apetite pela

Figura 14. De operacional de conﬁança a instigador da mudança

Potênciais desencadeadores de mudança

Mandato de
negócio

Sucesso do negócio assenta sobre
uma transformação complexa,
orientada para o cliente e
potenciada pela
tecnologia

Potencia a mudança
através da transformação
de negócio para suportar
as iniciativas digitais
relacionadas com o
cliente ﬁnal

Capacidades
de TI
Desenvolver uma
visão e uma
estratégia
Promover
talento e uma
cultura de TI
focada no digital

11% dos operacionais
de conﬁança
querem mudar para
instigadores
de negócio

Mudança nas
expectativas de
negócio

Da redução dos custos de
TI, ao melhoramento dos
processos de negócio
e promoção de grandes
implementações ou
iniciativas de mudança

Talento
e cultura

Competências e
inﬂuência de
liderança
Comunicar
eﬁcazmente

Aproveitar
talento externo,
incluindo
parceiros no
ecossistema

Inﬂuenciar
stakeholders
internos

Promover uma
cultura de TI que
conheça os
motores de
negócio, o
mercado externo
e as expectativas
dos clientes

Atrair e reter
talento

Envolver os
parceiros no
ecossistema

Soluções e
investimentos
tecnológicos
Aumentar os
investimentos
em computação
em nuvem,
analítica e no
digital
Criar plataformas
tecnológicas para
envolvimento
com os clientes

Desenvolver uma
cultura de
responsabilização

Considerações chave e desaﬁos
• Adquirir, reter e envolver as equipas de tecnologia • Criar relações com outros líderes de
negócio, nomeadamente com aqueles envolvidos em grandes projectos de transformação
empresarial • Encorajar uma cultura de aceitação de risco calculado e com foco nos resultados
Gráﬁco: Deloitte University Press |dupress.deloitte.com
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“Penso que ser um forte líder de mudança é um dos atributos chave
de qualquer CIO. O papel de CIO mudou fundamentalmente de

uma função que se focava na execução e nas operações, para agora
se centrar na criação de uma parceria estratégica com o negócio,
baseada na tecnologia. Assim, as equipas de TI têm de se focar na
excelência tanto a nível de entrega como a nível de operações.
O principal papel do CIO é de parceiro influenciador junto dos líderes
de negócio, dando a conhecer formas como a tecnologia pode fazer

”

avançar o negócio

—— Steve Betts, vice-presidente Sénior e CIO, Health Care Service Corporation
por cento do seu tempo a liderarem actividades
operacionais, enquanto os instigadores da mudança
gastam apenas 18 por cento do seu tempo nestas
operações. Por outro lado, os instigadores da
mudança despendem cerca de 41 por cento do seu
tempo a liderarem esforços de mudança.

Na viagem de operacional de confiança para
instigador de mudança é estrategicamente
importante gerar talento e motivar o staff existente
para mudar a atenção da excelência operacional
para a transformação do negócio – uma evolução
que requer que os CIOs encorajem uma cultura de
risco calculado e uma maior atenção nos resultados.
Um dos CIOs instigador da mudança com quem
falámos sublinhou a importância do talento: “Pode
ter o melhor plano, pode ter todas as peças do puzzle,
mas se não houver talento para fazer o trabalho, o
que interessa o resto? É o mesmo que acontece
com os desportos profissionais. Pode ter a melhor
estratégia do mundo, mas se não houver talento
para a apoiar, não vai levar a nau a bom porto. A
razão para o meu sucesso e para o sucesso da minha
equipa é o talento que encontro nos membros dessa
equipa, e que alimenta todos os nossos projectos”.

Mais do que qualquer outro padrão, os operacionais
de confiança indicaram a redução de custos como
a principal prioridade das suas empresas. Em
contraste, os instigadores da mudança identificaram
como principal prioridade a adopção da inovação.
Redistribuir o tempo e a atenção de operações
de gestão e execução para garantir mudanças e
inovação pode ser um desafio para os operacionais
de confiança. Uma mudança desse género irá
possivelmente implicar o desenvolvimento de
talento, melhorias de competências pessoais na
comunicação e na influência junto dos diferentes
responsáveis na organização, e a construção de
uma cultura e de capacidades de TI que apoiem a
mudança e a inovação. Os operacionais de confiança
que procuram melhorar os negócios orientados pela
tecnologia terão muito provavelmente que encontrar
formas de melhorar os seus investimentos na nuvem,
analítica e digital, e de utilizar estes investimentos
para oferecerem melhores plataformas tecnológicas
aos clientes finais.

MUDAR DE OPERACIONAL
DE CONFIANÇA PARA
COGERADOR DE NEGÓCIO
Quando a tecnologia se torna num diferenciador
competitivo, a organização precisa de um cogerador
de negócio. A viagem para cogerador de negócio vai
requerer que os operacionais de confiança mudem
a sua atenção de alcançar e manter excelência
operacional para a articulação e o desenvolvimento
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de uma visão estratégica. No enanto, é pouco provável
que um CIO possa dedicar uma grande parte do
seu tempo se a sua “casa operacional” não estiver
arrumada. Nas nossas entrevistas, descobrimos que
muitos CIOs assumiram o papel de cogeradores de
negócio apenas depois de estabelecerem um histórico
fiável de redução substancial de despesas operacionais
de TI, após múltiplos ciclos orçamentais. A nossa
análise apoia esta conclusão – 56 por cento dos
operacionais de confiança referiram que gostariam
de assumir o papel de cogeradores de negócio.

“É muito difícil fazer a transição
[para cogerador de negócio]
se for incapaz de admitir que
é possível errar de vez em
quando.
——

”

Bill Braun, CIO, Chevron Corporation

Figura 15. De operacional de conﬁança a cogerador de negócio

Potênciais desencadeadores de mudança

Mandato de
negócio

Aquisições ou rápido crescimento
em novos mercados onde é
necessário um alinhamento
entre os negócios
e as TI

Estratégia de negócio
suportada pela
tecnologia

Capacidades
de TI
Criar capacidades de TI num
alinhamento
estratégico para
mandatos de
crescimento de
negócio

56% dos Operacionais
de Conﬁança querem
mudar para
Cogeradores de
Negócio

Melhorar as
capacidades de
governança

Da redução dos custos
de TI e manutenção dos
sistemas de TI, à promoção
da inovação de negócio
e crescimento
top-line

Talento
e cultura

Competências e
inﬂuência de
liderança
Deﬁnir uma visão
tecnológica
Desenvolver uma
cultura de alto
desempenho
Compreender o
mercado e forças
de negócio
disruptivas

Promover a
inovação e a
disrupção

Mudança nas
expectativas de
negócio

Soluções e
investimentos
tecnológicos

Adquirir
competências ao
nível da analítica,
dos clientes e do
digital

Aumentar os
investimentos
em inovação de
negócio e
analítica

Aumentar o foco
na diversidade de
pensamento,
estilo e pessoas

Criar produtos e
soluções para os
clientes

Criar uma cultura
onde o talento de
TI conhece os
pontos fortes do
mercado

Inﬂuenciar os
stakeholders

Criar e fornecer
experiências
integradas ao
cliente

Considerações chave e desaﬁos
• Criar relações com stakeholders internos externos
• Colmatar lacunas de competência dentro da organização de TI
Gráﬁco: Deloitte University Press |dupress.deloitte.com
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“É preciso estar sempre atento a tecnologias inovadoras que

conseguem transformar as empresas e em alguns casos, indústrias
completas. Quando se tem um abrangente conhecimento do negócio
na sua totalidade, e não apenas dos seus pontos de fragilidade, pode--se
vislumbrar oportunidades que poderão dar vantagem competitiva aos
negócios através da implementação de tecnologia. A arte do possível
não tem limites… desde a melhoria da agilidade e eficiência até à
transformação digital. Esta é a altura certa para disponibilizar resultados
de TI óptimos. A tecnologia não vale apenas por ser tecnologia, tudo gira
em torno das melhorias do negócio. Temos que olhar para os exemplos

”

de transformação dentro e fora da indústria do gás e do petróleo.

