Brazil IT Snapshot
2019

Um panorama da adoção de tecnologia
no mercado brasileiro

Esta é a sexta edição do nosso estudo sobre o panorama da adoção corporativa da tecnologia de
informação no Brasil. A cada edição, temos a possibilidade de observar um avanço consistente na
disseminação e uso de novas tecnologias nas empresas, o que por si só já seria um fato de grande
interesse (e também desafio) aos gestores de TI. Mas estas novas tecnologias vêm possibilitando
não só um avanço da eficiência das tecnologias existentes, mas também a maior cobertura e
suporte da TI aos processos de negócios. Hoje é esperado nas organizações que a tecnologia da
informação seja uma alavanca de melhores resultados de negócios – e há uma demanda cada vez
maior pela habilidade de conseguir entender os problemas de negócios e desenhar soluções de
tecnologia que os resolvam – usando todo esse novo ferramental que vem surgindo. Por outro
lado, esse grande leque de tecnologias, que se diversifica e evolui em velocidade cada vez maior,
constitui um atrativo, mas também um desafio em termos de capacitação.
A maior penetração da TI e a possibilidade de análises dessas informações também trouxe à tona
os desafios de privacidade e compliance, e com isso os temas de governança e regulamentação
ganharam grande atenção na agenda dos executivos das empresas – em especial do CIO e
do jurídico. A TI, hoje, mais do que nunca, é vista como pilar para melhoria dos negócios,
demandando a aproximação do CIO dos outros executivos, por outro lado, a diversidade e
complexidade das novas tecnologias traz riqueza e complexidade técnicas em uma nova escala.
A tecnologia associada aos resultados dos negócios não é mais uma frase de efeito – é a realidade.
Do bit ao EBITDA. Business and technology working as one.
Boa leitura!!!
Yassuki Takano
Diretor de consulting services
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Metodologia e amostragem
Em sua sexta edição, o estudo Brazil IT
Snapshot contou com a participação de 143
executivos, líderes da área de tecnologia da
informação de empresas brasileiras - em sua
maioria (71%), de grande porte. Destaca-se
este ano a representatividade de empresas
com faturamento acima de R$ 1 bilhão, que
somam 33% dos respondentes.
Em termos de distribuição geográfica e por
setores da economia, a amostra procura,
mais uma vez, refletir o mercado nacional.
Assim, 64% das empresas participantes têm
sede na região Sudeste do país, enquanto a
região Sul responde por 30% da amostra.
Verticalmente, a concentração acontece
em serviços (finanças, saúde, educação,
engenharia e construção, logística e
telecomunicações) e manufatura (bens de
consumo e bens de capital).

As entrevistas foram realizadas entre abril e
junho de 2019, pela Stratica Consultoria e
Pesquisa. Entre elas, 137 foram questionários
quantitativos, por telefone ou via internet, e
seis CIOs foram entrevistados pessoalmente,
com uma abordagem qualitativa.

Faturamento Anual no Brasil

Distribuição da Amostra
Serviços 45%

Acima de
R$5 bilhões

De R$1 bilhão
a R$5 bilhões

De R$50 milhões
a R$100 milhões

Categorias do setor de Serviços:
Finanças 10%, Saúde 9%, Educação 6%,
Engenharia e Construção 4%, Transporte e
Logística 6%, Telecom/Mídia e TI 4%, Outros 6%

Manufatura 34%

De R$300 milhões
a R$500 milhões

Categorias de Manufatura:
Bens de Consumo 22%
Base e Bens de Capital 12%

Agronegócio 8%
De R$100 milhões
a R$300 milhões

De R$ 500 milhões
a R$ 1 bilhão

Comércio 7%
Governo 4%

Utilities 2%
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Highlights
Aumento da eficiência operacional e
transformação dos processos de negócios
são as principais prioridades para os
executivos, citadas, respectivamente, por
72% e 69% dos respondentes
Governança e compliance subiram da
oitava para a terceira posição entre as
prioridades de TI dos executivos
Entre as novas tecnologias no radar dos
CIOs, Big Data/Analytics lidera, com
39% dos respondentes, garantindo que já
possuem iniciativas

