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Resumo

A atividade de gestão de Sistemas de Informação (SI) tem evoluído de
uma forma muito significativa nas últimas três ou quatro décadas.
Acompanhando

a

evolução

dos

Sistemas

de

Informação/Tecnologias da Informação (SI/TI) e a sua crescente
importância dentro das organizações, o papel do gestor de SI e as
expectativas em torno do seu desempenho também sofreram alterações
significativas.

Assim,

atualmente,

os

gestores

de

SI,

enquanto

responsáveis máximos pelos departamentos de SI, estão profundamente
envolvidos na organização do negócio, atuando como estrategas e
inovadores de processos, auxiliando a gestão de topo na definição e
implementação de estratégias.
Estas alterações, a evolução dos SI e do papel do gestor de SI,
determinaram um acréscimo de importância e uma alteração de
posicionamento do gestor de SI dentro da organização. O gestor de SI
deixou de ser um executivo “apenas” responsável pelo controlo e gestão
das tecnologias da informação e passou a integrar a equipa de gestão de
topo, trabalhando lado a lado com a administração, promovendo o
alinhamento entre os SI/TI e o negócio, desenvolvendo estratégias
conjuntas

com

o

objetivo

de

potenciar

a

competitividade,

o

desenvolvimento e o desempenho do negócio.
A integração do gestor de SI, também designado de Chief
Information Officer (CIO), na equipa de gestão de topo teve um reflexo
direto no seu perfil, nas competências e nas capacidades desejadas para
o desenvolvimento e desempenho capaz da sua atividade.
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Na falta de um referencial de competências do gestor de SI que
reflita a realidade atual do seu perfil, tornou-se objetivo desta tese o
desenvolvimento de uma proposta de um novo modelo de competências
para este importante ator da estrutura organizacional. O modelo proposto,
designado CIOCB, reúne de forma integradora competências de natureza
técnica, comportamental e contextual.
Procura-se, assim, com esta tese, contribuir para o estudo do perfil
atual do gestor de SI através da proposta um modelo de competências
que traduza a realidade do seu perfil, preenchendo uma lacuna existente.

Página | viii

Abstract

The activity of information systems (IS) management has evolved in a very
significant way in the last three or four decades.
Following the evolution of the Information Systems/Information
Technology (IS/IT) and its growing importance within organizations, the
role of the Chief Information Officer (CIO) and the expectations about his
performance have also suffered significant changes.
Consequently, today, CIOs, as maximum responsible for the IS
departments, are deeply involved in the organization of the business,
acting as strategists and process innovators, supporting the top
management in defining and implementing strategies.
These changes, the evolution of IS and CIO's role, determined an
increase of importance and a change of position of the IS manager within
the organization. The CIO is no longer an executive "only" responsible for
the control and management of information technology, and became part
of the top management team, working side by side with management, and
promoting the alignment between IS/IT and business, developing joint
strategies aiming to enhancing the competitiveness, the development and
performance of the business.
The integration of CIO in the top management team had a direct
consequence on his profile, skills, abilities and competencies required for
a capable development and performance of his activity.
In the absence of a framework of CIO competencies reflecting the
present reality of his profile, has become the objective of this thesis the
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development of a proposal for a new competence model for the CIO. The
proposed model, named as CIOCB – CIO Competence Baseline, is a set
of technical, behavioral and contextual competencies.
Therefore, this Phd Thesis aims to contribute to the characterization
of the current profile of CIO by proposing a framework of competences
that reflect the reality of his profile.
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Siglas e Acrónimos

Nesta tese são utilizadas siglas e acrónimos para referenciar termos mais
frequentemente utilizados. Indicam-se seguidamente as siglas e os
acrónimos utilizados e o respetivo significado:
ASC

American Society for Quality

CEO

Chief Executive Officer

CFO

Chief Financial Officer

CIO

Chief Information Officer

CKO

Chief Knowledge Officer

COO

Chief Operating Officer

CRM

Customer Relationship Management

CTO

Chief Technical Officer

DOS/VSE Disk Operating System/Virtual Storage Extended
DTSI

Departamento de Tecnologias e Sistemas de
Informação

DP

Data Processing

EDP

Electronic Data Processing

ERP

Enterprise Resource Planning

FSI

Função Sistemas de Informação
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GSI

