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Seja
persistente
Não há uma fórmula certa para o
sucesso profissional. Às vezes, o fator sorte — o famoso “estar no lugar certo
no momento certo” — dá o empurrão que faltava.
Mas, na maioria dos casos, chegar aonde se planejou requer muito esforço, dedicação e, acima de
tudo, persistência. Isto mesmo: aqueles que desejam se destacar têm de saber que trilhar a trajetória não será nada fácil. Obstáculos virão e terão
de ser vencidos. Desilusões caminharão junto com
satisfação — não necessariamente nas mesmas
quantidade e intensidade.
Mas existem alguns pontos de intersecção nas
carreiras das pessoas bem-sucedidas. Um deles é a
busca contínua pelo desenvolvimento. Nos dias de
hoje, atualizar-se constantemente é condição de sobrevivência no mercado. A dúvida está em escolher
a área de especialização. E aí se deve retornar ao cerne da questão: o que você pretende? Tendo em vista
seus objetivos fica mais fácil selecionar os cursos e
até o nível de formação.
Para ajudar nessa tarefa, selecionamos 80 cursos que atendem tanto aos anseios de CIOs como
aos dos profissionais que procuram uma formação
técnica. São MBAs e pós-graduações em gestão,
estratégia, inovação e tecnologia, cursos de especializações em diversas áreas da TI e de idiomas.
Aproveite o início do ano para dar uma guinada
na carreira. Boa sorte!
Boa lei t ur a!
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Avance na carreira:
confira 80 cursos para
melhorar sua formação
e impulsionar sua vida
profissional
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10 | Cursos com foco em gestão e
negócios ainda estão entre os mais
requisitados. Nossa lista enumera
20 faculdades que são uma boa
alternativa para quem planeja uma
carreia gerencial

Pós-graduação
14 | A escolha do curso de pósgraduação pode direcionar a carreira. Encontre entre os 20 cursos
selecionados opções técnicas e
de gestão

cursos de ti variados
18 | Há ocasiões nas quais uma
especialização mais técnica ajuda a
turbinar a carreira dos profissionais
de TI que buscam conhecimento em
determinada área

Idiomas
24 | Aprender outros idiomas é
fundamental para concorrer tanto
a vagas em multinacionais como a
projetos internacionais

Capa dupla

Vire a revista e encontre

uma nova edição!

Cenários de 2009: 18
especialistas escrevem com
exclusividade artigos sobre o que
esperar para este ano
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Inteligente, é escolher a empresa certa.
Implantação de infra-estrutura tecnológica para
Call Centers, Data Centers e Backup Sites.

parceiros

A Digicomp presta serviços
especializados em integração
de infra-estrutura tecnológica
para Informática e Telecomunicações. Trabalhando em
conjunto com as principais
empresas do setor, a Digicomp
possui experiência e conhecimento para desenvolver o
que há de mais moderno e
eficiente.

Projetando e construindo
Call Centers, Data Centers e
Backup Sites, a Digicomp
também realiza obras de
Cabeamento Estruturado e
Sistemas Elétricos de fornecimento ininterrupto. Além
disso, comercializa toda a
gama de equipamentos para
Redes, projetando e implantando a solução ideal.

Assim, a Digicomp está apta a
fornecer todo o conjunto de
soluções tecnológicas para
que a sua empresa cresça em
produtividade, segurança, disponibilidade e confiabilidade
no mercado. Converse com a
gente, a Digicomp tem a
solução que você procura.
Acesse nosso site e conheça:
www.digicomp.com.br

Especial Formação

200

Prepare-se para
Jacilio Saraiva, especial para InformationWeek Brasil

InformationWeek Brasil traz um espe

especializações, idiomas e pós-graduações —
profissional de TI
É melhor pagar um curso técnico
ou um MBA que contemple aulas
de liderança e gestão de pessoas?
Quais idiomas escolher? O que será
mais importante para a carreira dos
profissionais de tecnologia da informação nos próximos 12 meses?
Especialistas em recrutamento, seleção e encaminhamento de carreira explicaram à InformationWeek
Brasil o que dará mais peso aos currículos em 2009 — um ano no qual
o emprego, por conta da recessão
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mundial, terá de ser mais bem cuidado do que em 2008.
Para analistas da área de recursos
humanos, a melhor forma para não se
descuidar da carreira é planejar as atividades que serão realizadas no longo
prazo, tais como escolher uma instituição de ensino com boas referências e
aprimorar o inglês antes de partir para
o aprendizado de um outro idioma. A
oportunidade de fazer relacionamento
durante as aulas também é um ponto
importante na hora de se decidir pela

Todas as informações sobre os cursos foram fornecidas pelas respectivas instituições durante novembro e dezembro de 2008
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realização de um curso.
Sandra Maura, diretora da consultoria Topmind, que lança em 2009 uma
unidade de negócios especializada em
orientar carreiras de executivos de TI,
explica que o profissional deve estabelecer, logo no início da jornada, um
plano de metas e pontos que precisam
ser trabalhados para atingir a posição
desejada. “Isto inclui cursos, aulas de
idiomas e certificações”, afirma.
Segundo Sandra, uma pesquisa divulgada pelo instituto holandês Exin,
Information Week Brasil

1/14/09 5:41:12 PM
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m especial com 80 cursos — entre MBAs,
ações — para impulsionar a carreira do
que realiza exames educacionais na
área de TI, mostra que a maioria dos
profissionais não tem um plano de
carreira definido e quase metade deles afirma que parte dos investimentos em qualificação são feitos para
suprir demandas urgentes, sem dar
atenção a objetivos mais distantes. “É
no momento de convivência dentro
do ambiente corporativo que a oportunidade de desenvolvimento fica
mais ampla. Muitas empresas, pela
necessidade de ter em suas equipes
Janeiro de 2009
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profissionais cada vez mais atualizados, oferecem bolsas de estudo para
especializações e MBAs”, comenta.
De acordo com Nivaldo Dutra, gerente de treinamento e desenvolvimento da CPM Braxis, empresa de serviços de TI com 5,4 mil funcionários,
o aperfeiçoamento deve ser constante
e a busca por novos cursos não pode
ser interrompida em nenhuma fase
da escalada profissional. “Os executivos são submetidos a desafios cada
vez maiores. É preciso estar sempre

um passo adiante de todos.” Já Márcio
Gaba, diretor do LMI — Leadership
Management International no Brasil,
consultoria mundial especializada em
desenvolvimento pessoal, acredita que
somente a preparação técnica não vai
tornar um profissional desejado pelas
corporações. “Os outros concorrentes
também têm acesso às mesmas informações e o candidato deverá mostrar
maneiras diferenciadas de pensar e
agir. É preciso ter foco em resultados e
compromisso com os objetivos.”
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Profissionais precisam levar em conta
as suas aspirações no mundo corporativo
na hora de escolher um curso
SUCESSO PROFISSIONAL
Na hora de escolher um curso, Sandra orienta o profissional a levar em conta suas aspirações no mundo corporativo. “Com um planejamento de carreira, será mais fácil
optar por melhoramentos que atendam às necessidades
futuras.” A especialista também concorda que os cursos
de idiomas, principalmente inglês e espanhol, fazem
muita diferença na balança do sucesso profissional. “Um
MBA internacional aparece como uma boa opção para
quem deseja, além de adquirir novos conhecimentos em
estratégia, negócios e liderança, se aperfeiçoar em línguas
estrangeiras”, avalia.
Um diferencial pode estar no espanhol, já que muitas
empresas brasileiras têm aproveitado oportunidades de
expansão na América do Sul. Mas preste atenção: antes de
dedicar-se a outras línguas, observe se seu inglês não está
“enferrujado”. “A experiência na área de recrutamento e
seleção mostra que a maior dificuldade para preencher
vagas de alto escalão está no nível de inglês dos candidatos e não no seu conhecimento técnico”, esclarece Gaba.
No entanto, não se deve descartar o aprendizado de outros idiomas, além do espanhol e do inglês, pois isto pode
se tornar um diferencial importante na busca por um
mercado ou uma empresa de uma nacionalidade específica. Falar francês em uma corporação francesa pode ser
fundamental para ingressar na companhia ou assumir
projetos internacionais.

ESCOLHA CERTA
Na linha de MBAs e especializações, a opção deverá
levar em conta o que será diferencial no currículo. “Os
MBAs são importantes, porque abordam aspectos sobre
gestão de serviços em outsourcing e qualidade de serviços”, salienta Sandra. Desta forma, este tipo de pós-graduação acaba oferecendo uma visão geral sobre gestão e abre
mais portas para os executivos.
Dentro do universo de MBAs, os mais procurados são
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aqueles voltados às estratégias e aos negócios. Outros
treinamentos no setor de TI incluem instituições com
núcleos de estudo com aplicações práticas e aqueles ministrados por executivos do mercado, que garantem o
expertise do professor numa área de interesse do aluno.
Além disto, a pós-graduação traz oportunidades para
costurar uma boa rede de relacionamentos entre estudantes e professores.
Para Gaba, do LMI, se o profissional deseja assumir
uma posição de líder de equipe, é primordial aprender a
gerir pessoas. “Ao mesmo tempo, ele deve criar um ambiente de confiança, delegar tarefas e ser um modelo de
liderança eficaz.”
Os especialistas lembram que também há cursos variados na área de TI que podem ajudar um candidato a conquistar uma eventual vaga numa empresa ou adequá-lo
a melhores posições dentro das companhias. Por exemplo, se o profissional desejar ser um gestor, é importante
mostrar ao empregador que está se preparando para tal
tarefa. “Há dimensões gerenciais, comportamentais e de
negócios que, cada vez mais, mostram-se necessárias na
formação ampla de um profissional de TI”, resume Dutra,
da CPM Braxis.
Quando se trata da trajetória do CIO, o grande desafio está em promover o alinhamento entre a TI e os
negócios. Neste contexto, ao buscar um posicionamento estratégico dentro da organização, que aproxime o
executivo da área decisória, são necessárias qualidades
como liderança, compreensão do core business da empresa, bom domínio de governança corporativa e de
tecnologia da informação.
Para orientar os profissionais de TI neste início de 2009,
a InformationWeek Brasil preparou um especial com 80
cursos extracurriculares, como MBAs, pós-graduações,
especializações, idiomas, entre outros para “turbinar” o
currículo. Confira nas páginas a seguir.

Todas as informações sobre os cursos foram fornecidas pelas respectivas instituições durante novembro e dezembro de 2008
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Executivos
de TI devem
estabelecer,
logo no início
da carreira, um
plano de metas
para atingir
a posição
desejada
Antes da matrícula
COM O CURSO EM MENTE, ESTÁ NA HORA DE TOMAR ALGUNS CUIDADOS. É preciso
verificar, mais de uma vez, se o treinamento em questão vai agregar valor à carreira
do profissional. “Cheque a qualidade da instituição de ensino e do curso oferecido,
para que o diferencial não fique somente no currículo, mas que realmente traga um
peso relevante para o futuro”, diz Sandra Maura, diretora da consultoria Topmind.
A consultora também orienta a verificar se os outros estudantes que procuram
o curso têm aspirações comuns — quanto maior a troca de experiências durante
e após as aulas, maior será o valor do treinamento em termos de conhecimento,
expertise e relacionamento.
Busque também alguma referência de aplicação no programa desejado. “Muito
do que é oferecido não leva a nenhum resultado prático”, avisa Márcio Gaba,
diretor do LMI. Já Nivaldo Dutra, da CPM, aconselha que a escolha da instituição
deve recair numa escola respeitada, que vai “dourar” ainda mais o currículo. Mas
a disponibilidade e o comprometimento do profissional com o curso também
devem entrar no pacote de capacitação. “Além da carga horária das aulas, deve
ser levada em conta a importância de atividades fora da classe, como leituras e
trabalhos em equipe.”

Janeiro de 2009
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Especial Formação

MBAs

Jacilio Saraiva, especial para InformationWeek Brasil

cursos

Os MBAs focados em gestão e negócios continuam na lista dos mais procurados
entre os diretores de TI de grandes empresas. Mas há também cursos sobre tecnologia voltados para aqueles que ocupam posições de decisão nas companhias. Nove instituições, entre elas
Uniesp, Fipe e Fiap, sugerem 20 opções de MBA em áreas como gerenciamento de pessoas, inovação tecnológica e governança.
MBA em Gestão Estratégica de
Tecnologia da Informação

MBA em Gestão de Pessoas:
Liderança e Coaching

Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Descrição do MBA:
Proporciona aos participantes com formação na área
tecnológica uma visão gerencial associada à utilização da TI na
gestão estratégica de negócios
Data de início: 04/04/2009
Duração: 504 horas/aula
Preço: sob consulta
Contato: (0800)772-2778 ou cursosmbasp@fgv.br

Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Anhembi Morumbi
Descrição do MBA:
Para supervisores, gerentes, diretores e superintendentes
de qualquer área interessados em desenvolver habilidades
pessoais e profissionais, liderar pessoas e negócios. A meta é
criar nos participantes competências de coaching, adotando
comportamentos que potencializem o desempenho das
equipes
Data de início: 02/03/2009
Duração: 03 semestres (400 horas/aula de disciplinas),
incluindo monografia
Preço: 24 parcelas de R$ 669,99
Contato: (11) 3847-3198 ou www.anhembi.br

MBA em Conhecimento,
Tecnologia e Inovação
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Fundação Instituto de Administração (FIA)
Descrição do MBA:
Desenvolve habilidades para criar novos negócios, produtos
ou serviços; conceber modelos de gestão para a inovação em
negócios já existentes e assumir maiores responsabilidades em
gestão de P&D e inovação tecnológica
Data de início: sob consulta
Duração: 600 horas
Preço: sob consulta
Contato: (11) 3732-3535 ou www.fia.com.br

MBA em Gestão de Projetos
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Anhembi Morumbi
Descrição do MBA:
Tem dois módulos: gestão de projetos e administração
corporativa, ambos voltados para profissionais das áreas de TI,
engenharia, arquitetura, administração e marketing. Oferece
contato com as metodologias e ferramentas de gestão de
projetos mais utilizadas nas grandes empresas

10 Todas as informações sobre os cursos foram fornecidas pelas respectivas instituições durante novembro e dezembro de 2008
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Data de início: 02/03/2009
Duração: 03 semestres (400 horas/aula de disciplinas),
incluindo monografia
Preço: 24 parcelas de R$ 669,99
Contato: (11) 3847-3198 ou www.anhembi.br

MBA em Gestão Empresarial
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Anhembi Morumbi
Descrição do MBA:
Capacita profissionais de média gerência que buscam
aprofundamento em conceitos de gestão de negócios e que
desejam desenvolver habilidades de líderes
Data de início: 02/03/2009
Duração: 03 semestres (400 horas/aula de disciplinas),
incluindo monografia
Preço: 24 parcelas de R$ 669,99
Contato: (11) 3847-3198 ou www.anhembi.br

MBA em Gestão Empresarial
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Faculdade Renascença de São Paulo (Uniesp)
Descrição do MBA:
Forma futuros gestores nas áreas de negócios, finanças,
marketing, pessoas e TI
Data de início: sob consulta
Duração: 14 meses ou 432 horas/aula
Preço: 18 parcelas de R$ 360,00
Contato: (11) 2173-4785 ou secretariapos-sp@uniesp.edu.br

MBA em Elaboração de Projetos, Análise
Econômica e Gestão Empresarial
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe)
Descrição do MBA:
Programa estruturado para atender ao desenvolvimento e à
capacitação executiva dos participantes. O foco é estabelecer
diferenciais competitivos à criação de oportunidades
econômicas duradouras para a empresa
Data de início: março de 2009
Duração: 450 horas
Preço: Matrícula de R$ 1.600,00 + 15 parcelas de R$ 960,00
Contato: (11) 3289-0813 ou cursospaulista@fipe.org.br

MBA em Gestão de Projetos
e Inovação Tecnológica
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe)
Descrição do MBA:
Capacita os participantes quanto à aplicação de ferramentas e

Janeiro de 2009
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técnicas adequadas ao contexto da nova economia. Dá ênfase
nos processos de iniciação, planejamento e controle de projetos
alinhados com metodologias sistematizadas pelo Project
Management Body of Knowledge (PMBoK, 2003)
Data de início: março de 2009
Duração: 420 horas
Preço: Matrícula de R$ 1.600,00 + 15 parcelas de R$ 960,00
Contato: (11) 3289-0813 ou cursospaulista@fipe.org.br

Gestão Executiva de Empresas
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
FMU
Descrição do MBA:
A meta é transformar os participantes em “executivos globais”,
oferecendo técnicas para entender suas empresas de forma
integrada, com uma visão abrangente dos negócios
Data de início: 02/02/2009
Duração: 03 semestres ou 450 horas/aula
Preço: 21 parcelas de R$ 494,57
Contato: cppg@fmu.br ou www.portal.fmu.br/pos

MBA em Gestão de Banco de Dados
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS)
Descrição do MBA:
Forma o profissional responsável por projetar e manter o banco
de dados funcionando. Também discute metodologias para
levantamento de requisitos, análises e modelagem de dados.
Data de início: sob consulta
Duração: 480 horas/aula
Preço: R$ 10.790,00 ou 20 parcelas de R$ 539,50
Contato: (11) 4239-3255 ou www.uscs.edu.br

MBA em Governança de TI
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS)
Descrição do MBA:
Capacita o aluno a gerir os processos de TI de uma organização
e desenvolver habilidades para a implantação de modelos de
governança
Data de início: sob consulta
Duração: 480 horas/aula
Preço: R$ 10.790,00 ou 20 parcelas de R$ 539,50
Contato: (11) 4239-3255 ou www.uscs.edu.br

MBA em Redes e Telecomunicações
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS)
Descrição do MBA:
Identifica critérios técnicos para planejamento, projeto,
implantação e gestão de infraestrutura de telecomunicações e
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redes de computadores
Data de início: sob consulta
Duração: 480 horas/aula
Preço: R$ 10.790,00 ou 20 parcelas de R$ 539,50
Contato: (11) 4239-3255 ou www.uscs.edu.br