42% dos executivos entrevistados já
executaram totalmente ou parcialmente
seus planos de migração para a nuvem
38% das empresas ainda não possuem
um plano integrado de segurança
Apenas 24% das empresas possuem
um orçamento dedicado para
iniciativas relacionadas a privacidade e
proteção de dados
A habilidade comportamental mais
difícil de encontrar nos profissionais
de TI, segundo 56% da amostra, é a
capacidade de mapear processos de
negócios e sugerir mudanças
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Prioridades e orçamento
O aumento da eficiência operacional,
citada por 72% dos entrevistados, e a
transformação dos processos de negócios,
por 69%, são as grandes prioridades para os
executivos ao longo do próximo ano. Ambos
cresceram em relação ao ano passado,
respectivamente, 5 e 7 pontos porcentuais. A
melhoria da experiência do cliente, que segue
na terceira posição entre as prioridades, teve
sua importância reduzida, tendo sido citada
por 47% dos executivos - contra 52% no
ano passado.

6

O aumento da
eficiência operacional
e a transformação dos
processos de negócios
são as grandes
prioridades para os
executivos em 2020.
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É interessante perceber que, entre as maiores
empresas, as prioridades são ligeiramente
distintas e acabam pendendo mais para
aspectos estratégicos do negócio. Assim,
para as empresas com faturamento maior
que R$ 1 bilhão, a prioridade (69%) é a
transformação dos processos de negócios.
A expansão geográfica da empresa (28%),
a introdução de novos modelos de negócio
suportados por tecnologia (35%), a criação de
novas fontes de receita (33%) e uma melhor
experiência do cliente (50%) também são
mais importantes para essas empresas do
que para a amostra como um todo.

Quais as três maiores prioridades de negócio na sua empresa em 2019?

Total
72% 70%

Empresas com faturamento
acima de R$1 bilhão

69%
61%
47%

50%

32%

35%

31% 33%

28%
18%

Aumentar a
eficiência
operacional

Otimizar/
transformar
processos de
negócio já
existentes

Melhorar a
experiência
do cliente

Introduzir
novas fontes
de receita

Testar/lançar
novos modelos
de negócio
suportados por
estratégias
“digitais”

Expansão
geográfica
da empresa

18%

13%

Melhoria da
qualidade de
prodção/troca
de máquinas

9% 9%

Fusões e/ou
aquisição de
empresas integração
de equipes
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Do ponto de vista de TI, as prioridades
não surpreendem e repetem os resultados
do ano passado. Em primeiro lugar, com
45% das respostas, aparece a segurança
da informação, seguida de perto pelos
projetos de big data e analytics, apontados
por 41% dos entrevistados - revelando um
crescimento real da importância do tema nas
organizações, já que, no estudo anterior, foi a
resposta de 34% dos líderes de TI.
A terceira posição, por sua vez, traz uma
novidade. Com as legislações sobre proteção
de dados pessoais - a europeia GDPR
(General Data Protection Regulation) e a
brasileira LGPD (Lei Geral de Proteção de
Dados), posicionadas entre os assuntos mais
quentes do momento, a preocupação com
governança e compliance passou da oitava
para a terceira posição entre as prioridades
dos CIOs, crescendo 13 pontos porcentuais.

Quais as três maiores prioridades de TI
na sua empresa em 2019?

45%
41%
34%

31%
26%

24%

23%
18%

16%

16%

15%

7%

8

Soluções de Segurança da Informação/Proteção

Projetos de AI/Machine Learning

Capacitação da equipe de TI

Projetos de Big Data/Analytics

Atualização/Troca de ERP

Outro

Governança/Compliance

Continuidade de negócios/Disaster Recovery

Projetos de IoT

Migração/Ampliação de soluções para cloud

Modernização do data center interno

Outsourcing tradicional
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Com metas que impactam diretamente os
negócios e regulamentações a cumprir,
a significativa queda no otimismo com
a economia (brasileira, do setor e de
suas empresas especificamente caíram,
respectivamente, 4, 13 e 14 pontos
porcentuais) não foi capaz de tirar o dinheiro
dos líderes de TI.
Assim, em meio à crise político-econômica, a
vasta maioria viu seu orçamento crescer em
relação ao ano passado.