—— Zhanna Golodryga, vice-presidente sénior e CIO, Hess Corporation

Para se tornarem cogeradores de negócio, os
operacionais de confiança deverão despender
mais tempo no desenvolvimento da estratégia de
negócio, assim como a influenciá-la. Os cogeradores
de negócio estimam despender 39 por cento do
seu tempo nestas actividades. A capacidade de
um cogerador de negócio liderar o alinhamento
estratégico e estabelecer parcerias com o negócio
para apoiar o crescimento do mercado é essencial
para o papel. Os cogeradores de negócio que
entrevistámos indicaram a visão tecnológica
como a sua mais forte competência (62 por cento).
Assumem a responsabilidade pelo desenvolvimento
de uma cultura de alto desempenho, e têm uma
sólida compreensão do mercado e das forças que
conseguem interromper o negócio. Os operacionais
de confiança, em contraste, não indicam
normalmente qualquer uma destas competências
de liderança como pontos fortes.

Os operacionais de confiança que precisam de
transitar para um papel de cogerador de negócio
devem delegar as actividades operacionais e tácticas,
e investir o seu tempo na análise e compreensão
do negócio – o que requer que desenvolvam e
mantenham primeiro um ambiente de TI fiável e
seguro. Devem ainda despender algum tempo a
compreender e a comunicar o ROI dos investimentos
em tecnologias inovadoras no negócio. Quarenta
por cento dos cogeradores de negócio sublinham
que beneficiam de competências excelentes para
articularem e solicitarem os investimentos em
tecnologia, comparados com apenas 22 por cento
dos operacionais de confiança.
O sucesso de um cogerador de negócio é avaliado
mais do que tudo pela sua contribuição para os
objectivos fulcrais da empresa. Na alteração de
operacional de confiança para cogerador de negócio,
as primeiras expectativas do CIO mudam de um
cenário de redução de custo e de eficiência dos
sistemas de TI, para a adopção da inovação e para
a garantia de crescimento através de capacidades
digitais – o que pode revelar-se a viagem com o
caminho mais sinuoso.

Comparados com operacionais de confiança – que
pertencem amiúde a organizações que são focadas
em aspectos operacionais e que se apresentam como
adversas a risco – os cogeradores de negócio, mais
do que qualquer outro grupo de padrão, pertencem
a organizações que assumem a inovação como uma
prioridade.
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Instigador da mudança:
fomentar a transformação do
negócio e o valor do cliente

trabalham para orientarem as suas organizações
com esforços de transformação complexos e com
base em tecnologia. Este facto requer muitas vezes
alterações nos processos de negócio, permitindo
tecnologias e – mais importante – mudanças na
cultura de TI e nos processos estabelecidos. Os
instigadores da mudança olham muitas vezes para

Aproximadamente 11 por cento dos CIOs inquiridos
são neste momento instigadores da mudança e

Figura 16. De instigador da mudança a operacional de conﬁança

Potênciais desencadeadores de mudança

Mandato de
negócio

Desaﬁos ao nível da disponibilização
para uma grande e global
implementação com uma
redução do orçamento
de TI
Mudança

Operações de TI,
disponibilização
e sistemas eﬁcientes
e eﬁcazes

Capacidades
de TI

2% dos instigadores
da mudança querem
mudar para
operacionais
de conﬁança

Compreender e
comunicar o
impacto
ﬁnanceiro das TI
para o negócio

Aumentar as
capacidades de
gestão de
segurança e de
riscos

Desenvolver
ainda mais o
relacionamento
com o COO

Da promoção de grandes
implementações à redução
dos custos de TI, e ao
melhoramento do
desempenho

Talento
e cultura

Competências e
inﬂuência de
liderança

Melhorar a
execução de
projectos e o
fornecimento de
soluções de TI

nas
expectativas de
negócio

Adquirir
competências
para reforço da
força de trabalho

Soluções e
investimentos
tecnológicos
Aumentar dos
investimentos em
cibersegurança

Aumentar a
conﬁança nas
equipas de trabalho
internas vs externas
para endereçarem
as necessidades
tecnológicas
Promover uma
cultura de formação
e aprendizagem
contínua e de
domínio das
capacidades

Considerações chave e desaﬁos
• Criar credibilidade técnica e relações nas TI, não apenas com os líderes de negócio
• Mudar de uma posição de liderança para uma posição de suporte à mudança e planeamento estratégico
• Conquistar um maior entendimento sobre os compromissos assumidos pelas TI face ao negócio
• Ajustar as capacidades de execução das TIs • Ajustar os investimentos de transformação e inovação de
negócio para garantir a ﬁabilidade, a eﬁciência e a estabilidade da infra-estrutura
Gráﬁco: Deloitte University Press |dupress.deloitte.com
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INSTIGADOR DA MUDANÇA
Este padrão lidera efectivamente a sua organização através de esforços de transformação de negócio
complexos, multifacetados e suportados pela tecnologia. Este cenário requer frequentemente uma
mudança ao nível dos processos de negócio, das tecnologias de suporte e, muito importante, uma
mudança na cultura de TI e na forma como as coisas são tradicionalmente feitas. Os instigadores da
mudança passam parte do seu tempo a iniciarem os processos de mudança e a garantirem a
existência de uma infra-estrutura tecnológica com capacidade para suportar esta transformação. Os
campos abaixo representam o número de inquiridos que seleccionaram cada uma das opções, de
acordo com o seu tipo de padrão.

48%
Visão
e estratégia

42%
Talento
e cultura

36%
Ecossistemas
e parceiros

Capacidades
de TI

Talento
e cultura

43%
Contratação para
conceptualização
de sistemas
e arquitectura
empresarial

68%
Inﬂuência sobre
stakeholders
internos

59%
Comunicação

65%
Contratação para
analítica

Competências
de liderança e
Inﬂuência

51%
Atracção e
retenção de talento

45%
Contratação para
gestão de programa

1 em cada 2
Criação de uma
cultura de
conhecimento e
compreensão do
mercado

Soluções e
investimentos
tecnológicos

Relacionamentos
Foco nas relações
com o CFO, CEO
e CHRO

60%
Analítica

1 em cada 4
Criação de uma
cultura de
responsabilização

63%
Digital

47%
Computação
em nuvem

Gráﬁco: Deloitte University Press |dupress.deloitte.com
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formas como optimizar o papel da tecnologia nas
suas organizações.

são contratados novos CIOs para preencherem
especificamente o papel de instigador como um
agente de transformação – mas herdam décadas
de decisões não coordenadas e descentralizadas
referentes a tecnologia que criaram ambientes de
TI confusos e complexos, implicando assim que eles
assumam o papel de operacional de confiança.

Como seria de esperar, uma significativa maioria
dos instigadores da mudança acredita que a empresa
espera que eles melhorem os processos de negócio
(72 por cento) e garantam capacidades digitais (61
por cento) recorrendo a implementações de grandes
dimensões (52 por cento). É mais provável que
sejam os instigadores da mudança a aproveitarem
os seus parceiros de ecossistema para poderem
navegar no complexo ambiente que gerem – mais de
um terço (36 por cento) acredita que tirar proveito
destes parceiros é uma capacidade essencial para o
seu sucesso, mais do que em qualquer outro padrão.

Os instigadores de mudança que precisam de
fazer a viagem para o papel de operacional de
confiança deverão gastar a grande maioria das
suas energias assegurando uma performance
operacional tranquila. Os operacionais de confiança
gastam 47 por cento do seu tempo com actividades
relacionadas com operações e execução, enquanto
os instigadores gastam apenas 18 por cento.

A maioria dos instigadores da mudança (59 por
cento) espera manter-se no mesmo padrão no
futuro. Trinta e nove por cento querem fazer a
passagem para o tipo de padrão de cogerador de
negócio e apenas dois por cento referiram a vontade
de se tornarem operacionais de confiança.

Esta mudança de prioridades significa que se
devem focar no custo e eficiência como maior
motor do valor de TI. A alteração não significa que
o CIO não deva contribuir para mudar os esforços
ou a estratégia de negócio, mas espera-se que um
operacional de confiança suporte – e não lidere –
a mudança e o planeamento estratégico. Dois em
cada três operacionais de confiança (67 por cento)
escolheram a manutenção e o suporte de sistemas
de TI como uma expectativa fulcral. Embora apenas
2 por cento dos instigadores de mudança tenha
identificado os operacionais de confiança como um
papel desejado, suspeitamos que a razão para esta
mudança seja quase sempre resultado de um evento
associado a uma falha de segurança ou à mudança
do CIO.