Gestão de Sistemas de Informação

ICB

IPMA Competence Baseline

IPMA

International Project Management Association

LAN

Local Area Network

MAN

Metropolitan Area Network

NOS/VE

Network Operating System/Virtual Environment

OCDE

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico

PMI

Project Management Institute

RH

Recursos Humanos

ROI

Return On Investment

SCM

Supply Chain Management

SI

Sistemas de Informação

TI

Tecnologias da Informação

TSI

Tecnologias e Sistemas de Informação

WAN

Wide Area Network
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1 INTRODUÇÃO

A crescente complexidade das organizações tem provocado um aumento
da quantidade de dados e de informação que necessita de ser
processada e gerida, originando uma necessidade premente de sistemas
que suportem a recolha, o armazenamento, o processamento e a
distribuição da informação de uma forma eficaz.
Os Sistemas de Informação/Tecnologias da Informação (SI/TI), ao
logo das últimas décadas, evoluíram e foram, gradualmente, ganhando
importância dentro das organizações. Para dar resposta às novas
necessidades, hoje, os SI/TI são um agente de mudança e um catalisador
da inovação.
A Função Sistemas de Informação (FSI) tem, aqui, um papel
central, assegurando que, no contexto das organizações, todos os
elementos e recursos das Tecnologias da Informação (TI) são aplicados
corretamente no suporte eficaz dos SI ao negócio [Varajão 2002].
O principal responsável pela FSI é o gestor de Sistemas de
Informação, também designado por Chief Information Officer (CIO).
A gestão das TI é amplamente reconhecida como um elemento
estratégico para o desenvolvimento competitivo das organizações. Assim,
acompanhando a crescente importância das TI nos negócios, o papel e as
funções do CIO alteraram-se radicalmente nos últimos anos, tanto em
termos de aumento de importância, como na sua missão e objetivos,
tornando-se mais estratégicos [Tagliavini et al. 2003].
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A utilização de SI/TI exige uma grande capacidade de gestão e
uma liderança forte, aumentando a responsabilidade do gestor de SI/CIO
[Karlsen et al. 2002].
Esta mudança de perfil do CIO é, assim, o reflexo direto da
mudança de realidade e das necessidades da organização. Ou seja, do
mesmo modo que, por um lado os SI cresciam em termos de importância
dentro da organização, o papel e as responsabilidades dos CIO também
cresciam. Hoje, a generalidade dos CIO está envolvida na organização do
negócio, auxiliando os Chief Executive Officer (CEO) na definição de
estratégias e os líderes das unidades de negócio na sua implementação
[Chun e Mooney 2009].
Este alinhamento entre os SI/TI e o negócio obriga a que os
executivos (CEO) e os gestores de SI/TI (CIO) trabalhem em parceria,
desenvolvendo estratégias conjuntas, e explorando o potencial das
tecnologias, de forma a aumentar a competitividade e a impulsionar o
desempenho do negócio.
A crescente importância do gestor de SI/TI (CIO) na estrutura da
organização é uma realidade. Os CIO são os responsáveis máximos pela
gestão das tecnologias e sistemas de informação (TSI) e, atualmente, em
grande parte das empresas, estão inseridos na equipa de gestão de topo
(TMT) [Chen e Preston 2007]. O CIO deve trabalhar com os seus
parceiros na descoberta de novas oportunidades de impulsionar o uso
das TI em modelos de negócio inovadores e na relação com os clientes
[Chen e Wu 2010].
A capacidade de as organizações lerem a mudança exterior
atempadamente para assim poderem agir proactivamente, exige receber,
processar, transformar os inputs informacionais externos e incorporar os
resultados na estratégia da própria organização [Ventura 2005].
Estamos, assim, muito longe do papel original do CIO ou do gestor
de SI, em que este era “apenas” responsável pelo controlo das
tecnologias de informação da empresa, gerindo sistemas de apoio à
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decisão, com recurso a bases de dados especializadas, mais ou menos
complexas [Synnott e Gruber 1981; Ventura 2005].
As responsabilidades do CIO são muitas e muito abrangentes.
Lidam com a implementação, monitorização e manutenção de aplicações,
plataformas e standards. Têm como responsabilidade a supervisão de
todos os sistemas que suportam o negócio, gerem as relações com outros
executivos e com todas as partes interessadas, e ainda têm a
responsabilidade de serem estrategas de negócio e de tecnologia
[Laplante e Bain 2005].
Houve, ao longo dos últimos anos, uma alteração do paradigma
das funções, atributos e, fundamentalmente, houve uma profunda
alteração das competências desejadas para um CIO.
Como tal, defende-se nesta tese a necessidade de criação de um
novo modelo de competências para o gestor de SI/CIO, que possibilite
caraterizar, de forma abrangente, o perfil atual deste gestor.