Nível de otimismo dos entrevistados

Economia Brasileira
(de forma geral)

Setor específico de
atuação da sua empresa

O negócio de sua
empresa em particular

17%

12%

47%

23%

43%

7%

12%

31%

10%

23%

15%

54%

0%

Muito otimista

4%

1%

100%

Um pouco
otimista

Nem otimista
nem pessimista

Um pouco
pessimista

Muito pessimista

Comparativamente ao investimento
realizado em 2018, a previsão do
orçamento de TI para 2019 é:

19%

50%
31%

1%

Investimento em TI em 2019
será menor que em 2018
Investimento em TI em 2019
será igual a 2018
Investimento em TI em 2019
será maior que em 2018
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Governança e novas tecnologias
A gestão de projetos corporativos é mais
uma das áreas que vêm sendo fortemente
impactadas pela transformação digital. Para
acompanhar o ritmo de mudanças e ganhar
agilidade, as metodologias tradicionais
e consolidadas - como ITIL, Cobit e
PMBOK - vêm sendo complementadas por
novos métodos.
Assim, vemos que enquanto ITIL/Cobit está
presente em 51% das empresas e o PMBOK
em 47%, ambos têm baixíssimas taxas de
planos de implementação para este ano.
Por outro lado, as metodologias ágeis (Scrum,
Lean, Smart, entre outras), ainda pouco
disseminadas nas corporações - apenas
24% dos entrevistados já as utilizam - devem
ganhar espaço em 22% das empresas ao
longo dos próximos meses.

Apesar da contínua tendência de mudança
no âmbito da governança corporativa, há
temas que ainda não deslancharam. O design
thinking, por exemplo, que no estudo do ano
passado apontava para forte expansão no
curto prazo, foi implementado por apenas
15% das empresas que participaram
da pesquisa.

Com relação a governança e compliance, quais iniciativas já
foram ou estão sendo implementadas em sua empresa?

ITIL/COB IT

51%

PMBOK

9%

47%

4%

21%

19%

13%

36%

Já Implementada

Metodoligias Agile
(Scrum, Lean, Smart)

24%

21%

25%

30%

Implementação
em 2019

Design Thinking

15%

DevOps

12%

12%

28%

45%

Em estudo
26%

52%

ISO 31000
(Gerenciamento de riscos)

8% 5%

36%

51%

ISO/IEC 38500
(Governança corporativa de TI)

6% 7%

35%

52%

0%

10

10%

Não implementada
ou sem planos

100%
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Entre as novas tecnologias no radar dos
CIOs, não surpreende a liderança de Big
Data/Analytics: 39% dos respondentes
garantem que já possuem iniciativas e 45%
já estão realizando provas de conceito ou
pretendem fazê-lo em um ano. Também
com o objetivo de dar mais inteligência aos
negócios, a inteligência artificial é outra
tecnologia que se destaca.
Apesar de apenas 10% dos executivos já
terem projetos implementados, 24% já têm
PoCs e 30% planejam entrar em produção
nos próximos doze meses. As maiores
empresas estão na vanguarda quando o
assunto é IA. Entre elas, 24% já possuem
iniciativas em produção e 51% estão em
processo de adoção ou pretendem fazê-lo ao
longo dos próximo ano.