MUDAR DE INSTIGADOR DA MUDANÇA
PARA OPERACIONAL DE CONFIANÇA
Dado o potencial existente para falhas de segurança,
os desafios de disponibilidade em implementações
tecnológicas de grande dimensão, as reduções nos
orçamentos de TI e outros desafios operacionais,
os CIOs podem ter de lidar com áreas operacionais
core de TI antes de se dedicarem a outros assuntos
– o que implica uma mudança de instigadores para
operacionais de confiança. Em outras situações,

“Quero que as TI sejam como o ar que respiramos, que assumimos

como um dado adquirido, já que cada minuto que gastamos a pensar

”

em TI é um minuto que não estamos a pensar nos nossos clientes

—— Ken Braud, vice-presidente Sénior
e CIO, Halliburton
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Figura 17. De instigador da mudança a cogerador de negócio

Potênciais desencadeadores de mudança
Alinhamento entre o negócio e a estratégia
de TI depois de uma grande e
transformadora
implementação
de sistema

Mandato de
negócio

Estratégia de negócio
suportada pela tecnologia

Capacidades
de TI
Garantir
alinhamento
estratégico
Suportar a
inovação e a
disrupção
Valorizar a
perspicácia de
negócio em vez
da experiência
técnica

39% dos instigadores
da mudança
querem mudar para
cogeradores
de Negócio

Mudança nas
expectativas de
negócio

Da promoção de grandes
implementações à
liderança estratégica do
crescimento top-line

Talento
e cultura

Competências e
inﬂuência de
liderança
Reforçar o
alinhamento
estratégico e as
competências de
governança

Desenvolver fortes
braços direitos
para liderarem o
trabalho
operacional

Desenvolver um
maior
conhecimento de
negócio e mais
competências em
TI

Conﬁar nas
relações
estabelecidas
para ganhar
inﬂuência sobre
as estratégias de
negócio

Desenvolver ainda
mais as relações
com o COO e com
o CMO

Contratar
competências na
área da analítica e
especialização
digital

Soluções e
investimentos
tecnológicos
Investir em
inovação de
negócio
Esperar que as
tecnologias
emergentes
tenham um
impacto
signiﬁcativo
sobre o negócio
Aumentar o foco
no design de
produtos e na
experiência do
cliente

Considerações chave e desaﬁos
• Delegar trabalho associado à transformação de negócio para ganhar tempo que deve ser usado para
intensiﬁcar o foco nas actividades estratégicas • Encorajar as equipas a seguirem um modelo rotativo em
relação às funções de negócio, pedir-lhes para liderarem iniciativas funcionais e transversais. Treiná-las e
guiá-las em competências de liderança mais simples
Gráﬁco: Deloitte University Press |dupress.deloitte.com
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Cogerador de negócio:
apoiar a estratégia de
negócio através das
TOI e da inovação

MUDAR DE INSTIGADOR DA MUDANÇA
PARA COGERADOR DE NEGÓCIO
Não foi com qualquer surpresa que se descobriu
que 39 por cento dos instigadores da mudança
acreditavam que as necessidades do negócio
implicariam que assumissem o papel de cogeradores
de negócio como padrão no futuro. Muitos CIOs
confessaram que ao completarem uma mudança
transformacional de grandes dimensões lhes
permitiu ganhar influência e credibilidade dentro
das suas organizações – um atributo essencial para
a mudança do CIO entre estes dois tipos de padrão.
Os instigadores da mudança que queiram tornarse cogeradores de negócio devem delegar algumas
das tarefas de transformação do negócio em outras
pessoas para encontrarem as capacidades de se
focarem em actividades estratégicas.

Trinta e quatro por cento dos CIOs a nível global
são neste momento cogeradores de negócio.
Eles têm um dom para embutirem as TI na
coluna vertebral do negócio, e trabalham para
estabelecer a sua credibilidade e construírem
relações transversalmente à organização de
forma a aumentarem a sua influência. Um dos
seus principais objectivos passa por fundir os
investimentos de TI com a estratégia de negócio.
Os cogeradores de negócio diferenciam-se das
duas outras formas: 62 por cento acreditam que
a inovação é uma expectativa do core business,
mais do que qualquer outro tipo de padrão, e 50
por cento acreditam que a inovação e a disrupção
são capacidades organizacionais essenciais que
precisam de desenvolver. É ainda mais provável que
estes responsáveis se encontrem em organizações
que dêem prioridade à performance e ao crescimento
em detrimento do custo.

Muito embora os instigadores da mudança gastem
40 por cento do seu tempo a criarem iniciativas de
mudança, os cogeradores de negócio usam o mesmo
tempo contribuindo para a estratégia do negócio.
Nas nossas entrevistas, muitos cogeradores de
negócio referiram que bons “braços direitos” e
equipas de qualidade conseguiram assumir as
operações quotidianas, libertando os CIOs para
que estes se conseguissem focar na estratégia do
negócio. Os instigadores da mudança investem
já bastante da sua atenção em talento, pelo que
garantir oportunidades de liderança ao seu staff
é uma extensão natural. Possivelmente porque o
seu envolvimento com a estratégia do negócio e a
sua influência sobre a mesma, os cogeradores de
negócio controlam ainda a maior parte – 80 por
cento – do orçamento de TI quando comparados
com os instigadores de mudança.

Uma grande maioria – 90 por cento – indicou
que as necessidades do negócio vão implicar que
continuem a actuar como cogeradores de negócio.
Apenas 2 por cento referiram que seria necessário
navegar em direcção a um papel de operacional
de confiança, enquanto 8 por cento indicaram a
necessidade de mudar para instigador da mudança.
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COGERADOR DE NEGÓCIO
Este padrão está essencialmente focado na estratégia de negócio. Equilibra simultaneamente os
esforços para fornecer as tecnologias de suporte e liderar as iniciativas de inovação. Trabalham para
estabelecer a sua credibilidade e para criarem relações dentro da organização, com vista a
assegurarem uma capacidade de inﬂuência. Os cogeradores de negócio tendem a exibir raízes
diferentes e currículos marcados por um histórico de trabalhos em múltiplas áreas de negócio,
incluindo produtos, serviços e mesmo modelos de negócio. Os campos abaixo representam o número
de inquiridos que seleccionaram cada uma das opções, de acordo com o seu tipo de padrão.
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Gráﬁco: Deloitte University Press |dupress.deloitte.com
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MUDAR DE COGERADOR DE NEGÓCIO
PARA OPERACIONAIS DE CONFIANÇA

conversas com CIOs que tinham pouca experiência
com o padrão de co-criação de negócio, descobrimos
que muitos assumiram no início o papel de
operacionais de confiança, criando as competências
e talentos da equipa de TI para operarem no
ambiente tecnológico com maior eficiência. No
entanto, no caso de exposição aos efeitos nocivos
de um ambiente de TI ineficaz ou instável, a

Apenas 2 por cento dos cogeradores antecipam
que as futuras necessidades do negócio possam
requerer que eles se transformem em operacionais
de confiança. Na verdade, a transição acontece
geralmente no sentido contrário: nas nossas

Figura 18. De cogerador de negócio a operacional de conﬁança
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Conﬁança
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Investir na
modernização
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sistemas legado
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Considerações chave e desaﬁos
• Conquistar um maior entendimento sobre os compromissos assumidos pelas TI face ao
negócio • Contratar um forte recurso operacional com experiência de liderança ao nível da
excelência operacional
Gráﬁco: Deloitte University Press |dupress.deloitte.com
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“O trabalho da minha equipa é afinar bem o carro, mantê-lo na

estrada certa. O meu trabalho é olhar em frente e ver para onde

”

vamos.

—— David Songco, CIO, National Institute of Child Health and Human Development

“Não basta participar para receber um prémio. Ao fim ao cabo,
existe mesmo uma calcificação. Não basta uma palmadinha nas
costas pelo esforço – é preciso apresentar resultados.”
—— Brad Hildestad, vice-presidente executivo e CIO, COUNTRY Financial

MUDAR DE COGERADOR DE NEGÓCIO
PARA INSTIGADOR DA MUDANÇA

interrupções de grandes dimensões nos sistemas, a
falhas de segurança nos dados ou a outros desafios
sistémicos, o CIO deve restabelecer rapidamente
uma nova ordem de prioridades e responder
com o adequado apoio aos sistemas que foram
impactados. Não significa isto, todavia, que os CIOs
nesta situação devam parar todas as suas outras
actividades. Os operacionais de segurança não
se focam apenas nas operações de TI. Eles devem
simultaneamente continuar a interacção com os
seus pares no que respeita à estratégia da empresa e
à gestão dos projectos transformacionais de grande
dimensão. Mas em determinadas circunstâncias, a
primeira prioridade do CIO deve ser o investimento
num ambiente de TI fiável, seguro e eficiente.