1.1 Motivações, objetivos e principais contributos
Desde a década de 1950, altura em que as organizações começaram a
reconhecer o potencial de aplicação das tecnologias no negócio, muito
caminho foi percorrido e muitas alterações se sucederam, tanto nas
organizações como nos departamentos e no papel dos gestores de SI/TI.
Principalmente nas últimas três décadas, a evolução do papel do
CIO foi muito significativa. Essa evolução foi provocada por diversos
fatores, nomeadamente a evolução tecnológica e a globalização dos
mercados, que alteraram significativamente o modo de funcionamento
das empresas. Por exemplo, a globalização provocou uma concorrência
acrescida devido à maior integração dos mercados [CE 2001]. Nesta
realidade os SI precisavam de ser olhados estrategicamente, como redes
vitais e como um meio de renovação da organização [O'Brien e Marakas
2011].
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Esta evolução do papel do CIO foi acompanhada por uma
alteração das capacidades, aptidões e competências necessárias para o
desempenho da função.
Nos últimos vinte anos foi desenvolvido muito trabalho de
investigação com o objetivo de perceber quais os papéis, atributos,
capacidades e competências fundamentais de um CIO [Allison 2010;
Applegate e Elam 1992; Chun e Mooney 2009; Earl e Feeny 1994; Feeny
e Willcocks 1998; Gottschalk e Taylor 2000; Grover et al. 1993; Heart et
al. 2010; Peppard et al. 2011; Varajão et al. 2007]. No entanto, não existe
um modelo de competências fundamentais para o CIO atual, tendo em
conta a elevação de estatuto do CIO dentro da empresa e a alteração do
paradigma das suas competências. Assim, como se pode ver na Figura 1,
identificou-se como problema a não existência de um modelo de
competências para o CIO. O desenvolvimento desse modelo tornou-se
finalidade deste trabalho.
De acordo com esta finalidade, é possível formular três objetivos
específicos e os seus principais contributos, que se descrevem de
seguida.
O primeiro objetivo consiste na revisão da teoria sobre a evolução
dos SI e dos departamentos de SI dentro das organizações. São também
apresentados diversos conceitos fundamentais para o enquadramento e a
compreensão dos objetivos seguintes.
A revisão de fundamentos e literatura sobre a evolução do papel do
CIO, desde a criação do cargo de gestor de processamento de dados até
à atualidade como membro da equipa de gestão de topo, é o segundo
objetivo

específico.

O

conhecimento

e

a

descrição

do

papel,

competências, capacidades e aptidões do CIO, servem de base ao
desenvolvimento de um modelo de competências, elemento central deste
trabalho. Outro importante resultado da concretização deste objetivo foi a
confirmação da inexistência de um modelo de competências para o CIO.
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Figura 1: Problema, tese e objetivos do trabalho

O terceiro objetivo consiste em identificar e caracterizar as
competências que um CIO deverá possuir e qual a sua importância
relativa, conduzindo a uma proposta de um modelo de competências para
o CIO: o CIOCB – CIO Competence Baseline.