MBA em Sistemas de Informação
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS)
Descrição do MBA:
A ideia é usar os sistemas de informação e as novas tecnologias
como elementos de criação e manutenção de vantagens
competitivas
Data de início: sob consulta
Duração: 480 horas/aula
Preço: R$ 10.790,00 ou 20 parcelas de R$ 539,50
Contato: (11) 4239-3255 ou www.uscs.edu.br

MBA EduComunicação e Tecnologia
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Faculdade Impacta de Tecnologia
Descrição do MBA:
Capacita o profissional a planejar, gerenciar e operacionalizar as
atividades logísticas de uma organização
Data de início: sob consulta
Duração: 18 meses ou 384 horas mais 40 horas de orientação da
monografia
Preço: sob consulta
Contato: (11) 3262-5007 ou www.impacta.edu.br

MBA Gestão Estratégica de
Tecnologia da Informação
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Faculdade Impacta de Tecnologia
Descrição do MBA:
Aborda a nova ordem econômica mundial, as exigências
sobre a governança corporativa e o impacto das tecnologias de
informação sobre os modelos de negócios das empresas
Data de início: sob consulta
Duração: 24 meses ou 480 horas
Preço: sob consulta
Contato: (11) 3262-5007 ou www.impacta.edu.br

Preço: Matrícula de R$ 120,00 mais 13 parcelas de R$ 1.080,00
Contato: (11) 3385-8000 ou www.fiap.com.br

MBA Administração de Negócios
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
FIAP
Descrição do MBA:
Os alunos são preparados para as formulações, projetos e
execuções de estratégias de negócios, vinculados aos planos
financeiros das empresas
Data de início: 17/03/2009
Duração: 368 horas/aula
Preço: Matrícula de R$ 120,00 mais 13 parcelas de R$ 892,00
Contato: (11) 3385-8000 ou www.fiap.com.br

MBA Finanças Corporativas
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
FIAP
Descrição do MBA:
Ensina aos alunos uma visão estratégica dos negócios,
aumentando as perspectivas de avaliação das empresas e do
mercado
Data de início: 17/03/09
Duração: 368 horas/aula
Preço: Matrícula de R$ 120,00 mais 13 parcelas de R$ 892,00
Contato: (11) 3385-8000 ou www.fiap.com.br

MBA Gestão Estratégica
Orientada para Inovação
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
FIAP
Descrição do MBA:
Ajuda executivos de várias áreas da gestão corporativa de
organizações públicas e privadas a gerenciar processos de
inovação
Data de início: 16/03/2009
Duração: 364 horas/aula
Preço: Matrícula de R$ 120,00 mais 13 parcelas de R$ 960,00
Contato: (11) 3385-8000 ou www.fiap.com.br

MBA Consultoria Empresarial
MBA Gestão de Outsourcing em TI
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
FIAP
Descrição do MBA:
Orienta profissionais a enfrentar os desafios da terceirização de
serviços e recursos de TI, os serviços sob a pressão de acordos,
nível de cumprimento de prazos e a captação de recursos
Data de início: 16/03/2009
Duração: 368 horas/aula

Faculdade/entidade/instituição de ensino:
FIAP
Descrição do MBA:
Capacita executivos que exercem o papel de consultores
internos em suas organizações na coordenação de projetos que
envolvem a elaboração de diagnósticos e alternativas de solução
Data de início: 17/03/2009
Duração: 368 horas/aula
Preço: Matrícula de R$ 120,00 mais 13 parcelas de R$ 1.020,00
Contato: (11) 3385-8000 ou www.fiap.com.br
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pós-graduação
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cursos

A escolha dos cursos de pós-graduação pode ser o início da
especialização do profissional de TI. Mas é possível optar por capacitações mais técnicas,
voltadas para a área de tecnologia, como engenharia de software e segurança de sistemas,
ou aulas dedicadas a setores essenciais do mundo corporativo, como a gestão de recursos
humanos. Veja 20 opções de sete instituições, como Anhembi Morumbi, PUC e FEI.
Pós-Graduação em Gestão
de Empresas (Online)

Gerência de Projetos
com Ênfase nas Práticas do PMI

Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Anhembi Morumbi
Descrição da pós-graduação/especialização:
Para interessados em atualização na área gerencial, com foco no
desenvolvimento da visão estratégica e da inovação
Data de início: 20/03/2009
Duração: 416 horas
Preço: R$ 4.160,00
Contato: (0800) 015 9020 ou www.anhembi.br

Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Universidade São Judas
Descrição da pós-graduação/especialização:
Oferece uma visão sistêmica baseada em três vértices: ferramentas e
técnicas disponíveis na literatura técnica da área, conteúdo baseado
em experiências práticas vivenciadas pelos professores e o conjunto de
processos definidos pelo PMI por meio do livro guia PMBOK (Project
Manager Body of Knowledge)
Data de início: 07/02/2009
Duração: 03 semestres ou 432 horas/aula
Preço: R$ 529,20 por mês
Contato: (11) 2799-1972 ou www.usjt.br

Administração de Empresas
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Universidade São Judas
Descrição da pós-graduação/especialização:
O curso se propõe a analisar a estrutura e as dificuldades das
empresas, fornecendo uma visão não-segmentada das organizações.
Apresenta instrumental útil na gestão integrada das áreas de pessoas,
operações, contábil-financeira, mercadológica e gestão
Data de início: 07/02/2009
Duração: 03 semestres ou 432 horas/aula
Preço: R$ 529,20 por mês
Contato: (11) 2799-1972 ou www.usjt.br

Gestão de Pessoas nas Organizações
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Universidade São Judas
Descrição da pós-graduação/especialização:
Oferece subsídios a profissionais que desejam atuar na gestão de
pessoas, diante da competitividade do mercado de trabalho
Data de início: 07/02/2009
Duração: 03 semestres ou 432 horas/aula
Preço: R$ 529,20 por mês
Contato: (11) 2799-1972 ou www.usjt.br
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Engenharia de Redes
e Serviços de Telecomunicações

Gerenciamento Estratégico
de Recursos Humanos

Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Universidade São Judas
Descrição da pós-graduação/especialização:
A meta é prover aos profissionais das áreas de eletrônica, elétrica,
telecomunicações e TI uma visão global das redes corporativas e dos
sistemas de telecomunicações. Aborda tecnologias emergentes, novas
redes e serviços de telecomunicações
Data de início: 07/02/2009
Duração: 03 semestres ou 432 horas/aula
Preço: R$ 529,20 por mês
Contato: (11) 2799-1972 ou www.usjt.br

Faculdade/entidade/instituição de ensino:FMU
Descrição da pós-graduação/especialização:
Estimula a criar novas formas de pensar a questão do RH, discute
soluções coerentes com as estratégicas organizacionais e capacita o
aluno na realização de pesquisas científicas na área de pessoal
Data de início: 02/02/2009
Duração: 02 semestres ou 360 horas/aula
Preço: 15 parcelas de R$ 487,20
Contato: www.portal.fmu.br/pos

Engenharia de Software
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Universidade São Judas
Descrição da pós-graduação/especialização:
O objetivo é mostrar aos profissionais que trabalham na área de TI
uma visão de como desenvolver software com qualidade utilizando
as melhores práticas do mercado. Forma especialistas na área de
engenharia de software para atuar como desenvolvedores de aplicações
Data de início: 07/02/2009
Duração: 03 semestres ou 432 horas/aula
Preço: R$ 529,20 por mês
Contato: (11) 2799-1972 ou www.usjt.br

Gestão de Segurança
e Auditoria de Sistemas
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Universidade São Judas
Descrição da pós-graduação/especialização:
Capacita o aluno a solucionar problemas de segurança em ambientes
computacionais por meio do desenvolvimento de padrões
Data de início: 07/02/2009
Duração: 03 semestres ou 432 horas/aula
Preço: R$ 529,20 por mês
Contato: (11) 2799-1972 ou www.usjt.br

MIS-IT (Master Integration Solutions of
Information Technology) – Especialista
em Integração de Soluções na
Tecnologia da Informação
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Universidade São Judas
Descrição da pós-graduação/especialização:
Especializa profissionais de TI na área de outsourcing e integração
de sistemas e tecnologias, visando a um upgrade de expertise nas
principais estratégias de negócio das organizações
Data de início: 07/02/2009
Duração: 03 semestres ou 432 horas/aula
Preço: R$ 529,20 por mês
Contato: (11) 2799-1972 ou www.usjt.br
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Especialização em Estratégias
para a Qualidade e a Competitividade
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Centro Universitário da FEI
Descrição da pós-graduação/especialização:
Aprofunda a análise crítica e aplicação de princípios e técnicas que
possibilitem a obtenção de uma gestão eficaz da qualidade
Data de início: 10/02/2009
Duração: 03 semestres ou 480 horas/aula
Preço: 06 parcelas de R$ 742,00 por semestre
Contato: (11) 3207-6800 ou www.fei.edu.br

Especialização em Gestão
Estratégica da Tecnologia
de Informação
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Centro Universitário da FEI
Descrição da pós-graduação/especialização:
Explora a inovação das empresas a partir de aplicações de TI nas
atividades organizacionais e discute o alinhamento da informática com
estratégias corporativas
Data de início: sob consulta
Duração: 03 semestres letivos ou 432 horas/aula
Preço: R$ 672,00 por mês
Contato: (11) 3207-6800 ou www.fei.edu.br

Gestão de Tecnologia
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Faculdade Renascença de São Paulo (Uniesp)
Descrição da pós-graduação/especialização:
Estuda as possibilidades de uso dos sistemas de informações para
os processos de negócios das empresas e apresenta alternativas para
planejamento, aquisição, desenvolvimento e implantação de soluções
Data de início: sob consulta
Duração: 14 meses ou 432 horas/aula
Preço: 18 parcelas de R$ 360,00
Contato: (11) 2173- 4785 ou secretariapos-sp@uniesp.edu.br
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Pós-Graduação em
Engenharia de Software
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Faculdade de Matemática, Física e Tecnologia da PUC-SP
Descrição da pós-graduação/especialização:
Oferece uma visão da área de desenvolvimento de software, com o
objetivo de atualizar os profissionais em conceitos, metodologias e
processos de criação de sistemas
Data de início: 06/03/2009
Duração: 370 horas
Preço: Matrícula de R$ 797,00 + 14 parcelas de R$ 797,00
Contato: (11) 3124-9600 ou infocogeae@pucsp.br

MBIS (Master Business
Information Systems)
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Faculdade de Matemática, Física e Tecnologia da PUC-SP
Descrição da pós-graduação/especialização:
Organizado em aulas, palestras e seminários, oferece subsídios para
a realização de projetos e a sua administração, para que o aluno possa
otimizar os recursos pessoal e financeiro da empresa.
Inclui encontros com CIOs e diretores convidados da área de TI de
grandes companhias
Data de início: 07/02/2009
Duração: 424 horas
Preço: Matrícula de R$ 1.242,00 + 14 parcelas de R$ 1.242,00
Contato: (11) 3124-9600

Pós-graduação em Business Intelligence
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Faculdade Impacta de Tecnologia
Descrição da pós-graduação/especialização:
Forma profissionais com capacidade de projetar sistemas que
possibilitem, por meio da inteligência de negócios, a gestão da
informação que suporta tomadas de decisão
Data de início: fevereiro de 2009
Duração: 360 horas/aula
Preço: sob consulta
Contato: (11) 3262-5007 ou www.impacta.edu.br

Pós-graduação em Gestão
de Projetos (Ênfase no PMI)
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Faculdade Impacta de Tecnologia
Descrição da pós-graduação/especialização:
Desenvolve competências nas diferentes áreas de conhecimento em
gestão de projetos, com ênfase nas práticas do PMBOK
Data de início: março de 2009
Duração: 384 horas mais 40 horas de orientação do TCC
Preço: sob consulta
Contato: (11) 3262-5007 ou www.impacta.edu.br

Pós-graduação em Gestão
e Tecnologias para Segurança
da Informação
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Faculdade Impacta de Tecnologia
Descrição da pós-graduação/especialização:
Capacita tecnicamente os profissionais responsáveis pela administração
da segurança da informação. Está estruturado para a compreensão das
tecnologias, normas e metodologias para a implantação e manutenção
da segurança global da informação, em conformidade com padrões
internacionais
Data de início: abril de 2009
Duração: 360 horas mais orientação de monografia
Preço: sob consulta
Contato: (11) 3262-5007 ou www.impacta.edu.br

Pós-graduação em Gestão
de Negócios e Tecnologia
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Faculdade Impacta de Tecnologia
Descrição da pós-graduação/especialização:
Proporciona aos participantes habilidades necessárias para atuar no
ambiente corporativo por meio de técnicas de gestão de negócios
Data de início: agosto de 2009
Duração: 180 horas
Preço: sob consulta
Contato: (11) 3262-5007 ou www.impacta.edu.br

Pós-graduação em Gestão
Empreendedora e Tecnologia
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Faculdade Impacta de Tecnologia
Descrição da pós-graduação/especialização:
As disciplinas incluem tópicos como planejamento e estratégia
empresarial, gestão do conhecimento, capital intelectual e inteligência
competitiva, além de gestão de pessoas
Data de início: sob consulta
Duração: 18 meses ou 400 horas
Preço: sob consulta
Contato: (11) 3262-5007 ou www.impacta.edu.br

Pós-graduação em
Governança Avançada de TI
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Faculdade Impacta de Tecnologia
Descrição da pós-graduação/especialização:
Capacita os profissionais a compreender e implantar mecanismos
organizacionais de gestão da TI
Data de início: agosto de 2009
Duração: 180 horas
Preço: sob consulta
Contato: (11) 3262-5007 ou www.impacta.edu.br
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variados
de TI

cursos

Os cursos livres em TI, de extensão curricular, em áreas como Itil,
Cobit e Java continuam na programação das escolas. Há também aulas para certificações
de grandes fabricantes, como Microsoft, Cisco e IBM, além de treinamentos rápidos que
podem ajudar a mudar a "cara" do seu currículo. As 30 opções são de sete instituições de
ensino, como Fundação Getúlio Vargas (FGV), Senai e Faculdade Impacta de Tecnologia.
Administração de Redes
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)
Descrição do curso: Aborda servidores Windows e Linux. O
programa inclui os principais serviços de rede, protocolos, roteamento,
gerenciamento de contas, segurança e controle remoto
Data de início: 02/02/2009
Duração: 120 horas/aula
Preço: R$ 690,00
Contato: (13) 3261-6000 ou www.sp.senai.br/santos

Administração da Tecnologia
de Informação
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Descrição do curso:

Apresenta os principais fatores críticos do sucesso no uso da TI no
contexto dos negócios, com ênfase na gestão da tecnologia como um
instrumento da competitividade empresarial
Data de início: 01/04/2009
Duração: 60 horas/aula
Preço: 04 parcelas de R$ 834,75
Contato: (11) 3281-7777

Governança Avançada
de TI — Teorias e Práticas
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Descrição do curso:

Mostra as práticas de governança de TI, capacitando os profissionais
em gestão estratégica com base em metodologias, frameworks e
normas específicas como Itil, CobiT4, CMMI, P-CMM, eSCM, BSC
e PMO, conduzindo-os a desenvolver um projeto de governança
modelado pela metodologia ICT-GOV-FGV
Data de início: 05/05/2009
Duração: 60 horas/aula
Preço: 04 parcelas de R$ 834,75
Contato: (11) 3281-7777

Curso de Extensão em Arquitetura
Orientada a Serviços (SOA)
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Faculdade Impacta de Tecnologia

Descrição do curso:

Apresenta conceitos de SOA, padrões de interoperabilidade,
considerações de segurança, infraestrutura de execução, web services
e tecnologia de implementação
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Data de início: sob consulta
Duração: 06 meses ou 104 horas/aulas
Preço: sob consulta
Contato: (11) 3262-5007 ou www.impacta.edu.br

Pós-graduação em Gestão
de Aplicações e Redes
de Wireless Data
Faculdade/entidade/instituição de ensino:

Planejamento, Execução e
Automação de Teste de Software
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Faculdade Impacta de Tecnologia

Descrição do curso:

Forma profissionais como especialistas em testes de software, capazes
de gerenciar projetos de avaliações — desde o planejamento de testes
até a definição de escopo, cenários, ferramentas e ambientes para a
execução de projetos de análise
Data de início: sob consulta
Duração: 06 meses ou 100 horas
Preço: sob consulta
Contato: (11) 3262-5007 ou www.impacta.edu.br

Faculdade Impacta de Tecnologia

Descrição do curso:

Aborda redes wireless, infraestrutura e tecnologias de integração à
internet, além de linguagens para o desenvolvimento de aplicativos no
ambiente móvel celular
Data de início: sob consulta
Duração: 384 horas mais 40 horas de orientação do trabalho de
conclusão de curso (TCC)
Preço: sob consulta
Contato: (11) 3262-5007 ou www.impacta.edu.br

Pós-graduação em Gestão
de Projeto e Aplicações em
Rede Wireless (Wi-Fi e Outdoor)

Gestão de Projetos de Software

Faculdade/entidade/instituição de ensino:

Faculdade/entidade/instituição de ensino:

Descrição do curso:

Faculdade Impacta de Tecnologia

Descrição do curso:

Aborda os conceitos formulados pelo PMI (Project Management
Institute) para o gerenciamento de projetos, com o objetivo de preparar
os alunos para aplicações práticas
Data de início: sob consulta
Duração: 06 meses ou 100 horas
Preço: sob consulta
Contato: (11) 3262-5007 ou www.impacta.edu.br

Pós-graduação em
Consultoria e Tecnologia Web
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Faculdade Impacta de Tecnologia

Descrição do curso:

Oferece ao profissional uma visão teórica e prática das principais
tecnologias que envolvem a web
Data de início: abril de 2009
Duração: 18 meses ou 360 horas mais orientação da monografia
Preço: sob consulta
Contato: (11) 3262-5007 ou www.impacta.edu.br

Pós-graduação em Design
tridimensional: Produto,
Vídeo e Game
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Faculdade Impacta de Tecnologia

Descrição do curso:

Contribui para a formação de profissionais que dominem as novas
tecnologias propiciadas pela computação gráfica
Data de início: março de 2009
Duração: 03 semestres ou 400 horas
Preço: sob consulta
Contato: (11) 3262-5007 ou www.impacta.edu.br
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Faculdade Impacta de Tecnologia
A idéia é tornar o aluno capaz de projetar uma rede Wi-Fi e apresentar
um business plan para obter recursos à finalização do projeto
Data de início: sob consulta
Duração: 18 meses ou 384 horas + orientação de monografia
Preço: sob consulta
Contato: (11) 3262-5007 ou www.impacta.edu.br

Pós-graduação em Gestão de Engenharia
de Computação com ênfase em
Computação Gráfica e Multimídia
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Faculdade Impacta de Tecnologia

Descrição do curso:

Inclui módulos como matemática aplicada à computação gráfica,
técnicas de computação gráfica e introdução à produção multimídia
Data de início: sob consulta
Duração: 18 meses ou 384 horas mais orientação de monografia
Preço: sob consulta
Contato: (11) 3262-5007 ou www.impacta.edu.br

Pós-graduação em Gestão
e Implantação em Software Livre
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Faculdade Impacta de Tecnologia

Descrição do curso:

Fala sobre os aspectos jurídicos do software livre no Brasil e a
administração e gestão de servidores baseados neste sistema
Data de início: sob consulta
Duração: 18 meses ou 360 horas mais orientação da monografia
Preço: sob consulta
Contato: (11) 3262-5007 ou www.impacta.edu.br
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Especial Formação
Redes de Computadores:
Dispositivos Móveis
Faculdade/entidade/instituição de ensino:

Data de início: 31/01/2009
Duração: 16 horas
Preço: 03 parcelas de R$ 320,00
Contato: (11) 3532-1076 ou www.companyweb.com.br

Anhembi Morumbi

Descrição do curso:
Inclui disciplinas como arquitetura de protocolos switching e
roteamento, serviços e servidores de rede
Data de início: primeiro semestre de 2009
Duração: 18 meses
Preço: R$ 690,00 por mês
Contato: (0800) 015 9020 ou www.anhembi.br

Gestão de Serviços de TI com ITIL v3
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
CompanyWeb

Gerência de Projetos
com Seis Sigma
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
CompanyWeb

Descrição do curso:
Ensina a entregar projetos no prazo e dentro das limitações, definir os
objetivos dos trabalhos e as necessidades de recursos
Data de início: 26/01/2009
Duração: 16 horas
Preço: 03 parcelas de R$ 434,00
Contato: (11) 3532-1076 ou www.companyweb.com.br

Descrição do curso:
Capacita os profissionais nos conceitos vinculados ao ciclo de vida
dos processos de TI e prepara para o exame de certificação do Itil
Foundation v3
Data de início: 19/01/2009
Duração: 24 horas
Preço: 03 parcelas de R$ 434,00
Contato: (11) 3532-1076 ou www.companyweb.com.br

Mapeamento e Desenho
de Processos utilizando MS Visio
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
CompanyWeb

Descrição do curso:
Ensina a mapear, modelar e documentar os processos com a ajuda da
ferramenta MS Visio
Data de início: 19/01/2009
Duração: 08 horas
Preço: 02 parcelas de R$ 330,00
Contato: (11) 3532-1076 ou www.companyweb.com.br

Workshop Implantação do SLA/SLM com
ITIL e Cobit
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
CompanyWeb

Descrição do curso:
Orienta como fazer a implantação do SLA nas empresas por meio das
melhores práticas globais, como Itil e Cobit
Data de início: 31/01/2009
Duração: 08 horas
Preço: R$ 750,00
Contato: (11) 3532-1076 ou www.companyweb.com.br

Formação MCSA 4 em 1
(MCP + MCTS + MCDST + MCSA)
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Green Treinamento e Consultoria

Descrição do curso:

Conjunto de oito cursos preparatórios para cinco exames que
possibilitam a conquista de quatro credenciais Microsoft: Certified
Professional em Windows 2003 (MCP), Certified Desktop Support
Technician (MCDST), Certified Systems Administrator (MCSA) e
Technology Specialist (MCTS)
Data de início: 02/02/2009
Duração: 49 dias (noturno)
Preço: sob consulta
Contato: (11) 3253-5299 ou www.green.com.br

Configuring and Troubleshooting
a Windows Server 2008 Network
Infrastructure
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Green Treinamento e Consultoria

Descrição do curso:

Voltado à infraestrutura de redes e configuração de serviços como
DNS, DHCP, IPSEC, WINS, IPv6, acesso remoto, DFS, NAP e segurança
de acesso
Data de início: 26/01/2009
Duração: 05 dias
Preço: sob consulta
Contato: (11) 3253-5299 ou www.green.com.br

Firewall — Segurança em Linux
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Green Treinamento e Consultoria

cobit 4.1 foundation
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
CompanyWeb

Descrição do curso:
Ajuda na preparação do profissional para o exame de certificação
Cobit Foundation com a ajuda de simulados e exercícios

Descrição do curso:

Apresenta conceitos de redes TCP/IP, para que o aluno possa absorver
métodos de segurança e de firewalls
Data de início: 02/02/2009
Duração: 40 horas
Preço: sob consulta
Contato: (11) 3253-5299 ou www.green.com.br
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Especial Formação
LPI — Linux Specialist
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Green Treinamento e Consultoria

Descrição do curso:

Ensina ao aluno como instalar e configurar os serviços e redes do
Linux, além de mostrar tópicos essenciais do sistema, como instalação
e permissão de arquivos
Data de início: 25/02/2009
Duração: 40 horas
Preço: sob consulta
Contato: (11) 3253-5299 ou www.green.com.br

Preparatório para o Exame de
Certificação Cisco CCNA
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
FIAP

Descrição do curso:
Prepara profissionais que necessitam de maior conhecimento em
princípios fundamentais de rede, incluindo o modelo de referência
ISO-OSI, arquitetura TCP/IP e prática na utilização e configuração de
roteadores e switches Cisco
Data de início: março de 2009
Duração: 04 meses ou 96 horas/aula
Preço: sob consulta
Contato: (11) 3385-8000 ou www.fiap.com.br

Preparatório para o Exame de
Certificação PMP

de dados, especificação e implementação
Data de início: 16/03/2009
Duração: 364 horas/aula
Preço: Matrícula de R$ 120,00 mais 13 parcelas de R$ 1.090,00
Contato: (11) 3385-8000 ou www.fiap.com.br

Desenvolvimento de Soluções
Corporativas Java
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
FIAP

Descrição do curso:
Forma profissionais no desenvolvimento de aplicações complexas com
Java e detalha o papel da arquitetura corporativa de serviços
Data de início: 17/03/2009
Duração: 368 horas/aula
Preço: Matrícula de R$ 120,00 mais 13 parcelas de R$ 1.135,00
Contato: (11) 3385-8000 ou www.fiap.com.br

Arquitetura de TI
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
FIAP

Descrição do curso:
Capacita profissionais para implementar a integração de arquiteturas
de servidores, redes e bancos de dados
Data de início: 16/03/2009
Duração: 372 horas/aula
Preço: Matrícula de R$ 120,00 mais 13 parcelas de R$ 1.060,00
Contato: (11) 3385-8000 ou www.fiap.com.br

Faculdade/entidade/instituição de ensino:
FIAP

Descrição do curso:
Prepara profissionais para vencer desafios de gerenciamento de
projetos, com a certificação PMP
Data de início: 20/01/2009
Duração: 88 horas/aula
Preço: 04 parcelas de R$ 775,00
Contato: (11) 3385-8000 ou www.fiap.com.br

Preparatório para o Exame de
Certificação na Metodologia PRINCE2
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
FIAP

Sistemas Corporativos de Alto
Desempenho — Mainframes e Servidores
de Grande Porte
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
FIAP

Descrição do curso:
Apresenta alternativas de sistemas de alto desempenho do mercado,
baseadas em computadores com grande capacidade de processamento
e de armazenamento, em três plataformas: Risc, Intel e IBM
Data de início: 17/03/2009
Duração: 368 horas/aula
Preço: Matrícula de R$ 120,00 mais 13 parcelas de R$ 1.020,00
Contato: (11) 3385-8000 ou www.fiap.com.br

Descrição do curso:
Ajuda os participantes a elaborar e gerenciar um projeto usando todos
os documentos templates do Prince2
Data de início: março de 2009
Duração: 80 horas/aula
Preço: sob consulta
Contato: (11) 3385-8000 ou www.fiap.com.br

Administração de Banco
de Dados Oracle
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
FIAP

Descrição do curso:

Projeto de Aplicações O
rientadas a Objetos
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
FIAP

Descrição do curso:
Forma profissionais de TI no desenvolvimento de projetos orientados
a objetos, capacitando-os a atuar na análise e design de diversas
aplicações corporativas
Data de início: 16/03/2009
Duração: 368 horas/aula
Preço: Matrícula de R$ 120,00 mais 13 parcelas de R$ 1.080,00
Contato: (11) 3385-8000 ou www.fiap.com.br

Capacita o profissional de TI a atuar no ciclo de vida de um projeto de
banco de dados Oracle. Compreende as fases de definição do modelo
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Você deixaria qualquer um operar seu coração?

Assim pensam os Presidentes e CIO’s dos principais hospitais do País quando o assunto
é Tecnologia da Informação.
A ITC sabe qual a importância que a tecnologia exerce em um hospital, qualquer deslize
pode ser fatal.
Faça como estes executivos, quando for tratar do coração da sua empresa pense no melhor
especialista, pense na ITC.
A ITC também atende as principais empresas do país nos mais variados segmentos.

Infra-estrutura

Networking

Outsourcing

Security

Gerenciamento de Projetos

ITC, Transformando Tecnologia em Resultados.
ITC, solução completa para seu projeto.

www.itcsp.com.br

Untitled-4 1

Tel: (11) 3488-0800

1/19/09 4:57:51 PM

10
Especial Formação

de

idiomas

cursos

Jacilio Saraiva, especial para InformationWeek Brasil

Falar inglês — ou espanhol — é imprescindível para o profissional de TI que
deseja se destacar nas empresas, hoje cada vez mais globalizadas. Para quem não tem
muito tempo para comparecer às aulas, há programas de imersão e cursos intensivos com
cargas horárias pré-definidas entre o aluno e a escola. A lista a seguir inclui dez opções
que trazem treinamentos básicos e classes avançadas com vocabulário voltado para
negócios, reuniões e inovação tecnológica.

Intensivão Espanhol Basic I e II

Intensivão Inglês Basic I e II

Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Universidade São Judas
Descrição do curso:
Inclui conversação, compreensão oral, leitura e escrita. Aborda
conjugação verbal, uso de artigos, preposições e números
cardinais
Data de início: 07/02/2009
Duração: 60 horas (20 períodos de 3 horas/aula)
Preço: R$ 700,00 ou 04 parcelas de R$ 180,00
Contato: (11) 3817-6725 ou www.usjt.br

Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Universidade São Judas
Descrição do curso:
Inclui conversação, compreensão oral, leitura e escrita com
noções básicas do idioma
Data de início: 07/02/2009 e 07/03/2009
Duração: 60 horas
Preço: 04 parcelas de R$ 180,00
Contato: (11) 3817-6725 ou www.usjt.br
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Business English

Inglês Executivo e Informação
Tecnológica

Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Alumni
Descrição do curso:
Curso de níveis básico a avançado, com ênfase em linguagem
de negócios. Pode ser realizado individualmente ou em grupos
de dois a cinco participantes de uma mesma empresa
Data de início: sob consulta
Duração: módulos de 24 ou 48 horas
Preço: sob consulta
Contato: (11) 5644-9732 ou www.alumni.org.br

Faculdade/entidade/instituição de ensino:
International House London
Descrição do curso:
Curso em Londres, indicado para profissionais de negócios
envolvidos com informação tecnológica
Data de início: 02/02/2009
Duração: 02 semanas
Preço: £ 1.880,00
Contato: www.ihlondon.com.br

Specific Skills Training (SST)

Curso de Espanhol Comunicativo para
Executivos

Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Alumni
Descrição do curso:
Programa individual que treina o participante no uso do
inglês para apresentações, defesas de tese, debates, entrevistas
profissionais e negociações
Data de início: sob consulta
Duração: é estabelecida em função do objetivo do aluno e do
conteúdo do curso
Preço: sob consulta
Contato: (11) 5644-9732 ou www.alumni.org.br

Faculdade/entidade/instituição de ensino:
España Aqui
Descrição do curso:
Conversação que usa recursos como podcasts, blogs e jornais
Data de início: sob consulta
Duração: 48 aulas de 1h15
Preço: sob consulta
Contato: (11) 3083-3334 ou www.espanaaqui.com.br

Quality Power UP
English Island — Curso de inglês por
imersão
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Centro de Comunicação Inglesa de Florianópolis (CCI)
Descrição do curso:
Curso de imersão desenvolvido para o aluno ganhar fluência
em um curto espaço de tempo
Data de início: sob consulta
Duração: 05 dias
Preço: R$ 2.210,00 (inclui hospedagem em apartamento duplo
por cinco noites em Florianópolis, material didático e refeições)
Contato: (48) 3234-8000 ou www.englishisland.com.br

PLI Toronto Canadá
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Experimento
Descrição do curso:
Viagem de imersão para o Canadá, voltada para profissionais
que querem aperfeiçoar os estudos ou adquirir maior fluência
na língua inglesa
Data de início: 12/01/2009
Duração: 80 horas/aula
Preço: US$ 3.995 (inclui acomodação e meia pensão durante
quatro semanas, passagens aéreas e material didático)
Contato: (11) 3707 7122 ou www.experimento.com.br
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Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Quality Idiomas
Descrição do curso:
Curso modular baseado em imersão que pode ser realizado
durante um fim de semana ou durante a semana com cargas
horárias definidas entre o aluno e a escola
Data de início: sob consulta
Duração: 36 horas
Preço: sob consulta
Contato: (11) 5052-7673 ou www.quality-idiomas.com.br

English for Meetings
Faculdade/entidade/instituição de ensino:
Companhia de Idiomas
Descrição do curso:
Prioriza expressões, vocabulário e reprodução de diálogos
comuns em reuniões de negócios
Data de início: 05/01/2009
Duração: 30 horas/aula
Preço: R$ 920,00 ou 04 parcelas de R$ 230,00
Contato: (11) 5549-5349 ou www.companhiadeidiomas.com.br
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A LG | IT é uma empresa nacional com foco em soluções
de convergência, outsourcing e informática para o mercado
Corporativo e de Contact Center.
Estabelecida em sede própria na cidade de São Paulo atuamos
em todo território nacional, temos nos destacado pela
seriedade e profissionalismo que trabalhamos nos projetos e
pela capacitação técnica de nossos profissionais com soluções
integrais e um importante trabalho de pós venda que permite
criar uma estreita relação com nossos clientes.

Você cuida do seu
negócio e deixa
a tecnologia por
nossa conta.
Nossos principais parceiros e soluções:
3COM, Avaya, Dell, GVT, IBM, Itautec e SAP.
PABX - DAC – URA – CTI – Gravação – Front End
Switches – Roteadores – Redes sem Fio
VoIP – Interligação de Filiais – Cabeamento Estruturado
Servidores – Storage – Desktops - Notebooks
Outsourcing – Técnicos Residentes – Locação de equipamentos
Serviços – Implantações – Gerência de Projetos
Contratos de Manutenção

Fone: 11 3488.2999
Fax: 11 3488.2990
lgtecnologia@lgtecnologia.com.br
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Sergio Lozinsky, consultor em gestão empresarial e
tecnologia, enumera assuntos que estarão na agenda das
empresas em 2009
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Como será 2009? Em
18 artigos, escritos
com exclusividade
para InformationWeek
Brasil, especialistas
traçam possíveis
cenários

Soumitra Dutta e Matthew Fraser (Insead) | Don Tapscott (nGenera) | Ione de Almeida Coco (Gartner) | Adriano Giudice (BearingPoint) | Stela Lachtermacher
(IT Mídia) | Mauricio Pereira (GETI) | Nelson Cardoso (BR Distribuidora e Grupo de CIOs do RJ) | Magda Targa (Unimed POA e GUCIO-RS) | Sergio Lozinsky
(consultor em gestão) | Carlos Arruda e Haroldo Brasil (Fundação Dom Cabral) | Howard Schmidt (ex-consultor especial da Casa Branca e Information Security
Fórum) | Edgar D’Andrea (PricewaterhouseCoopers) | Luís Minoru Shibata (PromonLogicalis) | Ignacio Perrone (Frost & Sullivan) | Mauro Peres (IDC) | Rodrigo
Teles (Endeavor) | Flávio Málaga (USP e IBMEC) | Roberto Mayer (MBI e Assespro)
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Carlos Arruda e Haroldo Brasil, da Fundação Dom
Cabral, explicam os conceitos para estruturar uma empresa
longeva e sustentável

Segurança
26 |

Howard Schmidt, ex-consultor especial para a Casa
Branca e atual presidente e CEO do Information Security
Forum, analisa os impactos de assumir riscos para os CIOs

28 |

Edgar D’Andrea, da PricewaterhouseCoopers, identifica potenciais impactos e oportunidades para a segurança da informação

Telecom
30 |

Luís Minoru Shibata, da PromonLogicalis, sinaliza
que o aumento das vendas de computadores e da banda
larga oferecem oportunidades para empresas de TI e
telecom
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Inovação
06 |

Soumitra Dutta e Matthew Fraser, do Insead, tratam
das mudanças da construção do capital social, que está
rapidamente se mudando para o mundo virtual

08 |Don Tapscott, da nGenera, chama os profissionais de
TI para tirarem proveito da crise, afirmando que o período
serve para fortalecer empresas

TI Corporativa
10 |

Ione de Almeida Coco, do Gartner, reflete o papel
dos CIOs diante dos impactos da crise econômica

12 | Adriano Giudice, da BearingPoint Brasil, identifica os

32 |

Ignacio Perrone, da Frost & Sullivan aponta as tendências para as telecomunicações e lista as cautelas que o
mercado deve ter

Mercado
34 |

Mauro Peres, da IDC Brasil, faz um balanço do desenvolvimento da indústria de TI e da adoção de tecnologia
diante da crise econômica

Empreendedorismo
36 |

Rodrigo Teles, da Endeavor, ressalta as atitudes dos
funcionários empreendedores

Economia
38 |

desafios da TI que apontam para maior agilidade e flexibilidade a um custo menor

Flávio Málaga, mestre e professor em finanças,
prevê um ano difícil para as empresas captarem recursos e
aponta o setor de TI como mais arriscado

Conversa com CIOs

Carreira

14 |

Stela Lachtermacher, da IT Mídia, propõe uma reflexão sobre o passado, presente e futuro dos líderes de TI

40 |

Roberto Mayer, da MBI e Assespro, analisa a regulamentação das profissões de tecnologia da informação

16 |

Mauricio Pereira, do Grupo de Executivos de TI
(GETI), conclui que em momentos de crise a TI tem de se
adiantar e mostrar oportunidades para as empresas

18 |

Nelson Cardoso, da BR Distribuidora e presidente
do Grupo de CIOs do RJ, aponta sete temas que os executivos do Rio vão abordar

20 |

Magda Targa, superintendente de TI da Unimed POA
e presidente do GUCIO-RS, explica o trabalho do grupo de
CIOs do Rio Grande do Sul
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Capa dupla

Vire a revista e encontre
uma nova edição!
Selecionamos 80 cursos para
aprimorar sua formação e impulsionar
sua vida profissional em 2009



1/14/09 11:27:24 AM

Carta ao leitor

Que venha 2009!
NOVA ORTOGRAFIA
A partir desta edição,
InformationWeek Brasil
adota o Acordo Ortográfico. Como o documento
oficial do Acordo não é
claro em vários aspectos,
nos casos de palavras em
que ainda há dúvidas,
a manteremos a grafia
antiga até a publicação
do novo Vocabulário
Ortográfico da Língua
Portuguesa da Academia
Brasileira de Letras.