Em qual estágio de adoção encontra-se cada um dos
seguintes recursos na sua empresa?
Big Data/Analytics > R$1 bilhão

58%

Big Data/Analytics - Total

39%

IoT > R$1 bilhão

22%

27%

IoT - Total

18%

19%

RPA > R$1 bilhão

AI/Machine Learning > R$1 bilhão
10%

Blockchain > R$1 bilhão

27%
30%

12%

16%
30%

22%

24%

30%

36%

66%
7%

16%

40%

30%
24%

18%

Em processo de
adoção (PoC/Piloto)

16%

81%

0%
Já adotada
(em produção)

9%

39%

22%

24%

24%

AI/Machine Learning - Total

23%

30%

16%

9%

16%

19%

27%

RPA - Total

Blockchain - Total

24%

100%
Adoção esperada
em 1 ano

Não adotada ou
sem planos
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Cloud Computing
Pode-se dizer que, quando o assunto é
computação em nuvem, acabou a fase do
hype, e chegamos à realidade. Mais de um
terço (42%) dos executivos entrevistados
já executaram totalmente ou parte de seus
planos de migração, sendo que 15% inclusive
já possuem processos e pessoas dedicados
à melhoria contínua do aproveitamento do
ambiente de nuvem. Outros 24% já têm um
plano de migração e estão começando a
executá-lo. Entre as empresas de grande
porte, a maturidade é ainda maior: 50% já
executaram, parcial ou totalmente, seus
planos de migração para a nuvem.
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Entre as empresas
de grande porte,
50% já executaram
seus planos de
migração para
a nuvem.
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Essa maturidade crescente em relação à
nuvem está refletida também nas motivações
e desafios apontados pelos CIOs em relação
ao tema. A agilidade para responder às
demandas de negócios é o benefício mais
buscado - 54% - quando se aposta em
nuvem, fato que demonstra conhecimento da
solução e alinhamento cada vez maior entre
TI e negócio.
A modernização do parque (47%) e a maior
simplicidade de gestão (46%) são outros
fatores impulsionadores da tecnologia nas
empresas brasileiras.

Qual o estágio atual de adoção de cloud computing em sua empresa?

Temos um plano estruturado de migração e já
executamos parte significativa (ou totalidade)
desse plano de migração.

38%
27%

Estamos desenvolvendo (ou já desenvolvemos)
um plano estruturado de migração, mas ainda
não executamos (ou estamos na fase inicial)
desse plano de migração
Temos um plano estruturado de migração e já
executamos parte significativa (ou totalidade)
desse plano de migração. Possuímos equipe e
processos de governança que permitem
melhoria contínua
Não temos um plano estruturado de migração
e, até o momento migramos apenas algumas
aplicações pontualmente ou ainda não
migramos nenhuma aplicação

24%
24%

Total

12%
15%

Empresas com faturamento
acima de R$1 bilhão

26%
34%
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Do outro lado, entre os fatores capazes
de inibir a migração para a nuvem, a
infraestrutura de telecomunicações,
apontada por 58%, fica em primeiro lugar. A
complexidade na integração com o legado é
citada por 46% dos executivos, enquanto os
custos de operação estão na lista de 44%.
Todos os itens demonstram conhecimento
empírico, pois retratam desafios reais dos
projetos do tipo.
Enquanto isso, a segurança da informação,
por muito tempo citada como a grande
barreira para a migração para a nuvem - e,
no estudo do ano passado, ocupando a
quinta colocação -, aparece na lanterna, com
apenas 18% dos respondentes tendo essa
preocupação.

Quais os principais fatores
impulsionadores para adoção de
cloud computing em sua opinião?
Melhoria na velocidade de
resposta às demandas do negócio

54%

Modernização da
infraestrutura de TI

47%

Facilidade/simplicidade de
gestão/controle

45%
40%

Redução de risco operacional
Maior agilidade na criação de
novos produtos
Migração de profissionais para
atividades mais estratégicas
Transformação de
CAPEX em OPEX
Redução de custo

14

34%
26%
20%
18%

Quais são os três principais fatores
inibidores para adoção de cloud
computing em sua opinião?
Infraestrutura de
telecomunicações

58%

Complexidade da
integração com legado

46%

Custo de operação/sustentação

44%

Receio de dependência de
fornecedor (lock-in)

38%

Custo de migração
Propostas não alinhadas às
necessidades da nossa empresa
Questões regulatórias e leis de
privacidade da informação
Segurança do ambiente de cloud

32%
25%
23%
18%
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A normalização da computação em nuvem,
entretanto, pode ser um risco para sua
própria disseminação. Isso porque, para 45%
dos entrevistados, a cultura corporativa ainda
é o ponto mais crítico das iniciativas de cloud.
Então, falar sobre o assunto deve continuar
sendo a regra dentro das empresas.