1.2 Processo de investigação
O processo de investigação seguido nesta tese foi estruturado em duas
fases, cada uma envolvendo várias atividades, com mostra a Figura 2.
A primeira fase do presente trabalho consistiu na definição de uma
área de estudo e na realização de uma revisão de literatura. A escolha da
área de estudo resulta da apreciação de dois fatores: em primeiro lugar, a
crescente importância do CIO na estrutura da organização, a evolução
das suas responsabilidades e a rápida evolução das competências,
habilidades e capacidades exigidas; o segundo fator prende-se com a
constatação da inexistência de um modelo estruturado de competências
para um CIO.
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Figura 2: Fases do processo de investigação

Após a definição da área de estudo procedeu-se a uma segunda
etapa da primeira fase, uma revisão de literatura, que englobou duas
finalidades principais: conhecer a evolução e o papel dos departamentos
de SI ao longo das últimas décadas e a evolução do papel do CIO desde
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a sua génese até à atualidade, perspetivando também o seu papel no
futuro. A revisão de literatura permitiu desenvolver um enquadramento
conceptual rigoroso fundamental para a fase seguinte.
Na segunda fase, para cumprir os objetivos definidos, realizaramse um conjunto de atividades que, de seguida, se detalham:


Revisão de literatura focada nas competências do CIO –
visando de identificar, através da literatura, quais as
competências necessárias ao desempenho da função de
gestor SI;



Elaboração

da

versão

inicial

do

modelo

de

competências – com base na literatura existente foi
desenhada a estrutura do modelo de competências para o
CIO – o CIOCB;


Validação empírica – definição do guião das entrevistas,
seleção dos CIO a participar no estudo, realização das
entrevistas, transcrição e análise das entrevistas;



Revisão do modelo CIOCB – revisão do modelo CIOCB
utilizando os contributos provenientes das entrevistas.

Para a realização das entrevistas foram contactados os seguintes
gestores de SI (CIO):
Entrevistado – caso 01 – Diretor do Serviço de Informática e
Comunicação de um Centro Hospitalar Público, constituído por quatro
hospitais, com 2800 a 3000 colaboradores.
Entrevistado – caso 02 – Diretor do Departamento de Sistemas
de Informação e Comunicações de um grupo empresarial com interesses
nas áreas de construção civil e obras públicas, criação e desenvolvimento
de negócios, energias renováveis e ambiente. Este grupo empresarial tem
cerca de 1000 colaboradores, divididos pelas cerca de 30 empresas do
grupo.
Entrevistado – caso 03 – Diretor do Departamento de Sistemas
de Informação de uma unidade hospitalar privada, no Porto. Esta unidade
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hospitalar tem, aproximadamente, 200 colaboradores do quadro e 100
prestadores de serviços.
Entrevistado – caso 04 – Chefe do Gabinete de Informática de
uma

Câmara

Municipal.

Esta

autarquia

possui

cerca

de

550

colaboradores, dos quais, aproximadamente, 200 são utilizadores
assíduos do computador.
Entrevistado – caso 05 – Responsável pela área de informática e
sistemas de um estabelecimento de ensino particular e cooperativo, com
cerca de 1800 alunos e aproximadamente 180 colaboradores.

1.3 Organização da dissertação
Esta dissertação está organizada, como mostra a Figura 3, num conjunto
de cinco capítulos, que refletem o curso dos trabalhos desenvolvidos para
o cumprimento dos objetivos definidos.
No capítulo 1, o presente capítulo, faz-se uma introdução geral ao
tema desta tese. Começa-se por referir a complexidade das atividades do
gestor de Sistemas de Informação/CIO e a evolução do seu papel ao
longo das últimas décadas. Alerta-se também para o facto da não
existência de um modelo de competências que suporte a nova realidade
do papel do CIO dentro da organização. Ainda neste capítulo, na segunda
secção,

apresentam-se

as

motivações

determinantes

para

o

desenvolvimento do presente trabalho. Nesta secção são apontados os
objetivos a alcançar, bem como os principais contributos esperados. Na
terceira secção deste capítulo, expõe-se o processo de investigação
seguido, de modo a atingir os objetivos propostos. O primeiro capítulo
encerra com a descrição da organização da tese aqui apresentada.
Os capítulos 2 e 3, de revisão, servem de enquadramento ao
trabalho realizado.
O capítulo 2, subordinado ao tema “Departamento de Sistemas de
Informação”, expõe, de modo sintético, na primeira secção, alguns
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conceitos fundamentais para a compreensão e enquadramento dos SI. Na
segunda secção deste capítulo é feita uma breve síntese da evolução da
organização dos departamentos de SI.