Quando o sucesso do negócio depende de uma
transformação complexa baseada em tecnologia
que tem uma duração multianual, a organização
precisa de um instigador da mudança. Oito por
cento do cogeradores de negócio indicaram que
querem ser idealmente instigadores da mudança.
Esta necessidade surge tipicamente quando uma
transformação de grande dimensão se apresenta
no horizonte ou já está a ser implementada – ou
quando a organização de TI precisa de uma alteração
significativa na liderança, nas capacidades ou nos
investimentos tecnológicos. Um CIO instigador da
mudança deverá ser capaz de romper com o status
quo e de fazer a organização navegar até águas mais
tranquilas.

Os cogeradores de negócio tendem a gastar 40
por cento do seu tempo na estratégia da empresa,
enquanto os operacionais de confiança gastam
quase metade do seu tempo em operações e
execução. Esta significativa alteração requer que os
cogeradores consigam absorver profundamente as
complexidades inerentes à operacionalidade de um
ambiente de TI. Um cogerador de negócio que esteja
a fazer a transição para operacional de confiança
poderá querer contratar um “braço direito” com
as competências e a experiência necessárias para
garantir uma excelência operacional.

Para fazer a transição para instigadores da mudança,
os cogeradores de negócio deverão dedicar o
dobro do tempo a actividades relacionadas com a
transformação do negócio, de 18 para 34 por cento,
e reduzir o tempo que gastam em iniciativas de
mudança, de 38 para 20 por cento. Mais do que os
outros tipos, os instigadores da mudança indicam
que recaem sobre si expectativas de melhoria de
processos de negócio (72 por cento), de promoção
de actividades digitais (61 por cento) e de liderança
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Figura 19. De cogerador de negócio a instigador da mudança: potenciais geradores de mudança
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Considerações chave e desaﬁos
• Fazer medições e manter as organizações de TI focadas nos resultados de projectos,
na agilidade e em garantirem transformações de suporte
Gráﬁco: Deloitte University Press |dupress.deloitte.com

42

Global CIO Survey 2016-2017

de implementações tecnológicas (52 por cento).
Os cogeradores de negócio que estejam a fazer a
mudança para o padrão de instigadores da mudança
deverão reorientar-se a si mesmos e às suas
organizações de forma a medir os resultados dos
projectos, a garantirem uma agilidade constante e
a disponibilizarem transformações de suporte que
respondam a estas expectativas.

não esquecer que os padrões não são absolutos. Por
outras palavras, os cogeradores de negócio não se
comportam necessariamente 100% do seu tempo de
acordo com o padrão. Na verdade, os cogeradores de
negócio gastam perto de 40 por cento do seu tempo
gerindo operações e disponibilizando tecnologias.
O CIO que pensa no futuro irá cumprir amiúde
as expectativas do negócio, olhar para novas
prioridades e depois traçar o seu caminho para
o padrão que melhor responde ao que o negócio
requer. Estas são actividades proactivas: os líderes
de negócio não dizem necessariamente qual o rumo
a adoptar. Como líderes dentro da organização,
os CIOs precisam de dar a conhecer ao negócio
as vantagens das mais recentes tecnologias, da
liderança organizacional e influência para utilizar
essa tecnologia para apoiar as necessidades do
negócio e defender as adequadas implementações
tecnológicas. Cada CIO deverá pensar em si mesmo
como um líder de negócio e começar a definir o
seu caminho de acordo com as presentes e futuras
necessidades do negócio.

Conclusão principal: A
mudança é a única constante
Nunca é demais sublinhar novamente este facto
absolutamente essencial no que respeita a padrões
de CIO: eles não são permanentes, mas são antes
“estados transitórios” que fazem alterar o foco, as
actividades e as relações dos CIOs de acordo com as
mutações nas necessidades do negócio. De facto, é
provável que os 55 por cento dos CIOs que pensam
que o seu padrão actual é apropriado para o futuro
estejam, na verdade, enganados. É ainda relevante
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Capítulo 4. Molde o seu
legado criando um mapa
da sua agenda digital

À

O digital redefinido

medida que as necessidades do negócio se
alteram e navegam em diferentes tipos de
padrões em resposta, os CIOs responsáveis
pelas transformações devem assumir os seus
legados garantindo a transformação digital da
organização. Dada a crescente ênfase nos clientes
como prioridade do negócio, a transformação
digital parece estar a dominar a agenda – mesmo
que nem sempre seja claro o verdadeiro significado
de “digital”. A maioria das definições de digital
são superficiais, e as expectativas reservadas para
a viagem da empresa em direcção ao digital são
optimistas. Para muitos, isso significa mexer na
experiência do cliente, mas o “digital” é muito mais
que isso. Pelo que compreendemos, a fonte das
falhas no espaço digital tem como base o exagero e
as disparidades nas expectativas, nas perspectivas
e no conhecimento. Os CIOs podem antecipar e
responder a estas falhas e transformar os seus
negócios em organizações digitais líderes – e no
processo, moldar os seus próprios legados.

As incursões iniciais ao digital tendiam a unir-se em
torno das abordagens focadas no cliente, na forma
como lidamos com a Web, com o ambiente móvel,
as redes sociais, o comércio electrónico e a gestão de
conteúdo. Estes mecanismos ajudaram a melhorar
o envolvimento com o cliente – o ponto fulcral da
história. Recorrendo ao digital, interagimos com
clientes enquanto indivíduos e não apenas como
amostras. Este foi o primeiro passo natural para o
digital.
Agora, que amadurecemos, pode ser mais bem
definido de forma a incluir um espectro alargado
de objectivos e a suportar tecnologias emergentes
que fomentam a precisão e a proximidade de
informação sobre comportamentos, desejos e
desempenho operacional. Os clientes não são o
único foco; o digital está a expandir-se para incluir os
colaboradores, os parceiros, os processos de negócio,
as ofertas/produtos e dinâmicas de concorrência
mais abrangentes dentro das fronteiras da indústria
e transversais às mesmas. Por esta definição, o
digital manifesta-se em analítica preditiva e
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“Muito daquilo que fazemos para atrair e reter novos clientes,
enquanto inovamos os nossos produtos e serviços, foca-se no
processo da transição para o digital. A nossa experiência de
consumidor está a evoluir do tradicional contacto cara a cara com um
agente. A realidade inerente ao contacto com os millennials e com
a Gen Z passa por saber como eles se comportam, por conhecer a
forma como fazem compras e como os seus métodos diferem dos
nossos clientes no passado. Precisamos de garantir uma experiência
“Amazon” para ser mais fácil lidar connosco através dos canais online.
Para atrair e reter uma sólida base de clientes, é necessário facultar
os canais mais confortáveis para os clientes mais jovense.”
—— Julia Davis, vice-presidente sénior e CIO, Aflac, Inc.

machine learning, IoT, robótica, nuvem, ciber e
“realidade mista” (realidade aumentada e realidade
virtual). O digital representa essas tecnologias e a
forma como elas se combinam para garantir uma
revolução nas experiências, para moldar a forma
como trabalhamos e para imaginar um crescimento
mais abrangente do negócio. Trata-se de interpretar
todas estas tecnologias colectivamente, em várias
dimensões, com a velocidade necessária para
aproveitar e inovar mecanismos. O digital permite
que repensemos maneiras de interagirmos e de
desenvolvermos o negócio. E dada a sua precisão,
podemos repensar e redesenhar o negócio.

as prioridades e para os investimentos necessários.
A agenda digital pode e deve caminhar em direcção
a diferentes resultados, mas sobrepor iniciativas
pode levar a redundâncias em despesas, à diluição
de recursos e a maior complexidade na gestão das
inevitáveis dependências que existiam face aos
sistemas legado, bem como aos serviços e dados.
O digital manifesta-se tipicamente numa das três
seguintes categorias:
• Experiência do consumidor: A crescente
concorrência e o poder detido pelo consumidor
criaram uma erosão das vantagens tradicionais
ligadas aos produtos, forçando as empresas a
fazerem a transição para um novo campo de
batalha – a experiência do consumidor. O digital permite um entendimento sem precedentes
do comportamento, preferências e da influência de um cliente individual. O digital permite
a criação de experiências personalizadas, preditivas e dinâmicas que transcendem os produtos, as ofertas e os canais, e que são centradas
na simplicidade, utilidade e autenticidade. Este
cenário requer a integração de todo o negócio
para demonstrar o valor em todos os pontos de
contacto com o cliente.