HÁ ALGUMAS EDIÇÕES MEUS EDITORIAIS VÊM FALANDO SOBRE A CRISE E SUAS CONSEQUÊNCIAS. Não há
como fugir do assunto. A preocupação das empresas é crescente e
aos poucos o cenário, até então obscuro, revela-se nada animador.
Apenas na primeira semana de janeiro, três empresas de tecnologia
— Lenovo, EMC e Dell — anunciaram cortes que somados chegam
a 7 mil postos. O mercado, apreensivo, observa as companhias noticiarem reestruturações e revisões (para baixo) de faturamento. O
que fazer? Qual rumo seguir?
Com maior ou menor intensidade, as organizações brasileiras
são afetadas. Neste contexto, o papel do profissional de TI vai além
de “apenas” suportar a empresa. Como bem salientou o presidente
da BearingPoint, Adriano Giudice, a busca pela excelência operacional será a tônica dos investimentos. Mas não se trata apenas de
reduzir de custos — o que o consultor Sergio Lozinsky classificou
como “a estratégia para quando não há estratégia”.
Antes que o desespero se instale, é preciso analisar todas as vertentes para conseguir planejar saídas diante de diferentes cenários.
E foi exatamente isto que esta edição especial de InformationWeek
Brasil fez ao reunir 18 artigos escritos por renomados especialistas
com exclusividade para a publicação.
Ione Coco, do Gartner, enumera recomendações que os líderes de TI devem seguir e coloca o contraponto com medidas que
devem ser evitadas. Já Howard Schimidt, ex-consultor especial da
Casa Branca, assinala que, em um ambiente econômico turbulento,
aumenta a probabilidade de os riscos se traduzirem em impactos
econômicos. Eles e muitos outros ilustram as páginas a seguir.
E, por falar nesta edição (um pouco diferente), a redação ainda
não enlouqueceu... Fazer duas capas foi a maneira que encontramos
de destacar assuntos tão importantes para um início de ano conturbado: formação profissional e tendências para 2009.

Boa lei t ur a!
Rober ta Pr escott - Editora
Foto: Ricardo Benichio
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Reduza custos e melhore
a qualidade de seus links.

Mais banda sem novas contratações
• Aumente a capacidade da sua banda em até 100 vezes
• Diminua os problemas com latência
• Acelere seus aplicativos
• Faça QoS
• Use VoIP e Vídeo Conferência
• Implante mais segurança com UTM
• Reduza custos

uniper

Soluções Juniper – Lider de Mercado
Nos Quadrantes Mágicos do Gartner (nov/2008) a Juniper ocupa
a melhor posição na categoria “Enterprise Network Firewall”.
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Inovação

por Soumitra Dutta e Matthew Fraser*

O relacionamento mudou
Em tempos de crise econômica, a expressão “mal de
muitos consolo é” ganha um novo significado. Conforme os gerentes corporativos são assaltados pela tensão
do trabalho, milhões deles correm para as redes sociais
online na luta para construir seu capital social. Pode
ser, na verdade, mais ansiedade do que qualquer outro
mal, mas não se engane: a popularidade ascendente de
sites como o Linkedln e o Facebook irá transformar a
natureza do relacionamento com o mercado (business
networking) em 2009.
Há menos de um ano, o site de rede social Linkedln,
que já existia há 5 anos, tinha fluxo de caixa positivo, mas
ainda lhe faltava sex appeal e perfil de marca. No entanto,
isto foi antes do colapso financeiro. Hoje, o site já não parece tão sem graça para todos os executivos que o transformaram em uma rede social online indispensável para
gerar capital social.
Tanto o Linkedln quanto outros sites de rede social —
como o Plaxo e o Xing — se tornaram uma necessidade e
os negócios estão aflorando em tempos ruins. Atualmente, o Linkedln ostenta mais de 30 milhões de membros.
O Facebook, por sua vez, possui mais de 125 milhões.
Quando a crise financeira estourou em setembro de 2008,
o número de membros associados ao Linkedln aumentou
25%, em um único mês, chegando a 28 milhões. Conforme a crise se intensificou, o site alcançou a incrível taxa de
um novo membro por segundo.
O aumento na popularidade das redes sociais online tem implicações sérias na maneira como os gerentes
corporativos têm lidado com suas carreiras. Nós destacamos muitas destas mudanças em nosso novo livro
Throwing Sheep in the Boardroom. No passado, para
construir capital social era preciso sair e conhecer pessoas, conseguir novos contatos, manter possíveis aliados por
perto e encontrá-los pessoalmente. Embora tais rituais não
estejam tão fora de moda, a construção de capital social
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Foto: Divulgação

A construção do capital social está se mudando para o
mundo virtual; saiba tirar vantagens da rede online

está rapidamente se mudando para o mundo virtual.
Capital social não é diferente do capital econômico
investido para produzir retorno financeiro. De acordo
como uma definição estritamente formal, capital social
é o investimento em relações sociais com retorno esperado. Como o sociólogo Nin Lan diz em seu livro Capital Social, “os indivíduos interagem e se relacionam a
fim de produzir lucro”.
Information Week Brasil
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Aumento da popularidade das redes sociais
online muda a maneira como os gerentes
corporativos têm lidado com suas carreiras
Benefícios
Mas como esses “lucros” são reconhecidos e medidos?
De acordo com a teoria neocapitalista, eles tomam a forma
de informação, influência, credenciais sociais e reconhecimento. Em outras palavras, capital social proporciona
vantagens competitivas conferidas pelo acesso privilegiado aos recursos oferecidos pelas redes sociais.
Um desses recursos é, sem dúvidas, a informação sobre oportunidades de emprego. Algumas pessoas conseguem empregos por meio de membros da família ou
amigos próximos e, assim, aproveitam os benefícios do
nepotismo e da camaradagem. Mas um grande número
de empregados não pode contar com os benefícios de tais
laços. Porém, isto não importa, já que foi amplamente demonstrado que a maneira mais eficiente de conseguir um
novo emprego é por meio dos “laços fracos” com os contatos de sua rede social.
A teoria sobre a “força dos laços fracos” foi elaborada
pelo famoso sociólogo Mark Granovetter. Ele definiu os
“laços fracos” como o relacionamento social caracterizado
pelo contato infrequente, ausência de proximidade emocional e inexistência de histórico de troca de favores. Em
linguagem profissional, você pode se referir às pessoas
em sua “rede estendida”. Granovetter descobriu que confiamos em tais “laços fracos” com muito mais frequência
do que imaginamos. Os caçadores de emprego mais inteligentes não apelam para amigos próximos ou família, a
menos que estejam em busca dos benefícios trazidos pelo
nepotismo e pela camaradagem. Eles buscam os contatos
de sua rede estendida.
Com tanta gente recorrendo às redes sociais online,
como o site Facebook, assuntos delicados como etiqueta
e bons modos podem gerar tensão, especialmente quando se torna difícil distinguir as redes sociais “pessoais”
das redes “profissionais”. Os mais experientes avisam aos
Janeiro de 2009

lay_inovacao_dutta 7

novatos das redes que, mesmo em sites com foco mais
profissional, como o Linkedln, as regras básicas de relacionamento social ainda se aplicam.
O New York Times dá a seguinte dica: “Construa a
reputação de doador e não de alguém que apenas pede
favores.” De fato, para muitas pessoas nada é mais irritante do que quando um novo contato te retorna, quase
imediatamente, já com um inoportuno pedido de favor.
Geralmente, é mais aconselhável que se entre em redes
sociais como um doador e não um receptor - e aos poucos
construir relacionamentos baseados em troca de favores.
A cultura que rege as redes sociais online é de compartilhar e não de vender.
Há uma boa chance de, caso a crise econômica persista,
presenciarmos um crescimento na tendência de tornarem-se
mais tênues as linhas dos instintos irracionais de se conectar
socialmente e os cálculos racionais de construir capital social
com intuito profissional. Se acontecer, pode alterar a nossa
idéia de “amigo” virtual. Podemos acabar nos perguntando
com mais frequência: “Para quê servem os amigos?”.
*Soumitra Dutta (foto) é professor-diretor de Negócios e
Tecnologia da Roland Berger e Matthew Fraser é pesquisador
sênior no Insead. Ambos são autores do livro Throwing Sheep
in the Boardroom: How Online Social Networking Will
Change Your Life, Work and World
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TI Corporativa

por Don Tapscott*

Tire prov
Um período de crise é algo terrível
para ser desperdiçado

O que há de diferente com relação ao modo como a TI
opera durante uma crise econômica? O que a TI deveria
fazer para ajudar as companhias, não somente se a economia entra em turbulência, mas se emerge com rápida
trajetória de crescimento e com vantagem competitiva?
Estas são as principais questões que os diretores de TI e
também os responsáveis pelas decisões nesse segmento
precisam responder, nessa época de instabilidade econômica. Um centro comercial de uma cidade pode precisar
de decisões drásticas, mas isso certamente não significa
abandonar o progresso estratégico.
Uma crise na economia sempre restringe os investimentos em negócios e ajuda a compor a pressão para
minimizar os gastos e reduzir as estruturas dos custos.
O atual declínio econômico, que ameaça ser prolongado,
atinge as organizações de TI em uma época especialmente desafiadora, quando elas estão habilitando a operação
de modelos corporativos mais interconectados em rede e
mais eficientes, realizando a transição de modo a aproveitar todo o potencial da Web 2.0, redefinindo a computação
direcionada aos seus funcionários para que esta se adéque
ao trabalho e dê espaço para a concretização das habilidades dos profissionais jovens, e representando papéis mais
importantes, tanto no que se refere à inovação corporativa
quanto à integração de complexas (e, frequentemente, globais) operações de negócios.
Algumas corporações preferem manter seus investimentos em pesquisas e desenvolvimento, focar em ino-
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vação e fazer investimentos cautelosos nesses tempos tão
difíceis. E a história mostra que esse tipo de iniciativa deixa as companhias em melhores condições para reemergir
mais fortes e também com uma grande vantagem competitiva, assim que a tempestade passar. Mas, apesar de
a história ter demonstrado que esta abordagem precisa
ser destacada, ela não é, de modo algum, considerada comum. Mais típicos são os cortes de custos generalizados
ou, até mesmo, arbitrários, que levam as companhias a
lutar para conseguir recursos e aumentar sua capacidade,
visando a se recuperar totalmente, quando chegar o momento oportuno.
O que as companhias inteligentes podem fazer para
passarem por essa tempestade e voltar ao topo? Minhas
sugestões são:
• Prepare-se para administrar e reduzir custos. Elimine
os projetos, as tecnologias e os recursos que estão resultando em baixo desempenho. Mas também seja criativo,
transformando os custos fixos em variáveis. Este pode ser
o momento para realizar um maior uso do software como
serviço (SaaS) e da computação em nuvem, que também
habilita um rápido escalonamento do backup.
• Mantenha um grupo de profissionais talentosos,
com uma boa relação custo-benefício. As iniciativas podem incluir a terceirização, aproveitar melhor os funcionários temporários ou que trabalham mediante contrato, readmita profissionais aposentados para ocuparem
cargos cujo horário de trabalho é de meio período, e
Information Week Brasil
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roveito

Foto: Magdalena Gutierrez

Invista em
condições para
reemergir mais forte
da crise e com uma
grande vantagem
competitiva

também ofereça alternativas de acordos de trabalho que
permitam o ajuste de salários. Certamente, existe uma
grande quantidade de profissionais que estão desempregados, apesar de serem qualificados, que ficarão felizes
em alternativas de trabalho por projeto ou mediante
contrato, e este pode ser um momento oportuno para a
contratação desses profissionais em cargos que exigem
suas capacidades.
• Administre um portfólio de negócios/TI para sustentar essas iniciativas, incluindo investimentos em infraestrutura que possibilitem o futuro crescimento dos
negócios. Isso significa que os líderes corporativos e de TI
precisam criar uma excelente estratégia de investimentos
em portfólio, o gerenciamento da realização de valores e o
gerenciamento de programas.
• Apoie os gerentes de toda a companhia, fornecendo
as ferramentas e a experiência analíticas e de informação
de que eles precisam para tomarem suas próprias deciJaneiro de 2009
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sões cautelosamente em relação a como reduzir custos ao
mesmo tempo em que conseguem manter uma capacidade de crescimento sempre renovada.
Para citar Paul Romer (e outros), “um período de crise
é algo terrível para ser desperdiçado”. A atual crise econômica é uma oportunidade de racionalizar operações,
redirecionar o enfoque para as prioridades, realizar mudanças que tenham sido adiadas, e passar à frente dos
concorrentes mais tímidos. Este é o momento para a TI
estabelecer um controle restrito sobre os custos, ao mesmo tempo em que mantém um dos olhos nos meios para
ajudar a direcionar o crescimento dos negócios. Será que
sua organização de TI está pronta superar esta verdadeira
tormenta econômica e voltar a uma posição de destaque?
*Don Tapscott é presidente e fundador da nGenera Insight e
autor de 12 livros de estratégia corporativa, que são considerados best sellers
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TI Corporativa

por Ione de Almeida Coco*

?

O que fazer
O impacto da crise econômica
na TI e o papel dos CIOs

Os CIOs têm a possibilidade de liderar
os processos de mudança nas organizações, reduzindo despesas de forma proativa e revendo orçamentos de TI para 2009,
mas é importante ficar claro que devem
fazê-lo de modo a não impedir crescimentos futuros do negócio. O objetivo dos líderes das áreas de tecnologia da informação
nas companhias deve ser o de tornar o
orçamento mais flexível, desenvolvendo
iniciativas, como desacelerar a demanda
interna de TI, aumentando o retorno sobre
investimento (ROI) dos projetos e reduzindo determinadas ações não-prioritárias.
Outros tópicos que devem estar na
agenda dos CIOs são diminuir os níveis
de serviço de TI; encarar a crise econômica como um fator propulsor para acelerar
os esforços de modernização e racionalização do portfólio de aplicações; repriorizar as iniciativas de tecnologia; otimizar
a rentabilidade das operações de tecnologia; revisar fontes tradicionais de busca
de recursos, como outsourcing e opções
não-tradicionais, tais como o software
como serviço (SaaS).
Resultados preliminares da pesquisa mundial dos programas executivos

10

lay_artigo_TICorp_Ione 10

(EXP) do Gartner com CIOs mostram que
46% dos 1.221 diretores de TI, até meados
de dezembro último, projetam aumento
do orçamento em 2009. Do total, 33% relatam que manterão o mesmo orçamento
de 2008 e 21% informam que o diminuirão em 2009. Os resultados finais da pesquisa anual são publicados neste mês.
As incertezas do panorama econômico global sugerem que as empresas
preparem três cenários de orçamentos
alternativos: o melhor caso, o pior caso
e o caso mais provável. Segundo a pesquisa, o caso mais provável de variação
dos orçamentos de TI deve ficar entre
zero e 1%. Variações orçamentárias dependem fortemente da indústria e da
localidade onde a empresa se encontra
e, portanto, não podem ser consideradas como absolutas.
As áreas de TI serão procuradas para
aumentar a produtividade do negócio e
cortar custos. As alternativas e as questões propostas pelos CIOs devem explicitar as implicações operacionais e os riscos
de curto prazo (próximos 60 e 90 dias), de
médio prazo (três a 12 meses) e de longo
prazo (um a dois anos). Além disto, de-
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As incertezas
do panorama
econômico
global sugerem
que as empresas
preparem
cenários
alternativos de
orçamentos
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vem conter alternativas que recomendem gastar mais em
TI quando fizerem sentido para o negócio. Outra dica é
evitar a armadilha de se fazer cortes táticos conduzidos
pelo pensamento de curto prazo e resistir à tentação de
não fazer nada e aguardar este momento de incertezas.
Abaixo, seguem algumas recomendações específicas
que os líderes de TI podem seguir neste momento:
• Tenha métricas corretas de TI disponíveis para tomar
decisões. Cuidado! Tomada de decisões de negócio não
podem ser influenciadas pelo pânico. Informações sobre riscos devem ser compartilhadas;
• Foque na redução de custo por unidade e na previsibilidade do custo. Mude a discussão de “quanto pode ser
cortado do orçamento” para “como podemos alinhar
nossa demanda com o orçamento disponível?”;
• Reexamine o portfólio de aplicações e recursos. Aposente tudo que não é essencial;
• Descreva os investimentos novos à luz de como ajudarão a reduzir o custo no negócio como um todo, em
lugar de perseguir o crescimento;
• Avalie pontos críticos de processos de negócio, retrabalho e outros indicativos de pouca colaboração;
• Revise procedimentos das operações de TI que não
mudaram nos últimos cinco anos e se pergunte: são
realmente necessários? Podem ser mudados usando
novas tecnologias?;