“O tema já não é mais
assunto de conversas,
o quê em minha visão
mostra que já se tornou
uma estratégia mais
comum às empresas.”

Na sua opinião por ordem de criticidade (sendo 1 o mais crítico e 3 o menos crítico),
como você classifica os fatores envolvidos para a adoção de cloud computing?

1º lugar

32%

23%

45%
Tecnologia

2º lugar

18%

62%

20%

Processos

Cultura

3º lugar

50%

0%

15%

35%

100%
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Segurança e continuidade de negócios
No topo das prioridades de TI declaradas
pelos CIOs, a segurança da informação
ainda é um tema envolto em certo tabu
corporativo. Em muito casos tratada como
um custo incômodo, a segurança segue
negligenciada em muitas empresas brasileiras
- com exceção do topo da pirâmide. Prova
disso é que, apesar de ser um tema de alta
relevância, 38% das empresas não possuem
um plano integrado de segurança, optando
por iniciativas pontuais, sejam tradicionais ou
de próxima geração.
O cenário parece, porém, pender para o
amadurecimento das áreas de TI em relação
ao assunto. Assim, outras 38% garantem já
ter um plano integrado e estarem em fase
de implementação, enquanto 24% afirmam
estarem desenvolvendo seus planos.

Quando se olha apenas para as empresas
com faturamento acima de R$ 1 bilhão, o
cenário muda significativamente. Entre elas,
apenas 17% ainda não têm plano integrado
de segurança, e 64% já estão em processo
de implementação.

Qual o estágio atual de sua empresa com relação à
segurança da informação?
Não temos um plano integrado de segurança da
informação. As iniciativas, em sua maioria, são de
soluções tradicionais como p.ex. Firewalls, VPN,
Antimalware, Antispam e Proteção DDoS
Não temos um plano integrado de segurança
da informação. As principais iniciativas tratam
de segurança adaptativa (p.ex. Next Generation
Firewalls, Next Generation Intrusion Prevention
Systems, User Behavior Analytics, Security

Estamos desenvolvendo um plano integrado
de segurança da informação para todo o
nosso ambiente computacional (HW, SW
e/ou aplicações)
Estamos implementando nosso plano
integrado de Segurança da Informação para
todo no nosso ambiente computacional (HW,
SW e/ou aplicações)

16

26%

12%

24%

38%
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A situação é parecida quando se fala em
continuidade de negócios. Apesar de 66%
dos entrevistados afirmarem que possuem
mecanismos de recuperação da infraestrutura
em caso de problemas, 35% confirmam que
não possuem planos formais de continuidade
de negócios.
Entre as maiores empresas, a situação muda
um pouco e é possível notar uma maior
maturidade. Apenas 22% não possuem plano
formal de continuidade de negócios, e os
níveis das análises estruturadas são de 10 a
20 pontos porcentuais mais altos.

35% das empresas
não possuem
planos formais
de continuidade
de negócios.

Quais os elementos que compõem sua estratégia
de continuidade de negócio?
Mecanismos de recuperação da
infraestrutura (Site Back-up/Data
Center ou sistemas replicados)

66%

42%

Plano formal de
recuperação de desastres
Mapa das interdependências
entre infraestrutura e
processos de negócio

Não possuímos um plano formal
de continuidade de negócios ainda
Planos formais de
continuidade pperacional
Plano formal de
gerenciamento de crise

61%

39%

Análise formal de impacto
aos negócios (BIA)