Figura 3: Organização da dissertação

No terceiro capítulo, através de revisão de literatura, é descrita a
evolução do papel dos gestores de SI, desde a sua origem na década de
1950, como gestores do departamento de processamento eletrónico de
dados, até à atualidade. Ainda neste capítulo é perspetivado o papel do
gestor de SI no futuro.
No capítulo 4 é apresentado o CIOCB – modelo de competências
para o gestor de SI (CIO). Na primeira secção, o modelo é apresentado
globalmente através de três dimensões de competência. Para cada uma
das dimensões foram identificados e descritos os vários elementos de
competência. Para além da descrição de cada elemento de competência,
são também apresentados os resultados do trabalho realizado em relação
a três itens:


Importância – referente à importância relativa de cada
elemento de competência;



Experiência – o papel da experiência no desenvolvimento de
cada elemento de competência;



Formação/educação – o papel da educação e formação no
desenvolvimento de cada elemento de competência.
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Por último, o capítulo 5 fornece uma síntese de tudo o que foi
desenvolvido, através da discussão dos resultados obtidos e dos
principais contributos da presente tese. Este capítulo termina com
algumas

reflexões

sobre

a

continuidade

desejada

do

trabalho

desenvolvido, identificando oportunidades e apresentando sugestões de
investigação futura.
Como apêndices, apresentam-se documentos que se consideram
importantes para o entendimento do trabalho realizado, nomeadamente o
guião das entrevistas realizadas e a transcrição das mesmas.
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2 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO

Neste capítulo apresentam-se diversos conceitos fundamentais para a
compreensão e enquadramento dos sistemas de informação e dos
departamentos de tecnologia e sistemas de informação (DTSI) nas
organizações.

2.1 Fundamentos de SI/TI nas organizações
“Sistemas de Informação” (SI) são frequentemente definidos segundo
duas perspetivas [Yaseen 2011]: a primeira relativa à sua função; e a
segunda relativa à sua estrutura. Numa perspetiva funcional, um SI é
meio tecnológico utilizado com a finalidade de registar, armazenar e
disseminar a informação, bem como servir de suporte à tomada de
decisão. Do ponto de vista estrutural, um sistema de informação consiste
num conjunto de pessoas, processos, dados, modelos, tecnologia e
linguagem parcialmente formalizada, formando uma estrutura coesa que
serve a algum propósito ou função organizacional.
Em termos técnicos, um SI pode ser definido como um conjunto de
componentes interrelacionados, nomeadamente, pessoas, hardware,
software, infraestruturas de comunicação, dados, políticas e processos,
que permitem recolher, armazenar, processar e disseminar a informação
numa organização. Um SI deve suportar a tomada de decisão e o controlo
numa organização. Deve também ajudar os gestores a analisar
problemas, a visualizar assuntos complexos, e a criar novos produtos
[O'Brien e Marakas 2011; Yaseen 2011].
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A Figura 4 mostra uma representação esquemática de um Sistema
de Informação.

Figura 4: Visão esquemática de um SI
Adaptado de Turban, McLean e Wetherbe [Turban et al. 2004]

Os SI contêm informação significativa sobre pessoas, lugares e
outros elementos relevantes dentro da organização ou do ambiente que a
rodeia [Laudon e Laudon 2006].
Os SI são elementos vitais para o sucesso de qualquer
organização. Não só permitem obter vantagens resultantes da otimização
do seu funcionamento no contexto do desenvolvimento de produtos,
serviços, processos ou capacidades que irão dar à organização uma
posição negocial vantajosa face à concorrência, como se tornaram, nos
últimos anos, numa necessidade competitiva, algo absolutamente
necessário para ser possível concorrer ou atuar num determinado setor.
Os gestores contam com uma variedade de sistemas de
informação que utilizam tecnologias da informação (TI). Embora por vezes
sejam usados de uma forma intercambiável, os termos SI e TI são
distintos. Como foi visto anteriormente, o termo SI descreve todos os
componentes e recursos necessários à disseminação e distribuição da
informação na organização, constituindo as TI os vários componentes de
hardware e software necessários para que o sistema funcione de forma
otimizada.
Poderemos exemplificar o que são TI recorrendo a O’Brien [O'Brien
e Marakas 2005]:
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Hardware:

computadores

pessoais,

estações

de

trabalho,

servidores e mainframes, dispositivos de armazenamento e outros
periféricos de entrada/saída;
Software: sistemas operativos, web browsers, software de
produtividade, software de gestão como os CRM, ERP e SCM e
outros;
Rede de telecomunicações: meios de comunicação, processadores e software necessário para aceder às redes cabladas e
wireless, e suporte para a internet e redes baseadas na internet
como a intranets e extranets;
Gestão de recursos de dados: sistema de gestão de bases de
dados para o desenvolvimento, acesso, e manutenção de bases de
dados de uma organização.
A presença das TI nos SI é, na atualidade, aceite por todos e,
ainda que em termos conceptuais seja possível e admissível a existência
de SI sem a participação de computadores, a realidade permite-nos
concluir que são muito raras as organizações que não integram
computadores no seu SI [Bach 2001; Filho 2007]. Assim, segundo
Turban, McLean e Wetherbe [Turban et al. 2004], um SI baseado em
computadores, genericamente chamado de SI, é um sistema que utiliza
tecnologias de computação para executar algumas ou todas as tarefas
necessárias. Um SI pode ser constituído por um único computador com o
respetivo software ou, por outro lado, pode incluir milhares de
computadores, redes de comunicação, impressoras e outros dispositivos
periféricos e bases de dados.
Os componentes básicos de um sistema de informação com base
nas TI, segundo O’Brien [O'Brien e Marakas 2007] estão refletidos na
Figura 5.
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Figura 5: Componentes básicos de um SI
Adaptado de O´Brien [O'Brien e Marakas 2011]

Recursos Humanos – os recursos humanos (RH) são centrais a
qualquer SI. Os RH tanto podem ser os utilizadores finais, qualquer
pessoa que utiliza o SI, como os técnicos especialistas, ou seja, as
pessoas que desenvolvem e operam o SI. No conjunto dos técnicos
especialistas estão incluídos, por exemplo, os analistas de sistemas,
programadores, operadores de sistemas, e outro pessoal técnico.
Recursos de Hardware – o conceito de recursos de hardware
inclui todo o material necessário ao processamento, recolha e distribuição
da informação. Os recursos de hardware não incluem somente máquinas,
tais como computadores e periféricos, mas também consumíveis, como
folhas de papel, discos, etc. Como exemplos de hardware podemos
considerar:
Sistemas computacionais, que consistem em equipamentos que
possuem um ou mais microprocessadores e, por isso, apresentam
capacidade de processamento de dados (com a ajuda de software
específico, como veremos a seguir). Microcomputadores de
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secretária ou portáteis, servidores de capacidade média ou
mainframes, são exemplos de sistemas computacionais.
Periféricos são dispositivos que asseguram a entrada e/ou saída
de

dados/informação

num

sistema

computacional.

Assim,

poderemos dizer que os dispositivos periféricos asseguram a
ligação entre um sistema computacional e o exterior. São muitos os
exemplos de periféricos que podemos referir, nomeadamente,
teclado, monitor, leitor e gravador de CD/DVD, impressoras, entre
outros.
Recursos de Software – o conceito de recurso de software inclui o
conjunto de programas ou instruções que permitem, em conjunto com o
hardware, que os dados sejam processados. São dois os principais tipos
de software:
Software de sistema, tal como o sistema operativo, é o primeiro
interface entre o utilizador e a máquina, permitindo efetuar a gestão
dos recursos do sistema (gerir tarefas, memória, periféricos, etc).
Alguns exemplos de sistemas operativos são o Microsoft Windows
e o Linux (nas mais variadas distribuições).
Software

de

Aplicação,

é

um

conjunto

de

programas,

normalmente utilizado pelo utilizador final, para realizar as funções
necessárias ao suporte do SI.
Bases de Dados – as bases de dados são coleções de dados de
alguma forma relacionados. Os dados, como um recurso, tornaram-se,
nos últimos anos, um componente essencial e vital nas organizações. Os
gestores e CIO perceberam que os dados constituem um recurso de
inegável valor para a organização. Assim, deveremos olhar para os dados
como recurso e geri-lo de uma forma eficiente de forma a beneficiar todos
dentro da organização.
Redes – são sistemas que permitem a partilha de recursos entre
vários

computadores

ou

outros

dispositivos.