Janeiro de 2009
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• Foque em objetivos agressivos de liderança. Desafie
os colaboradores a fazer diferente;
• Foque na mudança de atitude. Reveja “colchas de retalho” criadas em períodos de expansão;
• Avalie o mix de custos fixos e variáveis;
• Foque na criação de serviços de TI. As organizações
que continuarem a estruturar seus relatórios financeiros e alocação de custo em torno dos recursos e não
em serviços continuarão a ser vistas como centro de
custos ou overhead;
• Conceda mais liberdade para as unidades de negócios. Os padrões podem ser relaxados ou ignorados e
as despesas de TI descentralizadas podem crescer para
atender ao negócio.
Por outro lado, segue uma lista de medidas que devem ser evitadas nesta época da incerteza econômica:
• Ter um plano único. O CIO que tem somente um plano reduz a possibilidade de obter aprovações para mudanças e implementação de novos projetos;
• Mascarar a ligação entre consequências para o negócio e recursos da TI. Quando o CIO concorda em cortar
custos sem explicitar consequências, pode criar uma
situação perde–perde;
• Tratar a equipe de TI como commodity. O time de colaboradores é o maior ativo da área de TI;
• Forçar a implantação de shared services;
• Congelar projetos e idéias que gerem economia;
• Esconder informação de sua equipe – boatos proliferarão e todos pensarão o pior. Desta forma, corre-se o
risco de perder os melhores profissionais quando mais
se precisa que eles estejam focados e motivados.
Em resumo, os CIOs devem compreender como suas
indústrias — e suas organizações, em particular — são
afetadas e quais podem ser os pontos de possíveis reduções de despesas, sempre levando em consideração o
cuidado necessário com o impacto no negócio de todos
estes cortes. Por fim, os diretores de tecnologia têm de estar seguros de que o negócio compreenda os trade-offs.
*Ione de Almeida Coco é vice-presidente regional do Gartner
EXP América Latina
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TI Corporativa

por Adriano Giudice*

Complexas questões a resolver
Desafios da TI passam da automação e integração de
processos para redução da complexidade, com foco
em maior agilidade e flexibilidade a um custo menor
Diante da crise econômica mundial apresentada nos últimos meses, as empresas brasileiras terão grandes desafios
a enfrentar ao longo de 2009. As exigências sobre a área de
tecnologia da informação serão fundamentais para o futuro das corporações. Enquanto até o momento os maiores
desafios de TI foram voltados à automação e integração de
processos, daqui para frente serão pautados pela redução
da complexidade, focando maior agilidade e flexibilidade
a um menor custo. Para tal, as corporações terão que dar
um passo atrás e desenvolver ou revisitar seu antigo plano
diretor de tecnologia da informação (PDTI), hoje, mais conhecido como estratégia de TI. Tal complexidade pode ser
medida por meio de três principais vetores:
1) Número de entidades de software
e hardware implementados;
2) Número de interfaces entre aplicações,
objetivando automação;
3) Grau de padronização dos sistemas de TI.
Durante os últimos anos, decisões e medidas desordenadas e sem orientação planejada foram as grandes
responsáveis pelo ambiente complexo de TI. Diversos
pacotes ou desenvolvimentos próprios foram adotados
e, posteriormente, integrados sem necessariamente
obedecer a uma padronização ou a melhores práticas.
O resultado é um ambiente tecnológico de grande potencial, mas com alta complexidade. Conclusão: ativos
de TI de suma importância para a estratégia e operação do negócio estão ao lado de aplicações obsoletas e
redundantes, gerando um custo de propriedade (TCO)
altíssimo às corporações, bem como dificuldade para
acompanhar as mudanças necessárias em um ambiente
econômico mundial instável e em crise.
Em 2008, investimentos pesados foram realizados para
implementações de aplicações empresarias, tais como ERP,
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CRM e gestão da cadeia de fornecedores (SCM), buscando
a automatização e otimização dos processos e operações
de negócio. A inovação e a busca pelas melhores práticas
empresarias habilitaram maiores volumes de produção e
o franco crescimento das organizações. Fusões e aquisições também geraram investimentos pesados para o controle e a integração dos novos ativos empresarias.
Contudo, com a crise mundial batendo às nossas portas, como poderemos trazer maior retorno sobre os investimentos realizados, reduzindo os custos de operação de
ambientes complexos? Como utilizar toda a tecnologia
disponível, tornando a TI uma habilitadora da estratégia
de negócio, atendendo às demandas de forma ágil, flexível e menos custosa?

Plano diretor
A busca pela excelência operacional em todas as áreas
empresariais será a tônica dos investimentos em 2009.
Descentralizar a tomada de decisão — trazendo agilidade
para a operação sem perder o controle — será a chave para
o sucesso em um ambiente econômico tão desafiante. As
fusões e aquisições continuarão, pois somente as empresas mais preparadas sobreviverão. Uma estratégia de TI
bem desenhada será fundamental para o alinhamento e
posicionamento da área com o negócio, possibilitando a
implementação de novos projetos, a reutilização e a otimização dos ativos, bem como a limpeza de um ambiente
tecnológico tão complexo.
Outro importante papel é definir a melhor abordagem
para aquisição de empresas, seja por meio de um conceito
mais antigo e provado, como o de roll-out das aplicações
existentes, ou criando uma camada SOA para tratar os serviços de negócio sem alterar o cerne dos aplicativos.
Didaticamente, podemos dividir o ambiente de TI em
Information Week Brasil
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Giudice, da BearingPoint: busca pela excelência operacional em todas as áreas será a tônica dos investimentos em 2009

três camadas distintas: infra-estrutura, aplicações e dados.
A fim de obter a plena utilização dos ativos de TI, temos
que entender o que atualmente podemos encontrar como
soluções inovadoras e comprovadas, que direcionarão os
investimentos em 2009.
Na área de infra-estrutura, a saída é buscar a virtualização de storage e servidores, gerando o compartilhamento dos equipamentos, distribuindo a utilização de
cada uma das entidades conforme a demanda dinâmica,
e não de forma dedicada para cada aplicação. Já na área
de aplicações, o mais importante é realizar a gestão do
portfólio com apuração e medição do retorno que cada
aplicação oferece ao negócio face ao custo de propriedade ou complexidade que traz ao ambiente de TI. Aplicações distintas não padronizadas trazem a necessidade
de mão-de-obra especializada e muitas vezes ultrapassada, gerando risco e custo incontroláveis.
A terceira área é relativa à gestão de dados. Neste
caso, o desafio está na obtenção de uma base corporativa
Janeiro de 2009
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de dados fidedignos e padronizados. As organizações
criam e armazenam informações e dados que crescem
de volume exponencialmente. Sejam centralizados ou
descentralizados, empresarias ou departamentais, a
falta de controle e padronização gera invariavelmente
interpretações erradas do negócio e erros críticos nas
operações do dia-a-dia. Para este problema, a solução de
master data management (MDM) é a eleita do ano.
Como podemos ver, os desafios são grandes e a dificuldade aumenta ainda mais se o CIO não estiver alinhado com as áreas de negócio, suportando a estratégia
maior da corporação. Para que TI não se torne o telhado
de vidro é fundamental a implementação e cooperação
entre todas as áreas para elaboração do novo plano de
TI, resultando e um roadmap claro de implementação
para novos projetos, bem como a simplificação e redução
dos custos operacionais.
* Adriano Giudice é presidente da BearingPoint Brasil
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Conversa com CIOs

por Stela Lachtermacher*

Reflexões
Há dez anos, nascia InformationWeek Brasil tendo como uma de suas principais “bandeiras” debater
e destacar o quanto a tecnologia da informação e seu
representante máximo dentro da empresa eram importantes no sentido de agregar valor ao negócio. O
gestor da então chamada informática, em épocas mais
remotas conhecido como chefe do CPD — Centro de
Processamento de Dados —, passava agora a contar
com um cargo com um pomposo nome em inglês, o
CIO — chief information officer. Muito chique, era fruto da mudança da própria área, que ganhou status de
tecnologia da informação.
Talvez poucos tenham se dado conta do que isso representava ou deveria representar na prática. A tecnologia da informação trazia embutida em si o conceito
de ciência da informação e de seu gerenciamento. Algo
que ia muito além dos bits e bites e de todas as siglas
atrás das quais muitos destes profissionais, vários deles elevados a cargos executivos, se escondiam contando com um conhecimento que dispunham e que representava um diferencial com relação aos “mortais”.
Mas e os negócios da empresa, onde eles entravam
naquele emaranhado de letrinhas como ERP, CRM,
B2B,B2C, CMS, HTML, XML,IP, FTP, HTTP, ISP, Kbps,
Lan, Wan, Wi-Fi, ROI, SaaS, URL, USB..... ou onde elas
entravam no business?
E foi justamente nisso que InformationWeek mostrou seu pioneirismo. Na “teimosia” de mostrar que
siglas sem contexto não faziam sentido e que tecnologia que não agregasse valor ao negócio também não.
Neste universo não bastava entender de tecnologia.
Isto era o básico para quem pretendia ficar o resto
de sua vida profissional dentro do departamento de
TI. Por outro lado, para aqueles que haviam entendi-
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Magdalena Gutierrez

As transformações do líder de tecnologia
da informação ao longo dos anos

do o momento, os louros da vitória se traduziram,
por exemplo, sob a forma de um assento no board
da empresa ou mesmo de cargos mais afeitos ao próprio negócio do que à tecnologia.
Em conversa recente com um CIO que não só acompanhou de perto este período, mas que foi também
um dos protagonistas desta história, debatíamos sobre onde tudo isso tinha levado. E ele me perguntava:
será que a TI tem mesmo que estar no board da empresa ou tem que ser uma área exemplar de suporte
garantindo que o negócio aconteça em sua plenitude.
Deixo esta questão em aberto... Ao longo destes anos
pude ver CIOs que com muita propriedade ocuparam
seu lugar na empresa, e na história.
Como será o amanhã? Responda quem puder ou quiser. Meu e-mail está aberto: stela@itmidia.com .br
Tenham todos um excelente 2009!
* Stela Lachtermacher é presidente do Conselho
Editorial da IT Mídia
InformationWeek Brasil
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A infraestrutura

é apenas o primeiro passo
•
•
•
•
•

Soluções integradas, com tecnologia de ponta
Experiência na análise e implantação de projetos em infraestrutura
Consultoria e suporte técnico especializado
Profissionais certificados e qualificados para gerência e suporte
Padronização, organização, integração e segurança para a sua estrutura
soluções
NETWORK

STORAGE E SERVIDORES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Cabeamento estruturado
Comunicação de dados
Redes elétricas estabilizadas
Fibra óptica
Controle de acesso
Switches
Roteadores
Redes wireless
Links de rádio
Telefonia IP/TDM
Câmeras IP

ENERGIA E REFRIGERAÇÃO
•
•
•
•

No-breaks / UPSs
Sistemas de Rack
Refrigeração de precisão para datacenter
Gerenciamento de ambiente

SAN - Storage Area Network
DAS - Direct Attached Storage
NAS - Network Attached Storage
Backup/Restore
Arquitetura Risc/Cisc
Servidores Blade

SEGURANÇA E APLICATIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Firewall
Antivírus
Anti spam
Controle de conteúdo (proxy)
Auditoria e controle de e-mails
Gerenciamento de web
VPN
Load Balance
Otimização de links WAN

SERVIÇOS PROFISSIONAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consolidação de servidores
Implementação de servidores
Virtualização
Cluster de servidores
Arquitetura de redes
Consultoria e Projetos
QoS
Análise de redes
Outsourcing
Gerenciamento e monitoramento remoto
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Conversa com CIOs

por Mauricio Pereira*

o ano das grandes

oportunidades em TI
Em momentos de crise, a TI pode mostrar o seu valor
e ajudar as empresas a passar pela turbulência
Pois é, já não bastasse a pressão por redução de custos
de TI nos últimos anos, fomos pegos de surpresa com a
crise financeira deflagrada no último trimestre de 2008.
Muito embora exista um sentimento de que o impacto
no mercado brasileiro tenha sido pouco relevante em
comparação aos do hemisfério Norte, ela é real, pois
vivemos em um mundo globalizado e tremendamente
interligado, o que acelera os efeitos da crise para todo o
mundo, inclusive o brasileiro.
O resultado prático todos nós já conhecemos: antes
mesmo de acabarmos o ano fiscal de 2008, novas solicitações de cortes em investimentos e despesas com TI.
É exatamente neste momento que a tecnologia da informação pode mostrar o seu valor e ajudar as empresas a
passar pela crise. Não apenas revendo o orçamento de
TI, mas principalmente repensando de que forma se utiliza e se gerencia os recursos tecnológicos.
Atualmente, devemos fortemente demonstrar que a TI
dentro das empresas vai muito além da gestão dos ati-
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vos e serviços de informática, como hardware, software
e telecomunicação. Devemos fazer lembrar que o departamento também é automação de processos nas diversas
áreas operacionais, como comercial, administrativa/financeira, manufatura, suplay chain, logística e outras.
Nessas áreas podemos contribuir com revisão e automação de processos, implantação de sistemas de informação, integração de sistemas, integração de banco de
dados e capacitação e desenvolvimentos de pessoas para
promover o melhor uso da TI.
É obvio que as oportunidades para uma empresa podem não ser aplicáveis para outras, devido a diversos
fatores como tipo da organização, mercado em que atua,
maturidade da TI dentro da companhia, entre outros.
Mas, de forma geral, sempre existem oportunidades na
maioria das áreas.
O bom gestor de TI, neste momento, deve ser proativo
e demonstrar para a empresa as diversas oportunidades
existentes não só dentro do orçamento de TI, mas tamInformation Week Brasil

1/14/09 12:05:28 PM

9

Olhe primeiro para dentro da própria TI para
descobrir oportunidades de melhorias que
resultem em diminuição de despesas
uso da TI e outros a serem oferecidos para a empresa.
Uma boa estratégia é buscar aliados, seus pares, para
se descobrir onde realmente estão as grandes oportunidades. Muitas delas requererão recursos para implementá-las. O grande desafio será “vender” o projeto
para a empresa. Mais uma vez, um bom aliado irá ajudar muito na venda do projeto, defendendo os benefícios que ele trará para a companhia.
Mesmo oferecendo diversos projetos que melhorarão
o desempenho dos processos e diminuição de despesas,
não devemos subestimar o apetite que as empresas têm
por solicitar redução de custos em TI. Se mesmo antes da
crise este comportamento já era presente, sabemos muito
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bem que após a deflagração dela o apetite aumentou.
Uma boa estratégia é olharmos primeiramente para dentro de casa, a própria TI, e descobrirmos oportunidades de
melhorias que resultem em diminuição de despesas. Após
ter feito a lição de casa, deve-se aí sim buscar por oportunidades nas outras áreas. Vai demonstrar uma clara atitude
de comprometimento com os desafios da empresa.
É inegável que onde existem problemas e desafios
existem também grandes oportunidades. Este ano será
repleto de oportunidades para a TI. Saiba aproveitá-las.
Feliz 2009!
* Mauricio Pereira é presidente do Grupo de Executivos
de tecnologia da informação (GETI)
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Conversa com Cios

por Nelson Cardoso*

CIOs do Rio em ação
A cidade do Rio de Janeiro, além de ser o segundo
centro urbano do Brasil, é a sede de grandes empresas
brasileiras com atuação nacional e multinacional. Várias
companhias estrangeiras, principalmente da área de óleo
e gás, têm no Rio sua sede brasileira. Na área governamental, além das entidades municipais e estaduais, vários órgãos da esfera federal se situam no Rio de Janeiro.
A cidade também abriga universidades de renome, tanto
das áreas federal e estadual quanto privada.
O grande uso de tecnologia da informação e comunicação (TIC) pelas empresas e órgãos públicos situados no
Rio e a destacada competência na área de TIC das suas
universidades fazem do RJ um importante centro no cenário brasileiro. Assim sendo, a articulação entre os executivos responsáveis pelas decisões de TIC na cidade é
uma importante iniciativa a contribuir para o melhor uso
dessa tecnologia por cada entidade participante.
O fórum, que reúne a comunidade de chief information
officers (CIOs) do Rio de Janeiro, terá sua atuação intensificada A ação conjunta e a sinergia entre seus membros
deverá ser um fator importante para vencer as barreiras
que venham a ser postas pela ameaça da crise batendo às
portas da economia. Esse fórum tem proporcionado uma
boa troca de informações e consultas diárias entre seus
membros, tanto sobre as questões do dia-a-dia quanto no
que toca a visões mais abrangentes dos rumos da tecnologia da informação e comunicação. Este intercâmbio, com
certeza, terá continuidade e será reforçado em 2009.
O apoio ao Festival de Tecnologia de Petrópolis, realizado pela primeira vez e já com sucesso em 2008, deverá
ser repetido e intensificado em 2009. Esse evento, uma
boa ponte entre os mundos acadêmico e empresarial,
pretende se inscrever nos próximos anos entre os mais
importantes do segmento de TIC do País. Temos a cer-
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Temas e realizações do
grupo de diretores de TI
da capital fluminense