36%

78%

67%

52%

35%

22%

Total
34%

27%

43%

41%

Empresas com
faturamento acima
de R$1 bilhão
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Gestão e privacidade de dados
Se é verdade que os “dados são o novo
petróleo”, os CIOs parecem estar mais
preocupados em comprar as sondas
exploratórias do que descobrir onde devem
furar. Os dados revelam que as empresas
que já estão começando a movimentar
iniciativas relacionadas à gestão de dados,
estão concentrando seus esforços na
tecnologia necessária.
Assim, 71% dos respondentes afirmam que
estão implementando ou ampliando projetos
de BI e 79% dizem que estão implementando,
realizando projetos-piloto ou planejando a
adoção de big data/analytics.
Já os temas mais ligados à estratégia
para tratamento dos dados ainda estão
sensibilizando poucos executivos. Hoje, 31%
afirmam que já contrataram uma consultoria
para desenvolver um plano de gestão dos
dados, 26% pretendem criar uma área
específica para tocar o assunto e 18% já
consideram a possibilidade de contratar um
profissional especializado.

Quais iniciativas relacionadas à gestão de dados estão em curso na sua empresa?
Implementação/Ampliação de projetos de
BI (Business Intelligence)

71%

Avaliação de soluções de Big Data/Analytics,
incluindo realização de projetos-piloto

45%

Implementação de projeto(s) de Big
Data/Analytics
Contratação de consultoria para desenvolvimento
de plano de gestão de dados
Criação de área específica com responsabilidade
de desenvolver plano de gestão de dados
alinhado às estratégias da empresa - Otimizar o
tratamento e utilização dos dados armazenados
em nosso ambiente computacional
Contratação de profissional
especializado para desenvolvimento de
atividades de análise/gestão/utilização
dos dados armazenados em nosso
ambiente computacional

18

34%

31%

26%

18%
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As ações para privacidade e proteção dos
dados são, visivelmente, resultado das
legislações criadas para tanto. Assim, a
principal iniciativa, relatada por 70% dos
entrevistados, é o envolvimento da área
jurídica da empresa para atuação conjunta.

As ações mais práticas para colocar as
empresas em compliance com as leis
parecem ainda não ter saído do papel e
nem recebido os investimentos necessários:
apenas 24% das empresas possuem um
orçamento dedicado para tratar do tema.

Quais iniciativas relacionadas à proteção e privacidade de dados
estão em curso em sua empresa?
Envolvimento da área jurídica da empresa para
atuação conjunta na condução da política de
privacidade e proteção de dados da empresa

70%

Definição corporativa que a condução das iniciativas
de privacidade e proteção de dados fica sob
responsabilidade da área de TI

41%

Contratação de empresa especializada em direito digital para
assessoria no entendimento do tema, treinamento de
profissionais e definição da política e dos processos

38%

Acordo com a diretoria da empresa, a inclusão de rubrica
exclusiva referente à privacidade e proteção de dados no
orçamento da organização
Definição/Contratação de profissional para exercer a
função de CDO e capcitá-lo para entender às legislações
Criação de cargo de
CDO (Chief Data Officer)

24%

14%
7%

19
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Mão de obra
A falta de mão de obra especializada
continua sendo um problema enfrentado
por grande parte dos executivos de TI. Entre
os entrevistados, 45% consideram essa a
principal dificuldade encontrada no último
ano no processo de atração e contratação de
profissionais.
A remuneração abaixo do esperado,
dificuldade no processo de recrutamento
tradicional, aparece em segundo lugar, citada
por 36% dos entrevistados; e possíveis
conflitos entre o perfil da empresa e o do
profissional surge em terceiro lugar, com 27%
de citações.

Apesar de o desalinhamento entre o perfil
demandado pela empresa e a formação dos
profissionais ser apenas o quarto problema
mais enfrentado pelos CIOs - apontado
por 26% dos ouvidos -, a habilidade
comportamental mais difícil de encontrar para
56% da amostra é a capacidade de mapear
processos de negócios e sugerir mudanças,
o que deixa claro que, em sua maioria,
os profissionais possuem uma formação
mais técnica do que as empresas precisam
atualmente.