Três áreas de oportunidades
O digital tornou-se no ponto central de um
abrangente conjunto de oportunidades – e todas
elas são tidas em conta em muitas organizações.
Cada organização tem certamente objectivos e
um conjunto de prioridades diferente. Mesmo
dentro de uma empresa, os decisores poderão dar
prioridade às estratégias digitais que estão mais
perto dos seus objectivos pessoais. Um bom ponto
de partida é criar um standard para o léxico, para
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• O digital está no cerne da questão: O digital
pode mudar o quotidiano profissional. Da mesma forma que consegue alterar a experiência do
cliente, pode tornar a experiência do trabalhador
mais interessante, eficiente e intuitiva. Mas não
se trata somente de melhorar e expandir a experiência do colaborador – trata-se também de
automatizar algum do trabalho subjacente. Este
processo inclui algumas alterações sistémicas
– uma estratégia de front-end excepcional que
deve ser apoiada por um back-office também ele
excepcional, e que requer novas competências,
processos e sistemas, e potencialmente um novo
modelo operacional.

mas todos partilham uma robusta base tecnológica.
Não deveria ser o responsável pela tecnologia a
liderar nesta nova etapa?
A maioria das organizações dá consigo num
ambiente mais propenso a nuances. Cada um dos
líderes, que não CIO, foca-se numa parte específica
do digital. O CMO centra-se no envolvimento com
o cliente através de uma perspectiva omnicanal,
o COO no processo robótico de automação e na
aplicação da IoT à cadeia de fornecimento, o CFO
em torno da analítica e das transferências entre
companhias baseadas em blockchain, entre outras
abordagens. O CIO, todavia, tem uma posição
que lhe permite visualizar o quadro geral digital e
ajudar a orientar os investimentos que concebem
a variedade certa de novas competências, novas
arquitecturas e novos modelos de disponibilização
que evitem redundâncias de despesa em soluções
em silo ou – pior ainda – em conflito. As plataformas
enquadradas no conteúdo digital, na identidade
digital, na agregação e na análise de dados, na
integração e na orquestração podem tornar-se em
poderosos alicerces que amplificam e aceleram
todas as iniciativas digitais. As abordagens mais
comuns à segurança, fiabilidade, escalabilidade,
capacidade de extensão e de gestão podem ajudar a
transformar as considerações de nível empresarial
em protótipos iniciais e experiências, reduzindo
o tempo necessário para solidificar e expandir os
esforços digitais que têm de ser dimensionados e
geridos na produção.

• Transformação do negócio: Esta é a mais
abrangente oportunidade do digital. Como podem as tecnologias digitais ser utilizadas para
aumentar o core business e o modelo de negócio, para entrar em novos mercados e monetizar
activos em diferentes maneiras? Melhorar a conectividade, responder à crescente concorrência e ao poder dos consumidores e lidar com as
ameaças antes que elas prejudiquem o seu negócio são pontos que requerem novas abordagens,
novos produtos, novos modelos de negócio e organizações, e novos ecossistemas.

Diferença na impedância:
prepare-se para a
revolução digital

Para ajudar a tornar estas ambições reais, deixamos
três considerações que os CIOs devem ter em conta
na definição da agenda digital das suas organizações.

Num estudo recente elaborado pela Deloitte e pelo
MIT Sloan Management Review, 87 por cento dos
executivos afirmam acreditar que as tecnologias
digitais vão mudar por completo o cenário nas
suas indústrias. Apenas 44 por cento dos mesmos
executivos referiram que as suas organizações estão
a preparar-se adequadamente para estas tendências
digitais.

Ligar ideias e soluções de forma transversal
na empresa. Se tiverem em conta apenas as
suas próprias considerações, os líderes deverão
responder a cada uma das três oportunidades de
forma independente, o que tem como consequência
investimentos sub-óptimos e o impedimento de
padrões de adopção mais amplos. Por exemplo,
um grupo de produção industrial que use a IoT
para aumento de eficiência na linha de produção
poderá considerar que a mesma infra-estrutura
de IoT pode ser usada para monitorizar a forma
como os produtos estão a ser usados no mercado
e para interpretar o comportamento dos clientes,

Nesta dicotomia, os CIOs podem encontrar da
mesma forma enormes ameaças e oportunidades.
Uma desvantagem é a preparação desadequada para
uma revolução digital que pode ser interpretada
como uma espécie de acusação do CIO e da
organização de TI da empresa. O digital representa
um abrangente conjunto de domínios e ambições,
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essencial para a criação de novos produtos. Os CIOs
podem ajudar a estruturar estas ideias transversais
e utilizar os interesses comuns de prioridades de
negócio para orientarem a plataforma digital e os
esforços de modernização a ela associados. O CIO
tem, como um co-criador de negócio, uma enorme
oportunidade neste cenário.

para além dos tradicionais parceiros tecnológicos
para implementar novas ideias e encontrar e
adquirir novas competências? Como desenvolver
capacidades no digital com os seus parceiros?
Algumas organizações requerem uma solução
com uma mínima intervenção tecnológica, e não
uma revolução digital total. Mas quanto dessa
estratégia pode ser implementada internamente?
Deve aproveitar as vantagens dos avanços visíveis
no exterior da empresa e estabelecer equipas com
parceiros mais pequenos? Como um instigador de
mudança, um CIO tem a oportunidade de pensar
para além do que são os parceiros tradicionais.

Liderar as potencialidades de TI. Os CIOs vão
precisar de compreender como podem orientar
e organizar o seu conjunto de competências
para apoiarem os mais abrangentes modelos de
disponibilização e de operação baseados em TI, e
as oportunidades internas a eles associados. Este
desafio pode ser complexo caso os recursos de TI
existentes estejam acostumados a silos empresariais
legado, a processos e execuções de transacções
antigos e a ciclos anuais de orçamentos em cascata.
Os departamentos de TI atravessam um período
de transformação, fazendo evoluir os seus modelos
de operação, disponibilização e organização. Por
sua vez, todo o stack de TI está a ser modernizado
– a infra-estrutura, as aplicações, os dados, e até
mesmo o alcance, as competências e as capacidades
dos membros da equipa de TI. Os esforços de
modernização podem ser uma forma de alcançar
eficiência e cortes na despesa, mas os CIOs devem
reconhecer que estes não se encontram no radar do
negócio. De facto, menos de metade dos inquiridos
no Global CIO Survey refere que a simplificação
da infra-estrutura de TI e as aplicações é uma
prioridade da empresa (46%). Independentemente
deste facto, como um operador fiável, um CIO tem
perante si uma tremenda oportunidade para uma
mudança mais abrangente no negócio de TI.

Conclusão principal:
Os CIOs podem moldar
o caminho para o futuro
O “Digital” cria um cenário entusiasmante, mas
repleto de desafios para os CIOs numa altura em
que eles interpretam as necessidades do negócio
tendo em conta as tecnologias digitais. Mas uma
vez que o CIO tem uma visão única da abrangência
do potencial do digital em toda a organização, ele
ou ela podem na verdade fazer muito mais do que
simplesmente antecipar – podem moldar o caminho.
Os CIOs podem definir o trilho para o futuro – não
tentando englobar todas as facetas do digital tendo
como base as experiências dos executivos individuais,
mas assumindo o papel de enabler, um agente que
consegue aglomerar as diferentes iniciativas numa
visão partilhada e executar de forma pragmática
essas iniciativas mantendo o olhar na estratégia e
objectivos finais. Os CIOs dos dias de hoje devem
aceitar este potencial e aproveitá-lo para garantirem
resultados superiores – não apenas para si e para as
suas equipas de TI, mas para proveito do negócio
como um todol.

Explorar novas parcerias. Não existe o conceito
de “Pequeno demais para ter importância” quando
se trata de potenciais novos parceiros, players e
responsáveis por despesa. Como pode procurar

NOTAS FINAIS
1.

G. C. Kane, D. Palmer, A. N. Phillips, D. Kiron e N. Buckley, “Aligning the Organization for its Digital Future” MIT
Sloan Management Review e Deloitte University Press, Julho de 2016.
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Apêndice: Perguntas e respostas
Nota: Estes gráficos foram mantidos na sua versão original em inglês, sendo comuns aos resultados de todas as
regiões africanas estudadas.