Cardoso, da BR Distribuidora: grupo de CIOs do Rio de Janeiro terá
atuação intensificada

teza que o suporte a essa iniciativa pela comunidade
de CIO do Rio de Janeiro será um forte fator a cooperar
para seu sucesso.
Detectar caminhos e tendências para 2009, além de alinhar assuntos e preocupações que estarão na pauta da
comunidade de CIOs, é tarefa de suma importante desse
grupo. Considerando os assuntos abordados nas reuniões de 2008, os itens que não conseguimos aprofundar o
suficiente durante o ano que passou e os novos desafios
em discussão no mercado, os seguintes temas deverão ter
seu debate privilegiado em 2009:
1 - Mobilidade;
2 - Virtualização;
3 - Tecnologia de colaboração;
4 - Cloud computing;
5 - TI Verde;
6 - SaaS;
7 - Mídias Locativas.
* Nelson Cardoso é presidente do Grupo de CIOs do Rio
de Janeiro e diretor de TI da Petrobras Distribuidora
Information Week Brasil
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Conversa com CIOs

por Magda Targa*

Troca de informações
Diretores de TI do Rio Grande do Sul se reúnem
em encontros de benchmarking
Há grande divulgação sobre o cenário econômico e
as perspectivas não promissoras para 2009, com previsões de redução de orçamento para investimentos
em TI. Então, o que esperar do ano que se inicia? Ao
invés de esperar, entendo que seja melhor expressar
o que podemos fazer para construir o novo ano. Alimentar a crise certamente não será o melhor caminho
para enfrentá-la.
Substituindo a ênfase sobre eventuais dificuldades
e restrições que poderemos enfrentar, compartilharei
como nós, do Grupo de CIOs do Rio Grande do Sul
(GUCIO-RS), nos organizamos para promover a geração e o compartilhamento de conhecimento entre os
membros do grupo e como estamos atuando na comunidade de TI para fazermos um belo 2009.
Primeiramente, vamos ao planejamento: somos um
grupo composto por 40 CIOs. As prioridades individuais e projetos são específicos de cada empresa nas quais
atuamos, podendo ou não ser coincidentes entre os demais membros do grupo. Como podemos, então, conciliar os temas a serem desenvolvidos? Para isto, fazemos
periodicamente uma pesquisa entre os membros do
grupo sobre quais são os principais assuntos de interesse. Desenvolvemos um ranking e depois identificamos
quem seria o voluntário para organizar uma das nossas
reuniões mensais para desenvolver o tema.
A seguir, a execução: se o conteúdo é de domínio
interno, algum dos CIOs se encarrega de desenvolver o tema. Outra forma que adotamos é convidar
palestrantes de mercado (institutos de pesquisa, fornecedores, profissional de referência no assunto, entre outros) mesclando com cases e testemunhos de
projetos nos quais estivemos diretamente envolvidos.
Algumas vezes, são abordados projetos de insucesso,
raros de serem encontrados na mídia ou mesmo em
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Não se deve esperar as
consequências da crise,
mas enfrentá-las
outras comunidades de conhecimento. Afinal, não é
frequente encontrarmos pessoas dispostas a dar publicamente testemunhos desta natureza. Entretanto,
dentro de um grupo de pessoas que, genuinamente,
estão comprometidas em contribuir para que os demais abreviem a curva de aprendizado, isto ocorre de
forma muito natural. Ganham tanto os CIOs quanto
as empresas nas quais trabalhamos.
E, finalmente, a contribuição para a comunidade de
TI: membros do GUCIO-RS atuam em organizações
e entidades não-governamentais no modelo de filantropia. Atuamos também no meio acadêmico, como
professores de graduação e pós-graduações. O intuito é possibilitar que os futuros e atuais profissionais
tenham contato com pessoas que atuam na liderança de TI nas organizações. Desta forma podemos influenciar a formação desses profissionais aproximando este público das efetivas demandas de mercado.
Como exemplo, como professora de MBA em administração de TI, convidei um dos colegas CIOs para
apresentar o primeiro de case de implantação de nota
fiscal eletrônica no Estado. Poderia ter algo mais atual
e instigante para os alunos?
Em síntese, esse é um pequeno resumo das ações
que o GUCIO-RS pretende continuar executando
durante o novo ano, a fim de construir um 2009 melhor possível, independentemente de termos “ventos favoráveis” no cenário econômico e financeiro.
*Magda Targa é presidente do GUCIO-RS
e superintendente de TI da Unimed Porto Alegre
InformationWeek Brasil
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Estratégia

por Sergio Lozinsky*

Um ano que promete
Encerramos 2008 e começamos 2009 com a famosa “redução de
custos”, que é a estratégia para quando não há estratégia
“É difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro” — frase cuja autoria é disputada por nomes como
Albert Einstein, Niels Bohr, Mark Twain e Yogi Berra

Fotos: Magdalena Gutierrez

O ano de 2009 promete ser muito interessante sob a
perspectiva da gestão empresarial: os planos estão sendo
revistos — para baixo — porque os últimos meses mostraram um declínio importante da economia mundial, e a
eliminação de empregos deixa dúvidas sobre a capacidade de absorção de produtos e serviços daqui para frente.
Mas a crise que vivemos parece ser muito mais de confiança do que de falta de dinheiro. O que ficou claro é que
os mecanismos de administração de riscos das organizações continuaram deixando a desejar. Como escrevi aqui
na InformationWeek há pouco tempo, “nem Sox, nem
governança ... nada adiantou”.
As pressões pelo crescimento e pela lucratividade a
qualquer custo — inclusive custo moral — são o que reduz o alcance e a eficácia das estratégias empresariais,
uma vez que força resultados no curto prazo, deixando
passar oportunidades importantes que precisariam de
um tempo maior para amadurecerem. Encerramos 2008
e começamos 2009 com a famosa “redução de custos”, que
é a estratégia para quando não há estratégia.
Penso que, se as iniciativas de “lubrificar o sistema”
que os governos e os bancos centrais estão tomando
funcionarem a contento, veremos uma súbita restauração dessa confiança em algum momento no meio do
ano (tomara que antes disso), invertendo o processo de
corte para outro “como é que eu retomo a capacidade
produtiva que tinha antes ?”. Por isso seria bom que os
executivos preocupados em preservar a qualidade do
quadro de recursos humanos (que levaram tanto tempo
para construir) pensassem bem em como executar essa
estratégia de redução.
Mas 2009 promete ser o ano que vai deixar claro que
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Áreas de tecnologia das companhias
precisarão encarar a Web 2.0 e suas
ramificações de frente
os investimentos em TI realizados até hoje ainda não
produziram o conjunto de informações gerenciais que
as empresas precisam para antecipar problemas e aproveitar oportunidades. É nesses momentos de crise que as
organizações precisam avaliar detalhadamente o desempenho de seus negócios, e entender como lucros e prejuízos são gerados em cada tipo de transação desenhada
pelas suas áreas comerciais — vendas e compras —, ou
como seus custos são formados pelas áreas de produção e
distribuição. E, na grande maioria das empresas, estas informações não estão disponíveis ou necessitam de algum
esforço para serem produzidas.

Na agenda
Dois mil e nove promete também ser o ano em que as
áreas de tecnologia das empresas precisarão encarar a
Web 2.0 e suas ramificações de frente. Está em andamento
um processo crescente de transferência de cada bit existente no planeta para a web. Este processo começou com
a explosão das redes sociais e blogs (Facebook, Orkut,
MySpace, Blogger, YouTube) e sua geração de conteúdos,
mas caminha para uma expansão que deve incluir o processamento (cloud computing), os sistemas (software as a
service — SaaS) e os dados (data link, em lugar de page
link). Esse tema precisa estar na agenda de TI.
A natural redução dos custos de deslocamento e de mordomias deve abrir espaço para uma melhor avaliação da
“telepresença”, um recurso tecnológico que vem ganhando importância, à medida que as soluções disponíveis melhoram seu desempenho. Tempos de crise requerem mais
discussões, aprovações e consultas... um bom momento
para tentar viabilizar uma tecnologia que pode trazer benefícios agora e no longo prazo.
Dois mil e nove também promete ser um ano em que as estratégias de terceirização ganharão corpo e fôlego: terceirizar
é uma forma eficaz de tornar os custos elásticos — ou seja,
Janeiro de 2009
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capazes de expandir e contrair de acordo com a necessidade
— e isso é algo totalmente alinhado com esses tempos de
incertezas e de mudanças bruscas. Já acumulamos uma experiência significativa em como contratar e gerenciar esses
serviços de outsourcing, e os provedores devem preparar-se
para um nível maior de exigência por parte de seus clientes,
e para a intermediação de consultores especializados em estratégia de sourcing, que serão credenciados pelas empresas
para planejarem e negociarem os serviços de terceirização.
Para os CIOs, este ano terá momentos de questionamento e de revisão de sua posição na empresa. Ao verificarem
que ainda faltam informações relevantes para a gestão do
negócio e que os sistemas de informação implantados podem ser gargalos no processo de reestruturação da organização, alguns executivos e usuários vão querer tomar as
rédeas de TI, imaginando que é hora de mudar a maneira
de administrar a forma como as soluções tecnológicas são
definidas e implantadas na empresa.
O CIO deve reunir todo o conhecimento que possui
sobre os sistemas, a infraestrutura, os serviços de outsourcing, os perfis da equipe e os fornecedores de TI e
antecipar-se em mostrar como as mudanças de planos,
as eventuais reduções de capacidade ou de escala, as dificuldades de concessão de crédito, o acirramento da concorrência, as variações cambiais, afetarão os processos da
organização, e como TI pode contribuir para minimizar
os impactos e os custos envolvidos.
As organizações dependem de TI, e é em momentos
de dificuldades que isso vai ficar mais claro. O CIO cumprindo bem esse papel vai demonstrar que sua função
“é” estratégica, e que as organizações precisam de um
orquestrador para integrar as soluções tecnológicas de
modo a otimizar os investimentos em TI.
* Sergio Lozinsky é consultor em gestão
empresarial e tecnologia
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TI Corporativa

por Carlos Arruda e Haroldo Brasil*

A empresa e o
Poucas organizações sobrevivem por muitos anos;
entenda como manter uma companhia longeva
e sustentável no decorrer das décadas
Fim de ano! É hora de fazermos um balanço do que passou, de olharmos para o novo ano e nos perguntar o que
conquistaremos nos próximos anos e como conduziremos
nossas ações para que estas intenções de conquistas sejam
realizadas. 2008 foi um ano para entrar na história. Se
em 2004 fomos impactados, direta e indiretamente, pela
força da natureza ao nos solidarizarmos com as vitimas
dos tsunamis fatais que aconteceram no Sudoeste da Ásia.
Em 2008, fomos novamente impactados, direta e indiretamente, pela força da economia global.
Assim como o tsunami que teve epicentro em um terremoto que aconteceu no mar a oeste da ilha de Sumatra no Oceano Índico, nas coordenadas 3,298°N latitude
e 95,779°O longitude, a crise econômica teve epicentro na
crise financeira desencadeada em 2006, a partir da quebra
de instituições de crédito dos Estados Unidos, que concediam empréstimos hipotecários de alto risco. A pergunta
a ser feita tanto no primeiro caso quanto no segundo é até
que ponto somos capazes de antecipar ocorrências que
podem resultar em risco para a vida das pessoas e também, por que não, das empresas?
Na pesquisa Longevidade das Empresas Brasileiras
(Brasil e Arruda 2006) observamos que, para sobreviverem, as empresas têm de crescer gerando lucro de
forma sustentada e realizar a sucessão de seus líderes
dentro de um processo profissional e estruturado, ao
longo dos anos, de preferência num processo de overlapping (superposição). Além disto, vimos que em um
ambiente de crescimento econômico, empresarial e populacional contínuo em que novas tecnologias, clientes
e concorrentes surgem e se transformam a cada instante, o desafio permanente da empresa é de preservar sua
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capacidade de crescimento. Crescer não é uma opção, é
uma necessidade para aquelas empresas que queiram
manter-se no mercado e sobreviver no longo prazo.
Vimos também que os líderes empresariais não têm
à sua disposição o tempo que desejam para decidir. É
preciso que monitorem a elasticidade que a organização
dispõe, para que a postergação da decisão não a faça naufragar. Assim como os materiais, as empresas têm um coeficiente específico de elasticidade, isto é, uma maior ou
menor capacidade de sofrer tensões sem se romper. Este
coeficiente depende, em um determinado momento, da
situação interna da empresa e do ambiente concorrencial
externo e da relação entre eles.
Mas concluímos, depois de analisarmos as 500 maiores empresas brasileiras nos últimos 30 anos, que estas
condições são necessárias, mas não suficientes para garantir a longevidade das empresas. Há que, além disso,
manter-se viva em um ambiente de mudanças, cujo perfil se esconde num futuro muitas vezes turbulento e que
deve ser de alguma forma desvendado ou construído
pela própria empresa. O tempo é, pois, criação e descoberta e coincide com essa caminhada dinâmica em que
há uma relação cíclica entre o passado, o presente e o futuro, colocando-se entre estes a linha de vida das empresas, quanto mais longa as empresas são capazes de ler no
passado e no presente os sinais do futuro e modificar seu
presente em função desses sinais.

Planejar é tudo
Estudos recentes realizados no Brasil e na Europa sugerem que em ambientes caracterizados por interdependências e mudanças constantes, a capacidade de uma emInformation Week Brasil

1/14/09 11:38:32 AM

t

o

tempo
Crescer não é uma opção, é uma
necessidade para as empresas que
queiram se manter no mercado e
sobreviver no longo prazo
presa de planejar o seu futuro deve estar tão relacionada à
sua capacidade de se antecipar às mudanças quanto à sua
capacidade de responder rapidamente a mudanças não
previstas. Segundo estes estudos, a empresa deve desenvolver a capacidade de se antecipar (strategic foresight), de
sentir (strategic sensitivity) e de responder rapidamente às
mudanças (strategic agility).
Como afirmou o presidente da Apple, Steve Jobs, em
uma palestra amplamente divulgada pela internet, unir
os pontos e perceber a inter-relação entre as ocorrências só
é fácil após sua ocorrência. Mas, segundo nossos estudos,
o futuro emite sinais a serem lidos. Ele está embutido nas
coisas que aconteceram e estão acontecendo. O passado
carrega o peso da tradição, que só será aliviado quando
sua história é reinterpretada à luz de novas realidades que
se vão desdobrando no presente e das pistas que levam ao
futuro ainda nebuloso, não explícito, mas que emite muitos sinais a serem lidos e decifrados. Eles acenam com as
mudanças que surgirão, capazes de desvelar para as empresas oportunidades de novos negócios, mas também
ameaças para as atividades atuais.
É na dinâmica desse jogo que os líderes devem fazer as
leituras criativas do contexto e, desta forma, criar vantagens competitivas para suas organizações. Os sinais captados são informações de caráter geral, em alguns casos
quase lugares comuns. O diferencial é como cada líder irá
lê-los e interpretá-los de forma inovadora, com presteza e
agilidade. Essas leituras serão tanto mais consequentes e
Janeiro de 2009
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ajudarão na longevidade da empresa, quanto mais conteúdo humano contiverem. Este é o segredo para que uma
internalização da novidade possa acontecer, vencendo assim as resistências naturais que sempre surgem quando
os grupos que compõem a organização se sentem ameaçados pelo imprevisível.
O direcionamento da empresa para o futuro assim
concebido implica, portanto, uma coordenação de seus
recursos, das tecnologias que irão ser usadas, do sistema do conhecimento e da transparência das informações. A “construção” do futuro pelos líderes obriga
a destruir antigos mitos e construir novas utopias. A
interpretação dos sinais não busca tanto a verdade dos
fatos, mas tenta intuir a expressividade dos acontecimentos, o que está por baixo dos fatos. Muitas vezes,
interpretação a contrapelo da opinião majoritária não
se trata apenas de compreender melhor ou mais profundamente os sinais emitidos pelos eventos, mas visualizá-los de forma diferente.
As grandes sacadas dos líderes empresariais de todos
os tempos se apoiaram na capacidade de lidar com o inusitado, diferente daquilo que é hoje vigente, pelo uso de
uma lógica aberta, não convergente, mas divergente, o
que leva a invenção de novas hipóteses de realidade.
O ano que está por vir nos traz, portanto, uma nova oportunidade de exercitar um comportamento empresarial fundamental em relação ao tempo: antecipar, sentir e agir!
*Carlos Arruda e Haroldo Brasil são professores e pesquisadores
da Fundação Dom Cabral e responsáveis pelo estudo Longevidade das Empresas Brasileiras.
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Segurança

por Howard A. Schmidt*

Negócio arriscado
Em um ambiente econômico turbulento,
aumenta-se a probabilidade de traduzir os riscos
em impacto corporativo
Uma palavra predominará nas reuniões corporativas
de 2009: risco. O termo, na verdade, é um pouco difícil de
ser definido. Felizmente, as pessoas o utilizam tanto na
vida corporativa como na vida diária. Elas conversam sobre aspectos como avaliação de riscos (um nível de risco
aceitável que uma organização assume para obter maiores benefícios), convergência de riscos e uma abordagem
com base em riscos. Contudo, dentro de uma organização, cada unidade corporativa poderá ter sua própria definição, que pode se diferenciar segundo a área.
Nitidamente, existe um imenso potencial para confusões e falhas de comunicação. Mas a situação pode ser
ainda pior: para uma organização, estar confusa e indefinida quando tenta administrar seu diversificado portfólio
de riscos (e demonstrar para o mundo exterior que está
realizando uma boa administração) é uma situação potencialmente desastrosa.
Mais do que ser considerado comum nestes tempos desafiadores, o risco simplesmente ganhou posição de destaque na agenda dos diretores de TI para 2009. Não somente
para assegurar que aqueles referentes a informações e à
tecnologia são bem-administrados, mas, principalmente, para ajudar a garantir que um nível mais amplo de
conversações sobre riscos seja coerente, desenvolvido
naturalmente e conduzido em uma linguagem comum.

Por que o risco será
tão importante para 2009?
Em um ambiente econômico turbulento, tem aumentado a probabilidade de traduzir os riscos em impacto
corporativo. Os funcionários ficarão preocupados com a
possibilidade de perderem seus empregos, os estelionatários irão considerar que um período de declínio econômi-
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co será uma oportunidade “de ouro” e as organizações
se sentirão apreensivas quanto à contínua viabilidade de
seus parceiros, fornecedores e terceiros.
No entanto, mesmo considerando que todos esses
fatores são importantes, provavelmente, eles serão
obscurecidos pelas pressões regulatórias. Uma observação da declaração do grupo G20, que se reuniu em
Washington DC, nos Estados Unidos, em novembro
de 2008, dá uma indicação do que está por vir. “Nós,
os líderes do Grupo dos Vinte, prometemos fortalecer
nossos regimes regulatórios, a supervisão cuidadosa e
o gerenciamento de riscos”.
Isso inclui a orientação aperfeiçoada para o gerenciamento de riscos das organizações; para que elas reavaliem
seus modelos de gerenciamento de riscos e para que as
companhias reexaminem seus controles internos e façam
relatórios consistentes para todas as unidades corporativas das organizações.
Embora muitos possam argumentar que esta declaração
é direcionada às organizações financeiras, é provável que
este se torne o padrão também para as organizações comerciais e governamentais do mundo todo, e que tudo isto seja
planejado para ser concluído até o fim de março de 2009.