Quais as principais dificuldades que você encontrou, nos últimos 12 meses, para
atrair/contratar profissionais especializados em TI, com o perfil já preparado para
atuar nesse cenário de transformação digital?
Falta de mão de obra qualificada

45%

Remuneração oferecida pela empresa abaixo
das demandadas pelos profissionais

36%

Conflito entre o ambiente/processo da empresa e as
ambições dos novos profissionais do mercado

27%

Desalinhamento entre o perfil demandado pela empresa
e a forma como os novos profissionais estão sendo

26%

Demora/desatualização do
processo de seleção/contratação
Imagem, ainda tradicional/conservadora,
da empresa no mercado
Não houve dificuldade de contratação
Desinteresse dos profissionais pela
proposição de trabalho da empresa
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No que tange às competências técnicas, os
temas ligados à segurança da informação
e gestão de risco aparecem no topo,
citados por 42% dos executivos - o que
está bastante alinhado ao fato de esse ser
um assunto prioritário para as empresas
neste momento.
Big data/analytics, outra prioridade para
grande parte dos ouvidos, é a competência
técnica mais rara de acordo com 40% dos
entrevistados; em terceiro lugar, 30% dos
consultados afirmam que tiveram dificuldades
em recrutar especialistas em inteligência
artificial.

A habilidade mais
difícil de encontrar
para 56% da amostra
é a capacidade de
mapear processos de
negócios e sugerir
mudanças.

Para quais competências você tem tido maior dificuldade em
encontrar em profissionais qualificados?
Competências técnicas
Segurança da
Informação/Gestão de Riscos

42%

Big Data/Analytics

40%

Inteligência Artificial

31%

IoT - Internet das Coisas

16%

Cloud Computing

15%

Automação
Industrial/Sensoriamento
Blockchain
Outro (especifique)

12%

“Soft Skills”
Experiência/Capacidade de
mapear processos de negócio
e sugerir mudanças

DevOps

27%

Desenvolvimento Ágil

26%

7%
20%

56%

Metodologia Desing Thinking

22%
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Conclusão
Observando a evolução que ocorre no mercado, podemos afirmar de maneira conclusiva que a
tecnologia da informação continua sendo uma disciplina técnica, e cada vez mais técnica, pela
diversidade, complexidade e riqueza das tecnologias que vêm sendo desenvolvidas. Por outro
lado, ela ocupou definitivamente um espaço como uma disciplina de gestão da empresa, com
papel e responsabilidade de trazer diferencial competitivo, seja com maior eficiência operacional,
seja com a possibilidade de lançar novos produtos e serviços.
A tecnologia da informação vem deixando de ser a combinação de um hardware e um software
para tornar-se um serviço utilizável de maneira escalável – e custeado como tal. A TI também
vem penetrando como viabilizadora de automação e da captura de dados em escopos cada vez
mais amplos na cadeia de valor. Essas novas possibilidades tecnológicas e o papel expandido da TI
trazem uma infinidade de oportunidades de automação, mas também desafios enormes de cultura
e capacitação – não só das equipes de TI, mas das organizações de maneira geral. Bom trabalho e
muito sucesso a todos!!!
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A Logicalis
Com mais de trinta anos de experiência, a Logicalis oferece serviços em consultoria que têm
auxiliado grandes corporações a entender como alavancar o negócio por meio da adoção de
soluções de TIC. A Logicalis é uma empresa global de soluções e serviços de tecnologia da
informação e comunicação com operações nos cinco continentes. Na América Latina, conta
com uma equipe de 2900 profissionais altamente capacitados, distribuídos por suas operações
em onze países – Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru,
Porto Rico e Uruguai. Com a missão de ser um agente transformador da sociedade, a Logicalis
acredita na aplicação de tecnologias inovadoras para suportar seus mais de mil clientes no
caminho da digitalização de seus negócios, sempre com soluções desenhadas sob medida para
cada necessidade.
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