DEMOGRAPHICS
Global view

1,217

Survey
participants

48

15%

Participating
countries

Of participants from a
Global 1000 company

Pattern type
Trusted operator

Change instigator

Business co-creator

55%

11%

34%

N=1216

Industry
Financial services

16%

Consumer business and retail

16%

Construction and manufacturing

15%

Energy and resources

10%

Health care services

10%

Government/public sector

8%

Technology and telecommunication

7%

Travel, media, and hospitality

6%

Business and professional services

4%

Education and nonproﬁts

2%

Other

5%

N=1,216
Source: Deloitte 2016–2017 CIO survey.

Gender
Male

Female

Prefer not to say

48
90%

9% 1%

Education and nonproﬁts

2%

Other

5%
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N=1,216

Gender
Male

Female

Prefer not to say

90%

9% 1%

N=1,216

Geography

APAC 12%
North America 23%

South America 18%
EMEA 47%
N=1,217

Worldwide revenue (commercial)
<$500 million

36%

$501 million–1 billion

10%

$1.1–5 billion

28%

$5.1–10 billion

7%

$10.1–20 billion

8%

$20.1–50 billion

7%

>$50 billion

4%

N=934

Overall spend (federal)
<$500 million
Source: Deloitte 2016–2017 CIO survey.
$501 million–1 billion

51%
14%

$1.1–5 billion
$5.1–10 billion
$10.1–20 billion

9%
3%

49
9%

$20.1–50 billion

7%

>$50 billion

4%
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Overall spend (federal)
<$500 million

51%

$501 million–1 billion

14%

$1.1–5 billion
$5.1–10 billion

9%
3%

$10.1–20 billion

9%

$20.1–50 billion

10%

>$50 billion

9%

4%

N=78

Currency
USD (US dollar)

38%

EUR (Euro)
GBP (British pound)

33%
5%

JPY (Japanese yen)

4%

CAD (Canadian dollar)

4%

AUD (Australian dollar)
CNY (Chinese yuan)

2%
1%

Other

14%

N=1,214

Current role
Global/enterprise CIO or equivalent

53%

Division/business unit/region/country CIO

22%

Chief technology oﬃcer

10%

Senior technology decision maker
Chief digital oﬃcer
Other

8%
2%
5%

N=1,216
Source: Deloitte 2016–2017 CIO survey.

Organization category
Privately held
Publicly held (stock market)

50

43%
35%

Chief digital oﬃcer

2%

Other

5%
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N=1,216

Organization category
Privately held

43%

Publicly held (stock market)

35%

Government and public sector

16%

Nonproﬁt

5%

N=1,215

Business and ﬁnancial performance relative to competitors
(commercial)
9%
Signiﬁcantly ahead of competition

11%

Somewhat ahead of competition

51%

About the same

25%

Somewhat behind competition

11%

Signiﬁcantly behind competition

2%

N=1,094

Business and ﬁnancial performance relative to peers (federal)
Signiﬁcantly ahead of peers

6%

Somewhat ahead of peers

50%

About the same

33%

Somewhat behind peers

10%

Signiﬁcantly behind peers

1%

N=100

ENERGY, FOCUS, AND SKILL SET
Question 1. How long have you been in your current role?
<1 year

1–5 years

6–10 years

Source:15%
Deloitte 2016–2017 CIO survey.

11+ years

51%

19%

N=1,216

51

14%

N=100
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ENERGY, FOCUS, AND SKILL SET
Question 1. How long have you been in your current role?
<1 year

1–5 years

6–10 years

15%

11+ years

51%

19%

14%

N=1,216

Question 2. Have you held any leadership roles outside of the IT organization? What other types
of leadership roles?
Yes

No

9%

56%

44%

Business unit/Geographic

42%

Consulting

35%

Marketing/Sales

13%

Finance

12%

Other

32%

N=1,213; 681

Question 3. How do you spend your time across the following areas?
Trusted Operator

Change Instigator

Business Co-creator

55%

11%

34%

N=1,216

Question 4. What are the core expectations from the business of your IT organization/CIO?
Improving business processes

70%

Reducing cost and driving eﬃciency

67%

Maintaining IT systems
Source: Deloitte 2016–2017 CIO survey.
Managing cybersecurity

66%
61%

Business innovation
Digital capabilities
Information to stakeholders

57%

52

56%
49%

55%

11%

34%
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N=1,216

Question 4. What are the core expectations from the business of your IT organization/CIO?
Improving business processes

70%

Reducing cost and driving eﬃciency

67%

Maintaining IT systems

66%

Managing cybersecurity

61%

Business innovation

57%

Digital capabilities

56%

Information to stakeholders

49%

Simplifying IT infrastructure

46%

Driving large implementations

44%

Adjusting IT operating model

9%

33%

N=1,150

Question 5. What are your organization’s top business priorities? (Select up to three)
Customers

57%

Growth

49%

Performance

48%

Cost

40%

Innovation

35%

Regulations

17%

Talent

16%

Cybersecurity

10%

Reconﬁguration

9%

Other

2%

N=1,215

Question 6. Which of the following statements is true about your IT organization’s view on the
end customer?
Building technology platforms

59%

Designing products

46%

Delivering customer experience
Source: Deloitte 2016–2017 CIO survey.
Customer acquisition, retention, loyalty

45%
44%

Analyzing customer data

38%

Joint processes with tech and marketing

53

None of the above

11%

16%

Reconﬁguration
Other

9%
2%
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Question 6. Which of the following statements is true about your IT organization’s view on the
end customer?
Building technology platforms

59%

Designing products

46%

Delivering customer experience

45%

Customer acquisition, retention, loyalty

44%

Analyzing customer data

38%

Joint processes with tech and marketing
None of the above

16%
11%

N=1,140

9%

Source: Deloitte 2016–2017 CIO survey.
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COMPETENCIES, TALENT, AND RELATIONSHIPS
Trusted operator

Change instigator

Business co-creator

Question 7. How would you describe your
personal style?

Not knowing

ANSWERS

Knowing

Competition

ATMOSPHERE

Harmony

Avoidant

VIEW TOWARD RISK

Tolerant

Numbers

EXPRESSION

Expressive

Direct

Outgoing

Words

Question 8. How would you describe your
working style?

Takes charge

Structured

EMOTION

Contained

COMMUNICATION

Diplomatic

INTERACTION

Quiet

Big picture

OUTLOOK

Details

Realistic

APPROACH

Creative

Tolerates

CONFRONTATION

Avoids

Deliberate

DECISIONS

Quick

GROUP SETTING

Team player

MEETINGS

Brainstorm

Adapts easily

NEW ENVIRONMENTS

Cutting edge

NEW TECHNOLOGY

Takes time

Slow to adopt

Essential

CONSENSUS

Nonessential

Professionals

COLLEAGUES

Friends

Objective

WORKING WITH OTHERS

Fluid

WORK STYLE

Mechanical

Outgoing

NEW PEOPLE

Emotions

Quiet

N=1,175

9%
Source: Deloitte 2016–2017 CIO survey.
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Question 9. What do you consider to be the diﬀerentiating characteristics of a successful tech
leader? (Select up to ﬁve)
Question 9. What do you consider to be the diﬀerentiating characteristics of a successful tech
leader? (Select up to ﬁve)
Technology vision

71%

Technology
vision stakeholders
Inﬂuence internal

64% 71%

Inﬂuence
internal stakeholders
Communication

57% 64%

Communication
Attracting and retaining talent

48%

Attracting
and ﬁnancial
retainingimpact
talent of IT
Communicate

57%

48%
45%

Communicate
impact of IT
Culture of highﬁnancial
performance

41%45%

Culture
ofexternal
high performance
Leverage
partners

31%

Leverage
external partners
Deliver technology
initiatives

41%

31%
27%

Deliver
technology
initiatives
Comprehension
of markets

27%
25%

Comprehension
of markets
Conﬂict resolution

25%
24%

Conﬂict
resolution
Operations
and execution

24%
21%

Operations
and execution
Workforce productivity

15% 21%

Workforce
productivity
Other

0%

Other
N=1,161

0%

15%

N=1,161

Question 10. Which of the following are your current strengths? (Select up to ﬁve)
Question 10. Which of the following are your current strengths? (Select up to ﬁve)
Technology vision