O que isso significa, na prática?
Os funcionários podem se sentir menos leais a uma organização e ceder às crescentes pressões, à medida que
as companhias diminuem seu quadro de profissionais e
ficam em uma situação de ‘escassez de pessoal’. Isso poderá resultar em que o quadro de profissionais da companhia escolha atalhos para contornar processos e controles,
além de um aumento do vazamento de informações e das
fraudes internas.
Information Week Brasil
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Para um estelionatário, um período de declínio econômico é uma oportunidade. Os funcionários que se sentirem preocupados podem ser mais facilmente coagidos a
participarem de fraudes, à medida que o controle nas organizações com menor número de profissionais se torna
menos efetivo. Entretanto, fraudes realizadas durante longos períodos (que são efetuadas com sucesso em fases de
estabilidade econômica), frequentemente, acabam sendo
descobertas em épocas de crise financeira, quando cada
centavo se torna importante para uma organização.
Sendo assim, provavelmente, as fraudes, em 2009,
serão realizadas de forma mais inteligente e discreta,
recorrendo a cibercriminosos que utilizam tecnologia
para cometer ciberfraudes.
Ao passo que as organizações anteriormente se preocupavam com os ataques de vírus aos seus computadores, que causavam a interrupção de suas operações,
em 2009 poderá ser mais difícil que elas notem o vírus
altamente avançado e que, silenciosamente, remove as
informações relacionadas à identidade ou aos cartões
de crédito das pessoas.
Exatamente do mesmo modo que o controle interno
exerce pressão sobre o setor de montagem, as áreas de terceirização, entrega just in time e software como serviço
— que atualmente estão todas incluídas nos processos de
muitas organizações — se tornarão ainda mais cruciais
para o sucesso das operações de todas as companhias. Se
um fornecedor terceirizado passar por dificuldades, então, tais dificuldades poderão rapidamente se refletir na
própria organização. Como a tecnologia tem, frequentemente, estado na “linha de frente” de muitas dessas iniciativas de terceirização, as operações de tecnologia da
informação se tornarão particularmente vulneráveis.

Fraudes, em 2009, serão
realizadas de forma mais
inteligente e discreta,
com cibercriminosos que
utilizam a tecnologia para
cometer ciberfraudes
Janeiro de 2009
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A natureza de uma abordagem regulatória acelerada
para lidar com os riscos não é tão clara. O que é claro é
que isso significará mais atenção para o gerenciamento
de riscos convergente e a elaboração de relatórios sobre
riscos, nas organizações, e maior enfoque nos controles,
demonstrando que eles funcionam. Isso significará custos, representará esforços e será uma grande iniciativa.
Prepare-se para essa mudança.

O que os CIOs
deverão fazer em 2009?
Quando o enfoque está direcionado aos custos, o diretor de TI provavelmente estará preocupado em demonstrar que a tecnologia proporciona retorno para uma organização, quando de sua implementação. Isso é correto e
apropriado. Contudo, o CIO também deverá:
• Estabelecer quais tecnologias de natureza defensiva (como antivírus, serviços de firewall, sistemas de
detecção de intrusão) são adequadas para este propósito. As tecnologias defensivas serão intensivamente
testadas em 2009;
• Assegurar que fornecedores de tecnologia terceirizados (tais como companhias de terceirização e provedores de serviços) não enfrentem um risco inaceitável
para a continuidade das operações;
• Aumentar os investimentos nos controles de sistemas utilizando uma abordagem convergente para
proporcionar a adequação regulatória e os relatórios de
riscos. Isso será exigido pelos reguladores, em 2009.
Frequentemente, o diretor de TI estará em melhor
posição, dentro de uma organização, para se engajar
com a diretoria quando houver conversações mais
amplas sobre o gerenciamento de riscos e os relatórios
de risco convergentes. Ao garantir que a linguagem
relacionada a riscos, que todos utilizam, é consistente
e coerente, o diretor de TI poderá passar a representar
uma parte importante na administração dos riscos de
uma oportunidade.
* Howard A. Schmidt foi consultor especial da Casa Branca
para segurança no ciberespaço; ele é presidente e CEO do Information Security Forum
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por Edgar D’Andrea*

6 tópicos para ficar atento

3

Os pontos de atenção que as companhias não
podem descuidar em segurança da informação
Diante da crise, é preciso cautela nas decisões empresariais e
atenção para novas oportunidades. Por isto, mais do que tratar
de tendências, vale a reflexão sobre potenciais impactos e oportunidades para a segurança da informação neste novo ano. Por
isto, selecionei alguns dos principais tópicos de atenção. Confira.

2
1

GESTÃO DE CRISES

O movimento das organizações
tem sido claramente no sentido de
estabelecer procedimentos estruturados, conhecidos e testados para
gestão de crises de segurança, resposta a incidentes e continuidade de
negócios. A motivação é regulatória
ou diferencial competitivo.
A tendência nas organizações tem
sido ir além de apenas responder ao
incidente de segurança em si. Isto é,
estabelecer processos e infra-estrutura para prevenção, identificação,
tratamento e restabelecimento de
crises e incidentes de segurança.
Adicionalmente, entender a causa
raiz do incidente com o objetivo de
melhorar os processos, políticas e
procedimentos existentes e de apurar impactos financeiros e responsáveis para eventual recuperação das
perdas causadas pelo incidente.
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COMPUTAÇÃO FORENSE
A prática da governança corporativa e a Sarbanes-Oxley (SOX), por
exemplo, têm exigido que organizações conduzam processos investigativos estruturados e conclusivos
diante de denúncias de fraude ou de
descumprimento das políticas internas. A coleta, identificação e análise
de evidências eletrônicas, por exemplo, é fundamental para dar suporte
a processos investigativos.
A condução de atividades de
computação forense requer especialização técnica e a adoção de metodologia, processos e tecnologia específicos. Além disso, os resultados da
investigação podem revelar fatos que
exijam confidencialidade e tomadas
de decisão radicais por parte da organização, como, por exemplo, a de
demitir, denunciar às autoridades
policiais ou acionar civil ou criminalmente os envolvidos.

Fotos: Magdalena Gutierrez

Segurança

REDUÇÃO DE CUSTOS
Em tempo de crise, redução de custos e proteção do caixa são direcionadores básicos de negócio. No caso de
redução de custos, quanto maior for
a capacidade de atacar pontos específicos de diminuição de gastos, ao
invés de se definir um porcentual de
corte generalizado (como 20%, por
exemplo), menor será o risco de se
destruir valor para o enfrentamento
ou a retomada da crise.
A contribuição da segurança
está na redefinição de prioridades
e dos custos da área de segurança
diante dos novos direcionadores da
empresa, considerando, por exemplo, quais projetos em curso devem
ser suspensos, abandonados ou
reativados, quais ações planejadas
devem ser adiantadas e quais novas ações devem ser estabelecidas.
Está também na analise dos impactos no orçamento de segurança e na
fundamentação do melhor cenário
diante da crise e das oportunidades deste ano.
Information Week Brasil
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4
D'Andrea, da PwC:
conheça os impactos,
adote ações para
minimizá-los e identifique
oportunidades de
crescimento

GESTÃO DOS TERCEIROS

PADRÃO DE PAGAMENTO COM CARTÕES

GOVERNANÇA, RISCO
E COMPLIANCE (GRC)

O aumento da complexidade dos
ambientes empresarias traz mais
regulamentação e fiscalização. A Lei
11.638, NFe, Sped, Instrução 396, PCI
e IFRS são alguns poucos exemplos
desta complexidade. Por isto, com
crise ou sem crise, as perspectivas relacionadas a GRC nas organizações
são amplas. As iniciativas requerem
mudanças importantes nos processos e na cultura empresarial.
As organizações geralmente estabelecem funções isoladas ou com baixa sinergia para tratar GRC, criando
a mentalidade de “silos” com missão,
escopo e processos próprios.
O desafio está em integrar e sistematizar as iniciativas de GRC, no
âmbito corporativo, e em encontrar
a dose adequada de esforço para
atendimento das exigências legais e
regulatórias sem prejuízo da eficiência operacional. A integração e sistematização das iniciativas de GRC
trazem inúmeras oportunidades à
segurança da informação.
Janeiro de 2009
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Com o aumento do número de
roubos de dados de cartões de crédito, as maiores empresas de cartão
(Visa, Mastercard, American Express
e outras) estabeleceram o padrão
payment card industry data security standard (PCI DSS). O objetivo é
aumentar a segurança ao se armazenar, processar e transmitir dados de
cartões de crédito ou débito.
O PCI DSS consiste em mais de
200 controles relacionados com gestão da segurança da informação,
políticas e procedimentos de segurança, arquitetura da rede e desenvolvimento de software.
Todo estabelecimento que armazenar, processar ou transmitir dados
de cartão deve atender ao padrão PCI
DSS, sob pena de multa, de descredenciamento e de responsabilização
pela exposição de dados do cartão.
Isto significa que empresas do setor de varejo, e-commerce, serviços,
instituições financeiras deverão se
preparar e se tornar aderentes ao
PCI DSS até o fim de 2009. A área de
segurança de informação tem papel
fundamental no processo de preparação e certificação no PCI DSS.

A presença de terceiros (outsourcing) nas organizações é uma realidade. Fazer a gestão de terceiros diante
das exigências de risco, segurança e
privacidade da organização se tornou algo complexo. Acordos de confidencialidade e de níveis de serviço
nem sempre são suficientes para proteger a organização de riscos e ameaças de segurança.
Os requisitos de segurança associados ao processo de terceirização
devem estar claramente identificados desde a concepção do modelo.
Além da identificação em si, é fundamental definir papéis e responsabilidades da organização e do
terceiro para cada requisito de segurança. Entender como o terceiro
irá suprir os requisitos que lhe competem deve ser critério de seleção e
exigência contratual.
As certificações SAS 70 e auditorias periódicas de cumprimento das
cláusulas operacionais de segurança
são exigências contratuais básicas. O
modelo de gestão de contrato deve
prever penalidades por incidentes de
segurança e privacidade provocados
pelos terceiros.
*Edgar D’Andrea é sócio
da PricewaterhouseCoopers
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Telecom

por Luís Minoru Shibata*

A complexidade do crescimento
Em 2008, as vendas de computadores superaram as
vendas de televisores pelo segundo ano consecutivo.
Foram vendidos 25% mais desktops e laptops que televisores. Em 2009, esta diferença deve ser ainda maior.
Os laptops se tornaram objetos de desejo e acessar a internet deixou de ser luxo e virou necessidade, em alguns
casos até questão de sobrevivência.
Celular então, mais ainda. Nunca venderam tantos
smartphones e as operadoras quase não conseguiram
atender à demanda pelos devices 3G para acesso banda
larga. Abre-se um leque gigantesco de oportunidades e
desafios para as operadoras de telefonia, provedores de
conteúdo e aplicações, fabricantes de equipamentos de
rede e infraestrutura, e por consequência também para
as empresas em geral.
Para ganharem mercado e conquistarem usuários,
as operadoras de telefonia fixa, celular e de dados terão
que investir para oferecerem cada vez mais velocidade,
cobertura, mobilidade, aplicações, conteúdo, segurança
e atendimento adequado. Como a base de usuários se
tornará maior, também será mais complexa.
A diversificação de geografias, poder de compra e necessidade de banda da base de usuários exigirá das operadoras mais segmentações. O planejamento da oferta
comercial (tecnologia de infraestrutura, rede de acesso,
preço do serviço, modelo de negócios, etc.) terá que ser
feito com mais cuidado.
Como a oferta de conectividade tende a ser mais replicável pelos concorrentes, as operadoras terão que se
aperfeiçoar na camada de soluções e serviços. Empacotamento de serviços e parcerias bem montadas com desenvolvedores de aplicações e provedores de conteúdo
se tornarão mais estratégicos, seja para geração de mais
demanda por banda ou por uma oferta mais completa.
Já os consumidores terão acesso a padrões cada vez
maiores de serviços de conectividade em suas resi-
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Popularização de computadores e banda larga
cria um leque de oportunidades no Brasil

dências. Por consequência, estes usuários estarão mais
conectados e exigirão mais ou terão uma expectativa
maior das áreas de TI das empresas em que trabalham.
Só para ilustrar com exemplo, com os usuários cada vez
mais familiarizados e a se comunicar por VoIP, e-mail,
mensagens instantâneas etc., cresce também a expectativa das empresas em oferecerem soluções de comunicações unificadas para os funcionários. Mas obviamente que as empresas têm exigências e preocupações mais
severas com relação a custos (investimento versus operação), segurança, padrões, banda, entre outros.
Mas a boa notícia é que na tentativa de oferecer alternativas, fornecedores de tecnologia vêm evoluindo na
oferta de modelos de negócios inovadores e mais fáceis
de serem adotados. Com isso, certamente ganhará espaço e prioridade nas agendas as questões relacionadas
à TI verde, virtualização, armazenamento, data centers,
mobilidade, cloud computing...
Se você trabalha nas áreas de TI e telecom e não está
familiarizado a esses temas, apresse-se. Até por conta
da crise econômica, empresas devem avaliar novas alternativas e formas de cortar custos e estes parecem ser
os melhores caminhos.
*Luís Minoru Shibata é diretor
de consultoria da PromonLogicalis
InformationWeek Brasil
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Telecom

pé
direito

por Ignacio Perrone*

Com o

Uma análise das tendências em telecomunicações
na América Latina para 2009
No caso das telecomunicações na América Latina, 2008
sai de cena deixando sentimentos contraditórios. Embora
o ano tenha sido bom, em termos gerais, a sombra da crise
financeira dos últimos meses faz 2009 chegar com muitas
dúvidas — e até algumas certezas negativas. Identificar
as tendências-chave para o ano que entra é, sem dúvida, a
melhor forma de começar com o pé direito.
Num ano em que o destaque será o impacto da crise e as alternativas para superá-la, é vital compreender
quais são as principais tendências do mercado para,
então, escolher a estratégia correta. A lista de cautelas
para 2009 inclui os provedores de serviços de telecomunicações que estão entrado no espaço da TI, o impacto
do iPhone, a convergência PC/TV, a transformação do
mercado de TV por assinatura e a evolução da banda
larga da telefonia móvel.

Provedores de serviços de telecomunicações
Tanto os gigantes da região, como a Telefônica e a Telmex, como também os provedores com menor participação de mercado voltarão seu foco para a oferta de serviços
de TI – competindo, assim, com provedores tradicionais
deste segmento. A intenção é tornar-se o único parceiro
de tecnologia da informação e comunicação (TIC) para
seus clientes, aumentando sua penetração não só nos
mercados tradicionais (telefonia fixa e móvel, comunicação de dados ou internet) como também ampliar sua
infra-estrutura para fornecer soluções de TI como PBX
hosting, gerenciamento de rede etc.
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Serviços móveis
Com o impulso da 3G, de smartphones e outros aparelhos repletos de recursos, os celulares tiveram um crescimento importante na América Latina em 2008, particularmente após a chegada do iPhone da Apple. Recursos
avançados, como câmera, música (MP3 e rádio), bluetooth
e vídeo, são os mais solicitados. Contudo, as operadoras
vão aproveitar a oportunidade para começar a oferecer
recursos e aplicativos que utilizam a capacidade de transmissão móvel de dados, como navegação pela internet, email, GPS, videochamadas, TV móvel e, ainda, aplicativos
que reproduzem o ambiente do computador no celular – o
que irá aumentar o uso corporativo e reforçar o conceito
do escritório móvel.

Convergência PC/TV
O futuro trará uma interação muito interessante entre
os serviços e dispositivos de telecomunicações e TI. A conectividade trouxe muitas mudanças e, atualmente, estamos avançando na direção de um “estilo de vida digital”.
Os usuários querem conectividade ilimitada, novos aplicativos e que a rede seja eficiente e quase invisível, para
que não precisem se preocupar com ela – somente com os
aplicativos e serviços que rodam nessas redes.
Os consumidores hoje esperam que a TV seja móvel
e personalizada. Esperam que seus aparelhos domésticos digitais (TVs, gravadores de vídeo digitais, consoles
de games, etc) tenham integração com o PC. A DirecTV
e a Microsoft já trabalham no sentido de permitir que o
conteúdo transmitido pela operadora de serviços de TV
Information Week Brasil
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por satélite seja transferido para PCs com Windows ou
para o console Xbox, de modo que possa ser armazenado.
Embora 2009 ainda não seja o ano em que a convergência
PC/TV vai se tornar realidade — uma vez que a região
ainda precisa adaptar melhor a infraestrutura de rede a
necessidades futuras —, definitivamente esperamos ver
alguns avanços nessa área.

Mercado de TV por assinatura
Como consequência da febre de pacotes triple play, os
serviços de TV por assinatura – independentemente da
plataforma usada para provê-los – tornaram-se um marco
para todas as operadoras de telecomunicações da região.
Muitas novidades estimulantes são esperadas para 2009.
Mas, infelizmente, a estrutura regulatória ainda é
uma restrição ao avanço da penetração de serviços de
triple play e TV paga. Na Argentina e no Brasil, as agências reguladoras ainda limitam a participação das operadoras tradicionais de telefonia fixa nos serviços de
transmissão de televisão e rádio; no México, a Telmex
é proibida de fazer o mesmo devido à sua posição de
subsidiada; no Equador, há vários órgãos regulatórios
diferentes, o que cria caos e incerteza para as empresas
de telecomunicações; na Colômbia, a CNTV e a CRT
não podem decidir qual delas tem competência na regulação do serviço de IPTV, o que provoca impedimentos à oferta de novos aplicativos de TV paga e à entrada
de novos provedores. Espera-se que 2009 traga avanços
em relação a essa questão.
Do ponto de vista do usuário, a transformação da experiência televisiva será um fator a ser considerado. Interatividade, digitalização, maior qualidade e conteúdo personalizado irão trazer novas oportunidades de negócios
não só para os provedores de serviços de TV, mas também
para provedores de conteúdo, anunciantes, fornecedores
de redes, empresas de mídia, etc.