61%

Technology
vision
Communication

56% 61%

Communication
Inﬂuence internal stakeholders

47%

Inﬂuence
internal
stakeholders
Communicate
ﬁnancial
impact of IT

40%

Communicate
ﬁnancial
impact of IT
Operations and
execution

40%
38%

Operations
and execution
Deliver technology
initiatives

56%

47%

38%
37%

Deliver
technology
initiatives
Leverage
external partners

37%
36%

Leverage
external partners
Conﬂict resolution

36%
36%

Conﬂict
resolution
Attracting
and retaining talent

36%
35%

Attracting
talent
Culture of and
highretaining
performance

35%
33%

Culture
of high performance
Comprehension
of markets

21%

Comprehension
of markets
Workforce productivity

13%

Workforce
productivity
Other

0%

Other
N=1,152

0%

13%

N=1,152Deloitte 2016–2017 CIO survey.
Source:
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21%
9%
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Question 11. Who do you report to?
CEO (chief executive oﬃcer)

35%

CFO (chief ﬁnancial oﬃcer)

20%

CIO or equivalent (group/global/regional)

13%

COO (chief operating oﬃcer)
Board of directors

9%
5%

Executive/management committee

4%

CAO (chief administrative oﬃcer)

3%

Business unit leader

3%

Other

8%

N=1,162

Question 12. Which relationships do you consider the strongest? (Select up to ﬁve)
CFO (chief ﬁnancial oﬃcer)

62%

CEO (chief executive oﬃcer)

62%

COO (chief operating oﬃcer)

38%

Business unit leader

35%

CHRO (Chief human resources oﬃcer)

28%

CIO or equivalent (group/global/regional)

22%

CMO (chief marketing oﬃcer)

21%

CISO (chief information security oﬃcer)

16%

Head of sales

16%

CPO (chief procurement oﬃcer)
Chief digital oﬃcer/head of digital

12%
10%

CAO (chief administrative oﬃcer)

8%

M&A director

3%

Other

7%

N=1,152
9%
Source: Deloitte 2016–2017 CIO survey.
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Question 13. Which relationships will be the most important for you to succeed in the next two
years? (Select up to ﬁve)
CEO (chief executive oﬃcer)

80%

CFO (chief ﬁnancial oﬃcer)

61%

COO (chief operating oﬃcer)

44%

Business unit leader

33%

CMO (chief marketing oﬃcer)

28%

CHRO (chief human resources oﬃcer)

23%

CIO or equivalent (group/global/regional)

21%

Chief digital oﬃcer/head of digital

19%

Head of sales

17%

CISO (chief information security oﬃcer)
CPO (chief procurement oﬃcer)
CAO (chief administrative oﬃcer)
M&A director
Other

13%
7%
6%
4%
7%

N=1,150

ORGANIZATIONAL CAPABILITIES, AND
ENVIRONMENT
Question 14. What percentage of your IT workforce consists of full-time employees?
Current full-time percentage

74%

Full-time percentage in two years

71%

N=1,110

9%
Source: Deloitte 2016–2017 CIO survey.
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Question 15. What is your organization’s worldwide IT budget for the current ﬁnancial year?
<$25 million

49%

$26–100 million

27%

$101 million–1 billion

20%

>$1 billion

4%

N=883

Question 16. How has your IT budget changed since the last ﬁnancial year?
Decreased by more than 20%

5%

Decreased by 10–20%

9%

Decreased by 5–9%

7%

Decreased by 1–4%

4%

Same as last year

19%

Increased by 1–4%

8%

Increased by 5–9%

15%

Increased by 10–20%

14%

Increased by more than 20%

12%

Don’t know

2%

Prefer not to say

6%

N=1,133

Question 17. How is your overall IT budget allocated currently?
Business operations

Incremental business change

57%

Business innovation

26%

16%

N=1,081

Question 18. What percentage of the technology budget do you control?
9%

77%
Source: Deloitte 2016–2017 CIO survey.
N=1,081
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16%
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Question 18. What percentage of the technology budget do you control?
9%

77%
N=1,081

Question 19. How would you rate your IT organization’s current skills in the following areas?
Far below average

Below average

Average

Above average

Business acumen
Program management

14%

Systems thinking and enterprise architecture

20%

Leading class

24%

50%

32%

39%

33%

35%
31%

Workforce enablement

21%

39%

Cloud and distributed systems

27%

34%

25%

37%

22%

Customer and digital experience
Analytics

28%
16%

28%

31%

18%

20%

N=1,130

Question 20. What skills are you going to hire for in the next two years?
Analytics

65%

Customer and digital experience

52%

Program management

44%

Cloud and distributed systems

43%

Systems thinking and enterprise architecture

41%

Workforce enablement

33%

Business acumen
Other

27%
5%

N=1,125

Source: Deloitte 2016–2017 CIO survey.
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Question 21. Which of the following attributes describe the culture you need in your IT
organization to meet the needs of your business?
Understanding market

51%

Teamwork and collaboration

45%

Operational excellence

42%

Embracing ambiguity

36%

Alignment to strategy

33%

Continuous learning

23%

Accountability

20%

Commitment to core values

17%

Diversity

16%

Engaging and challenging
Other

9%
0%

N=1,064

Question 22. Which of the following organizational capabilities are essential to your success?
(Select up to ﬁve)
Strategic alignment

78%

Execution

55%

Vision and strategy

50%

Innovation and disruption

47%

Talent and culture

45%

Governance and compliance

38%

Technology and architecture

37%

Risk and security

37%

Analytics and insight

32%

Ecosystem and partners

31%

N=1,123

9%
Source: Deloitte 2016–2017 CIO survey.
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Question 23. How would you evaluate your IT organization’s current capability across the
following areas?
Does not exist

Building capability

Deﬁned

Execution

18%

Excellent

Leading

40%

35%
31%

Strategic alignment

20%

43%

Governance and compliance

21%

43%

28%

Ecosystem and partners

23%

42%

29%

Technology and architecture

24%

44%

27%

Risk and security

25%

44%

25%

Vision and strategy

25%

44%

25%

Talent and culture

34%

Analytics and insight

9%

Innovation and disruption

12%

42%

41%

19%

32%

40%

6%

15%

30%

15%

N=1,097

TECHNOLOGIES AND EMERGING SOLUTIONS
Question 24. Which of the following technology areas will have the most impact on your
business in the next two years? (Select up to three)
Digital

67%

Analytics

59%

Cloud computing

46%

Cybersecurity

45%

Legacy/core modernization

42%

Emerging technologies
None of the above

17%
0%

N=1,098
9%
Source: Deloitte 2016–2017 CIO survey.
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Question 25. How would you evaluate your current level of investment for the following tech areas?

Question
25. How wouldAppropriately
you evaluate
your currentOverinvesting
level of investment for the following tech areas?
Underinvesting
investing
Question
25. How would
you evaluate
your currentOverinvesting
level of investment for the following tech areas?
Underinvesting
Appropriately
investing
Legacy/core modernization
Underinvesting
Appropriately investing
Legacy/core
modernization
Cloud
computing

34%
Overinvesting

58%

7%

34%
41%

58%
57%

7%

Cloud
computing
Legacy/core
modernization
Cybersecurity

41%
34%
41%

57%
58%
57%

7%

Cybersecurity
Cloud computing
Digital

41%
53%

57%
45%

Digital
Cybersecurity
Analytics

53%
41%
57%

45%
57%
41%

Analytics
Digital
Emerging
technologies

57%
53%
74%

41%
45%
24%

Emerging
Analytics technologies
N=1,098
Emerging technologies
N=1,098

74%
57%

24%
41%

74%

24%

N=1,098 26. How will your technology spend change in the next two years for the following
Question
technologies?
Question 26. How will your technology spend change in the next two years for the following
technologies?
Decrease >10%
Decrease 1–10%
Stay the same
Increase 1–10%
Increase >10%
Question 26. How will your technology spend change in the next two years for the following
technologies?
Decrease >10%
Decrease 1–10%
Stay the same
Increase 1–10%
Increase >10%
Analytics
Decrease >10%
Analytics
Digital