Redes 3G e banda larga móvel
A América Latina entrou efetivamente no mercado de
banda larga móvel em 2008. A região deu um passo à
frente, que levou o mercado a um novo estágio de desenvolvimento. Em dezembro de 2008, a maioria das operaJaneiro de 2009
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Lista de cautelas
inclui os provedores de telecomunicações, o impacto
do iPhone, a convergência PC/TV,
a transformação
do mercado de TV
por assinatura e a
evolução da banda
larga móvel
doras já havia lançado redes 3G — e as que não o fizeram
vão lançá-las no primeiro trimestre de 2009.
Em apenas um ano, o número de usuários 3G na América Latina chegou a 3 milhões. O Brasil é o líder desse
mercado, com quase 1,8 milhão de usuários 3G. Esse fato
mostra que a América Latina está aceitando avanços tecnológicos de forma positiva. A banda larga móvel está
crescendo em suas três versões (netbooks, smartphones e
conexões USB para PCs e notebooks).
Contudo, para que continue crescendo em 2009, as operadoras de celulares terão de desenvolver planos com preços atraentes, de modo a conquistar aqueles clientes que
ainda têm dúvidas em relação à assinatura de um serviço
de banca larga móvel. E, na medida em que a demanda
por esse serviço crescer, as operadoras de telefonia móvel
terão que continuar investindo na expansão e melhoria
de suas redes 3G.
* Ignacio Perrone é gerente de indústria da Frost & Sullivan

33

1/14/09 11:08:59 AM

Mercado

Balanço
por Mauro Peres*

À beira de uma recessão econômica, boa parte das empresas de todo o mundo está planejando cortar os custos e
aguardar o primeiro trimestre de 2009 para se posicionar.
No Brasil, os reflexos da crise começaram a ser sentidos
no quarto trimestre de 2008. A maioria das empresas que
consomem tecnologia está começando a ser mais conservadora e muitos dos novos projetos anteriormente planejados estão sendo adiados ou cancelados. Os projetos em
andamento, porém, deverão ter continuidade, uma vez
que as empresas geralmente concluem que é mais caro
cancelá-los na metade do que terminá-los.
Apesar disso, boa parte das empresas de TI conseguirá apresentar bons resultados consolidados em 2008. A
IDC prevê um crescimento de 11,4% no mercado de TI no
Brasil em 2008 em relação a 2007. Em 2009, a IDC prevê
uma desaceleração devido à crise mundial. As projeções
de crescimento para o próximo ano foram abaixadas de
14,4% para 9,1%. Mesmo com esta queda, o Brasil continuará a ser ainda um dos países de destaque no mundo. Os
países mais atingidos pela crise, como por exemplo Estados Unidos, Japão e Inglaterra, terão crescimentos próximos de 1% em 2009. A consultoria prevê uma média de
crescimento mundial de TI para 2009 por volta de 2,6%.
A área de PCs é um bom termômetro do mercado brasileiro de tecnologia da informação. Apesar do impacto
que a crise mundial está causando nos diferentes segmentos da economia, o mercado de PCs no Brasil crescerá aproximadamente 12,7% em 2008 e deve manter,
em 2009, o volume de unidades comercializadas muito
próximo do que será registrado neste ano, ou seja, aproximadamente 12 milhões.
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Usuários de TI estão apreensivos, mas devem
investir no segundo semestre; já os fornecedores
sentirão mais o momento econômico

O impacto nas áreas de TI da atual crise que o Brasil atravessa é diferente das anteriores. Em 2001 e 2002
(durante a última crise) este segmento foi muito estigmatizado como uma área de custo que muitas vezes
não gerava valor ou não se pagava. Isso foi reflexo dos
investimentos exagerados em TI realizados por muitas
empresas durante a década de 1990. Com a abertura de
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mercado e o medo do bug do milênio, muitas companhias investiram em tecnologias que ainda não estavam
maduras e acabaram se frustrando. O estouro da bolha
da internet foi a gota d’água para muitas empresas que
passaram a desconfiar da área de TI.
Hoje, a situação é diferente. Houve uma grande evolução tecnológica de 2001 para cá. Somado a isso, as empresas se tornaram mais criteriosas na adoção de novas
tecnologias, medindo resultados potenciais, fazendo
benchmarking, coletando referências e fazendo provas
de teste. Houve também uma grande evolução nos processos de governança de TI. As áreas de TI se aproximaram das áreas de negócio. Com a crise, os investimentos
em novas iniciativas serão mais criteriosos, porém, a TI
volta a ser vista como uma área que pode potencializar
melhorias de eficiência.

Cautela
IDC realizou centenas de entrevistas com empresas
brasileiras durante os meses de outubro e novembro de
2008 para medir os impactos da crise nas iniciativas de
TI. Ficou clara a apreensão da maioria das empresas em
relação aos primeiros seis meses de 2009. Porém, a maioria acredita que a partir da segunda metade deste ano o
Brasil retomará o caminho de crescimento e os projetos de
TI voltarão aos trilhos.
Com relação aos fornecedores de TI, será preciso ter
sangue frio para suportar o mercado brasileiro no primeiro trimestre de 2009. Haverá uma paralisia durante

IDC prevê uma
desaceleração no
crescimento, mas Brasil
continua a ser um dos
países de destaque
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os primeiros meses do ano, bem mais acentuada do que
os outros anos. Será preciso administrar bem o fluxo de
caixa para chegar com fôlego até o meio do ano. As empresas que têm receita recorrente sofrerão menos, mas
mesmo assim serão pressionadas pelos clientes a rever
os preços dos contratos.
Se a crise mundial azedar ainda mais, certamente, os
cenários precisarão ser revistos, e a IDC talvez venha a
reduzir as taxas de crescimento ainda mais. Porém, o cenário corrente se baseia em uma recuperação sadia do
mercado a partir do meio do ano e um crescimento por
volta de 3% do PIB. O que é certo é que em 2009 haverá
uma aceleração no processo de consolidação do mercado brasileiro, principalmente, com relação às empresas
de serviços de TI.
A competitividade crescente do mercado vem forçando
as empresas a se profissionalizarem e a formalizarem as
suas operações. Com isto, suas estruturas de custo vêm
aumentando. As empresas necessitarão ter escala para
manterem níveis de lucratividade saudáveis. Com a crise,
muitas empresas se desvalorizarão e se tornarão alvos de
empresas que estão tendo dificuldades de atingir as suas
metas de expansão através de crescimento orgânico.
Haverá aquisições de todas as formas em 2009. Grupos nacionais se unindo ou sendo comprados por outras empresas nacionais; e multinacionais comprando
empresas nacionais. Quem tiver dinheiro em caixa e
apetite para o risco poderá fazer ótimas operações de
M&A no próximo ano.
Em resumo, preparem-se, pois certamente seremos
atingidos. O lado bom é que nós, brasileiros, estamos
mais do que acostumados com crises. Já vivenciamos
dezenas delas e talvez como ninguém tenhamos a criatividade para sair delas.
*Mauro Peres é country manager da IDC Brasil
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Empreendedorismo

POR RODRIGO TELES *

Comece já!
Intraempreendedorismo?

O intraempreendedor, como o próprio nome diz, é
aquele que empreende dentro de uma empresa. Em
outras palavras, é aquele faz a diferença! Ele pensa
com cabeça de dono, tem paixão pelo que faz, tanto
pelo trabalho como pela empresa, enxerga o todo e
não apenas a sua área, possui uma insatisfação permanente e é muito persistente — faz de tudo para que
o negócio dê certo.
Este indivíduo excede os limites, vai além do préestabelecido e realmente faz acontecer. É a típica pessoa que não aguenta ficar sentado na chamada “zona
de conforto” e busca constantemente novos desafios
que o proporcionem aquele “frio na barriga”, sintoma
clássico de quem está navegando pelo desconhecido,
crescendo e se desenvolvendo.
De acordo com o último ranking de intraempreendedorismo, realizado em 2006 pelo IBIE (Instituto Brasileiro de Intraempreendedorismo), o salário está longe de
ser considerado um fator preponderante para estimular
a inovação e a atitude empreendedora dentro das organizações. Pesquisas indicam que os fatores que mais estimulam a inovação nas empresas são a satisfação pessoal, a possibilidade de facilitar o próprio trabalho e o
reconhecimento dos chefes e colegas. Estes fatores ainda
se fortalecem quando bem amarrados com uma cultura “meritocrática”, onde os intraempreendedores que se
destacam são remunerados à medida de seus talentos.
Uma das boas práticas observadas em empresas consideradas ícones de cultura empreendedora é a distribuição de sociedade por meio de um plano de opção de
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compra de ações, muito conhecido por stock options.
Empreendedores não só têm cabeça de dono como,
eventualmente, pretendem ser donos um dia, mesmo
que de um pequeno pedaço do negócio. O plano de
stock options é a oportunidade que o intraempreendedor tem para comprar um pedaço
da empresa e se tornar sócio.
Com isto, alinham-se os objetivos de longo prazo, e o desafio é fazer o negócio crescer,
aumentando consideravelmente o tamanho de cada pedaço.
Por fim, é fundamental salientar
que a força do exemplo sempre fala
mais alto do que qualquer discurso ou prática. A atitude empreendedora começa pelos principais
líderes da empresa que devem,
pelo próprio exemplo,
fomentar no time a
postura proativa
de pensar fora
da caixa, enxergar novas oportunidades, sonhar grande e
botar para fazer
todos os dias!

Foto: Ricardo Benichio

ESTIMULE E RECONHEÇA OS FUNCIONÁRIOS
EMPREENDEDORES, QUE NÃO SÓ TÊM CABEÇA DE DONO
COMO, EVENTUALMENTE, O PRETENDEM SER UM DIA

*Rodrigo Teles é diretor-geral da Endeavor
Information Week Brasil
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Economia

por Flávio Kezam Málaga *

Um ano de incertezas
Economia vive momento complexo; setor de TI é
considerado ainda mais arriscado que a média
dos outros segmentos
Em meio à turbulência mundial, terminamos 2008
com mais perguntas do que respostas sobre o futuro da
economia global e brasileira. Qual será o crescimento do
PIB em 2009? Qual a taxa de juros que o Banco Central
manterá na economia? As empresas irão demitir e deixar
de investir? Qual a perspectiva para o setor de tecnologia
da informação (TI), sendo mais específico? Quais os impactos desta turbulência sobre as vendas do setor, sobre a
capacidade de captar recursos e investir, por exemplo?
A própria volatilidade da Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa), que sobe 8% em um dia e cai 7% no
seguinte, demonstra que os investidores não chegaram
a um acordo sobre o que deve ocorrer no curto e médio
prazo na economia mundial. Não há convergência sobre
as perspectivas futuras entre os economistas e formadores de opinião. Mas isto não nos impede de realizar
algumas projeções.
A incerteza quanto às perspectivas futuras da economia, a recessão já presente nos países desenvolvidos e
a desaceleração nos países emergentes são fatores que
aumentam o grau de aversão ao risco dos investidores.
Em períodos como este, é natural que tais investidores
procurem proteger seu capital e se afastem assim de investimentos de risco.
Portanto, pode-se prever que 2009 será um ano difícil para as empresas captarem recursos via emissão de
ações e debêntures, recursos estes que seriam utilizados
para realizar fusões e aquisições, projetos de investimento e expansão, entre outras atividades. O setor de
TI é considerado ainda mais arriscado que a média dos
setores, podendo sofrer de forma ainda mais intensa a
aversão ao risco dos investidores.
Por outro lado, os investimentos em TI têm uma
magnitude relativa inferior aos grandes projetos de ex-
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pansão das empresas, como os de aquisição de novos
equipamentos fabris. Em períodos de crise econômica,
é natural que estes últimos projetos sejam cancelados,
já que não haveria demanda no mercado para absorver
a produção adicional gerada por estes investimentos.
Ainda pior, o desequilíbrio entre oferta e demanda
poderia colocar o empresário frente a dois problemas:
queda de volume e de preços, deteriorando ainda mais
sua situação financeira. Desta forma, o momento pode
significar uma oportunidade para as empresas de TI.
Com o orçamento para grandes investimentos cancelado, as empresas podem dispor de um porcentual deste
orçamento para investir em TI e buscar produtividade
nos seus processos, e ainda poupar grande parte para
proteger a saúde financeira da empresa.
Desta forma, a crise que parece estar batendo à nossa
porta poderá gerar riscos, mas também algumas oportunidades. Os gestores das empresas de TI podem esperar um ano difícil para expandir seus investimentos,
adquirir outras empresas, abrir seu capital e captar recursos. Simplesmente não haverá investidor disponível
para isto enquanto durar esta crise e instabilidade. Por
outro lado, este pode ser um período em que a empresa
poderá focar nos seus negócios correntes e conquistar
novos clientes. Um correto posicionamento comercial e
discurso, boas ações mercadológicas e um entendimento sobre o processo de decisão e alocação dos recursos
nas empresas são fatores que podem transformar o que
parece ser uma crise em uma oportunidade para a manutenção e expansão das receitas.
*Flávio Kezam Málaga é doutor e mestre em finanças pela
FEA/USP e professor do MBA Finanças da FIA/USP e do
LLM do IBMEC
Information Week Brasil
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Carreira

por Roberto Carlos Mayer*

Regulamentação das profissões

de TI: a quem interessa?
Do ponto de vista constitucional, as profissões a serem
regulamentadas são aquelas cujo exercício representa um
risco para a sociedade
Já faz mais de dez anos que tramitam no Congresso
Nacional diversos projetos visando à regulamentação
das profissões de TI em geral, às vezes, de determinada função em particular (por exemplo, regulamentando
apenas a profissão de analista de sistemas). No entanto,
não existe consenso de que seja uma medida benéfica
para o conjunto da sociedade.
Há mais de dez anos, a SBC (Sociedade Brasileira de
Computação, associação que congrega os professores
dos cursos de computação no País) vem se manifestando de forma contrária à regulamentação. Ainda assim, o
volume de projetos de lei em tramitação referentes a esta
matéria cresceu nos últimos anos, indicando, a meu ver,
a necessidade de chegarmos de uma vez por todas a um
consenso a respeito do tema.
Do ponto de vista constitucional, as profissões a serem
regulamentadas são aquelas cujo exercício representa
um risco para a sociedade (quando exercidas de forma
incorreta). É verdade que o software de controle de uma
central nuclear, ou de uma aeronave, representará um
risco para a sociedade se ele falhar. Mas, ao mesmo tempo, a falha de muitos outros tipos de softwares (como
jogos e sistemas de previsão meteorológica) não representa risco para a sociedade.
A primeira conclusão, então, é que algumas aplicações
da tecnologia da informação representam risco para a
sociedade, mas isto não justifica pagarmos o custo de
regulamentar TODAS as atividades de TI. Precisamos
encontrar uma solução intermediária para aumentar o
nível de confiança da sociedade apenas quando neces-
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sário, sem gerar custos desnecessários ou um “engessamento” do mercado de trabalho.
Assim torna-se inaceitável querer encerrar a discussão
tachando o tema de “inconstitucional” (posição adotada
por algumas entidades do setor), assim como a posição
de alguns sindicalistas (tanto do lado dos sindicatos patronais quantos dos de trabalhadores), interessados na
criação de mais um “cartório” (embora os argumentos
públicos deles obviamente sejam outros).
Outro grupo de interesse que tem se posicionado a
favor da regulamentação é o das universidades particulares com cursos na área: a regulamentação tornaria
os cursos mais atraentes, já que facilitaria o acesso dos
formandos ao mercado do trabalho.
Do outro lado, sabemos que entre um terço e metade
dos profissionais que atuam em TI no País não possui
formação específica em cursos superiores da área. Já há
severas restrições quanto à falta de profissionais na área...
Todos os projetos de regulamentação fixam um prazo de
experiência mínima (cinco anos, em vários casos) para
permitir que estes profissionais continuem na profissão
após a entrada em vigor da nova lei. E os demais, serão
demitidos compulsoriamente? Vamos ter mais uma lei
que não vai “vingar”? E as empresas constituídas por profissionais com este perfil? Serão elas obrigadas a fechar
suas portas? Segunda conclusão: qualquer que seja o projeto aprovado é preciso muito cuidado com as regras de
transição para a nova situação a ser criada.
Outra conclusão óbvia é que a criação de conselhos
profissionais que exijam contribuição das empresas e/
Information Week Brasil
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Qualquer tipo de
regulamentação
compulsória, geral
e irrestrita trará
mais problemas que
soluções para as
atividades de
TI no País
ou dos profissionais terá que ser uma despesa que tenha
contrapartida: não pode apenas “engordar” os cofres do
dono do cartório.
Analisando as conclusões acima, parece-nos que qualquer tipo de regulamentação compulsória, geral e irrestrita trará mais problemas que soluções para as atividades de TI no País. De outro lado, a permanecer o “vácuo”
legal, continuará a existir a “tentação” de criar cartórios
por meio de projetos de lei “patrocinados”.
Assim, está na hora de progredirmos na criação de
regras que, embora não sejam as “ideais” para nenhuma das partes, sejam as melhores para atender aos interesses coletivos: em determinadas situações, é preciso
contar com profissionais “homologados”; a “homologação” não pode ser obrigatória, de forma a evitar transtornos no mercado de trabalho; ninguém deseja mais
um cartório com “dono”.
Dentro destes interesses coletivos, parece-nos que a
melhor solução é a criação de um conselho profissional
Janeiro de 2009
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composto pelas entidades empresariais de TI, os sindicatos e as associações acadêmicas, que crie homologações
voluntárias para as funções de TI, iniciando por aquelas
que podem ser consideradas de risco em determinadas
aplicações. As contribuições, neste caso, servirão para
custear o processo de homologação (prefiro não usar a
palavra certificação) e poderão, conforme o caso, ser absorvidas pelas empresas ou pelos profissionais, de acordo com sua vontade e/ou conveniência.
Finalmente, cabe observar que a criação de uma
homologação nestes moldes nos permitiria continuar a competir, no mínimo, em pé de igualdade com
aqueles países onde as profissões de TI não são regulamentadas. De outro lado, teríamos um argumento para provar que nossos profissionais são melhores que os dos “outros”, que não regulamentaram.
* Roberto Carlos Mayer é diretor da MBI
e presidente da Assespro São Paulo
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