22%
Stay the same

Decrease 1–10%

40%
Increase 1–10%

36%
Increase >10%

22%
23%

40%
43%

36%
32%

Digital
Analytics
Cloud
computing

23%
22%
21%

43%
40%
41%

32%
36%
34%

Cloud
Digitalcomputing
Cybersecurity

21%
23%
34%

41%
43%44%

34%
32%
20%

Cybersecurity
Cloud computing
Legacy/core
modernization

13%

34%
21%
36%

41% 44%
22%

24%

Legacy/core
modernization
Cybersecurity
Emerging
technologies

6% 13%

36%
34%
59%

22% 44%
23%

24%8%

Emerging
technologies
Legacy/core
modernization
N=1,098
Emerging technologies
N=1,098

6% 13%

59%
36%

22%

23%

24%8%

6%

59%

23%

8%

20%
34%
20%

N=1,098emerging technologies will you invest in signiﬁcantly in the next two years?
Which

Which emerging technologies will you invest in signiﬁcantly in the next two years?
Cognitive technologies

Which emerging technologies will you invest in signiﬁcantly in the next two years?
Cognitiveoftechnologies
Internet
Things

Internet
oftechnologies
Things
Cognitive
Robotic
process
automation

61%64%

43%

61%64%

30%

43%

61%

14%

30%

43%

14%
12%

30%

Robotic
process
automation
Internet
of Things
API
brokerage
API
brokerage
Robotic
process automation
3D
printing
3D
APIprinting
brokerage
Blockchain

64%

Blockchain
3D printing
None
of the above

12%
14%
10%

None
of the above
Blockchain
N=188
None of the above
N=188

10%
12%

9%
9%
9%

10%

Source:
N=188 Deloitte 2016–2017 CIO survey.
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How will your cloud computing strategy aﬀect your spending in the following areas over the
next will
two your
years?
How
cloud computing strategy aﬀect your spending in the following areas over the

next will
two your
years?
How
cloud computing strategy aﬀect your spending in the following areas over the
Decrease >10%
Decrease 1–10%
Stay the same
Increase 1–10%
Increase >10%
next two years?
Decrease >10%

Decrease 1–10%

Stay the same

Decrease >10%
Implementation

Decrease 1–10%

Stay the same
9%

Implementation
IT outsourcing
Implementation
IT outsourcing
Consulting
IT outsourcing
Consulting
Business process outsourcing
Consulting
Business process outsourcing
Software support
Business process outsourcing
Software support
Hardware support
Software support
Hardware support
N=500
Hardware
support
N=500

Increase 1–10%

Increase >10%

Increase 1–10%
Increase >10%
42%
25%
22%

11%
16%
11%
16%

6%
7%
27%
7%
27%
31%
27%
31%

25%
32%
25%
32%
45%
32%
45%
56%
45%
56%
30%
56%
30%
31%
30%
31%

42%
35%
42%
35%
33%
35%
33%
28%
33%
28%
27%
28%
27%
17%
27%
17%

16%

31%

31%

17%

7%

11%

9%
8%
9%
8%
6%
8%
6%

22%
21%
22%
21%
13%
21%
13%
13%

N=500

Which areas of analytics will you invest in signiﬁcantly in the next two years?
Which areas of analytics will you invest in signiﬁcantly in the next two years?
Business
operations
data will you invest in signiﬁcantly in the next two years?
Which
areas
of analytics
Business operations data
Customer data
Business operations data
Customer data
Machine learning and cognitive computing
Customer data
Machine learning and cognitive computing
Improve adoption of analytics tools
Machine learning and cognitive computing
Improve adoption of analytics tools
Market data
Improve adoption of analytics tools
Market data
Functional data
Market data
Functional data
None of the above
Functional data
None of the above
N=651of the above
None
N=651

75%
63%

55%

47%
47%
43%
47%
43%

1%

55%
53%
55%
53%

63%

75%
75%

63%

53%

43%

1%
1%

N=651

How does the organization generally view security/privacy investments?
How does the organization generally view security/privacy investments?
Minimize
How
doesrisk
the organization generally view security/privacy investments?
Minimize risk
Protect customer information
Minimize risk
Protect customer information
Compliance chore
Protect customer information
Compliance chore
Protect intellectual property
Compliance chore
Protect intellectual property
Cost to the business
Protect intellectual property
Cost to the business
Operational expense
Cost to the business
Operational expense
Protect critical infrastructure
Operational expense
Protect critical infrastructure
None of the above
Protect critical infrastructure
None of the above
N=491of the above
None
N=491
Source: Deloitte 2016–2017 CIO survey.
N=491

56%

39%
32%
32%
30%
32%
30%
30%
30%
30%
29%
30%
29%

1%

29%

1%
1%
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56%
56%
56%
56%
56%

39%

9%
9%
9%
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Which most accurately describes the core systems driving your business processes?
Which most accurately describes the core systems driving your business processes?
Inﬂexible: Stable core operations,
Which
mosttoaccurately
describes the core systems driving your business processes?
but diﬃcult
update/enhance
Inﬂexible: Stable core operations,
but diﬃcult to update/enhance
Insuﬃcient:
Challenging
for our business to
Inﬂexible: Stable
core operations,
24%
operate
(performance,
reliability, functionality)
but
diﬃcult
to
update/enhance
Insuﬃcient: Challenging for our business to
24%
operate (performance, reliability, functionality)
Strategic:
Foundation
which
drives
competitive
Insuﬃcient:
Challenging
for our
business
to
19%
advantage
or fosters innovation/growth
24%
operate
(performance,
reliability,
functionality)
Strategic:
Foundation which
drives
competitive

29%
29%
29%

19%

advantage or fosters innovation/growth
Just
ﬁne: Adequate
forwhich
our business;
Strategic:
Foundation
drives competitive
not
an areaor
offosters
focus/investment
advantage
innovation/growth
Just ﬁne: Adequate for our business;

17%
19%
17%

not an area of focus/investment
Unintuitive:
Underlying
transactions
Just ﬁne: Adequate
for our
business; do what
they
should,
but
poor usability/user experience
not
an
area of
focus/investment
Unintuitive:
Underlying
transactions do what

9%

17%

9%

they should, but poor usability/user experience
Unintuitive: Underlying transactions do what
N=466
they should, but poor usability/user experience
N=466

9%

N=466

What is the scope of your digital activities?
What is the scope of your digital activities?
Customer engagement

68%

What is the scope of your digital activities?
Customer engagement
Technology enablement
Customer
engagement
Technology
enablement
Business innovation
Technology
enablement
Business innovation
Employee empowerment
Business
Employeeinnovation
empowerment
Marketing
Employee
Marketingempowerment
New product development
Marketing
New product development

59%
59%

47%

42%

68%
65%
68%
65%
65%

59%

47%
47%
47%
47%

42% 47%

N=738
New product development
N=738

42%

N=738

Question 27. What is your organization’s strategic direction for your core business applications?
Question 27. What is your organization’s strategic direction for your core business applications?
Revitalize: Enhance usability/design, introduce
Question
27. What
is your
organization’s
strategic direction for your core business applications?
40%
digital extensions
to core
processes,
add analytics
Revitalize: Enhance usability/design, introduce
40%
digital extensions to core processes, add analytics
Replace:
Swap
existing
systems for introduce
Revitalize:
Enhance
usability/design,
27%
new
infrastructure
functionality
40%
digital
extensions
toand
coresystems
processes,
Replace:
Swap existing
for add analytics
27%

new infrastructure and functionality
Re-platform:
Upgrade
underlying
Replace:
Swap
existingthe
systems
for
infrastructure/operating
environment
new
infrastructure
andthe
functionality
Re-platform:
Upgrade
underlying

15%

the existing footprint
Remediate:
Clean up,
rewrite
Retrench: Continue
as-is
with services/
integration
layer,
master data
the
existing
footprint
Remediate: Clean up, rewrite services/
integration layer, master data
Retire:
Abandon
systems
and look
Remediate:
Cleanexisting
up, rewrite
services/
for
alternative
solutions
integration
layer,
mastersuch
dataas cloud
Retire: Abandon
existing
systems
and look
for alternative solutions such as cloud
Retire: Abandon existing systems and look
N=1,041
for alternative solutions such as cloud
N=1,041

27%

15%

infrastructure/operating environment
Retrench:
Continue
as-is
Re-platform:
Upgrade
thewith
underlying
the
existing footprint
infrastructure/operating
environment
Retrench: Continue as-is with

9%

15%

9%
5%

9%

5%
4%
5%

9%

4%

9%

4%

9%

Source:
N=1,041Deloitte 2016–2017 CIO survey.
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