As

tecnologias

de

comunicação e as redes tais como a internet, intranets, e extranets são
essenciais para qualquer tipo de organização que pretenda operar no
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mercado global, bem como para suporte de todas as operações
comerciais e de negócio eletrónico [Laudon e Laudon 2006].
As redes informáticas permitem receber e enviar informações de
transações comerciais ou outras, de variados locais geograficamente
separados, contribuindo assim, por exemplo, para um melhor controlo de
inventário ou até a sua redução, a redução dos possíveis erros e do
tempo de processo de uma encomenda, menor utilização de meios físicos
de pagamento, com a redução da utilização de cheques, notas ou
moedas e, por fim, um melhor serviço ao cliente.
A comunicação também fica facilitada, tornando desnecessários
muitos dos meios de comunicação tradicionais. A videoconferência com
parceiros ou equipas de trabalho, o intercâmbio de documentos sem
duplicação física e o trabalho remoto no mesmo documento, são
exemplos de redução de custos com a utilização de redes informáticas de
comunicação.
Ligações entre parceiros que, de outro modo, seriam inviáveis, são
possíveis devido à utilização das redes de comunicação. Podemos dar
como exemplo a venda a clientes sem a mediação obrigatória de
vendedores ou a consulta direta dos dados dos produtos pelos clientes,
com os dados vindos diretamente do fornecedor ou, ainda, a fidelização
de clientes e fornecedores devido à comodidade dos serviços.
Assim, podemos afirmar que as redes informáticas conferem valor
de

natureza

estratégica

porque

permitem

ultrapassar

barreiras

geográficas, temporais, estruturais e de custo [Egan e Liu 1995; Laudon e
Laudon 2000; O'Brien e Marakas 2011; Turban et al. 2004].
Na Figura 6, podemos ver um resumo do valor acrescentado ao
negócio trazido pela utilização das redes de comunicações.
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Figura 6: Valor para o negócio das redes de comunicações
Adaptado de O´Brien [O'Brien e Marakas 2005]

As organizações, ao longo do tempo, têm entendido a informação e
a tecnologia que a suporta de maneira diferente [Varajão 2002]. Os
sistemas de informação e a utilização da tecnologia nos negócios
evoluíram muito ao longo dos últimos anos. A Figura 7 resume essa
evolução.
No final da década de 1950 e início da década de 1960, inicia a era
dos mainframe, a qual duraria até ao início da década de 1980 [Ross e
Feeny 1999]. Nesta época, a perspetiva em termos de SI era
essencialmente tecnológica, sendo a automatização do trabalho a
preocupação central. O SI, do ponto de vista da organização, representa
um novo conceito de disponibilidade e fluxo de informação necessário
para as tomadas de decisão [Schmidt 1958]. A introdução das TI nas
empresas representou a primeira aplicação da computação aos negócios.
As empresas perceberam que poderiam reduzir custos, erros humanos e
tempo na execução de tarefas repetitivas se utilizassem o processamento
eletrónico de dados, reconhecendo assim a sua importância para o
negócio [Ross e Feeny 1999].
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Figura 7: Tendências nos Sistemas de Informação
Adaptado O’Brien e Marakas [O'Brien e Marakas 2005]

Assim, até meados da década de 1960, o papel dos SI era
bastante limitado, consistindo essencialmente no processamento de
transações, na manutenção de registos, na contabilidade e noutras
aplicações de processamento eletrónico de dados.
Entretanto, na década de 1960, surgiu um outro papel para os SI.
O novo papel dos SI focava-se no desenvolvimento de aplicações que
forneciam relatórios e mapas de gestão, previamente especificados e
definidos, com toda a informação necessária, e que auxiliavam os
gestores na tomada de decisões.
Rapidamente ficou claro que este tipo de aplicações não cumpria
com todas as necessidades. Assim, por volta de 1974, a pesquisa na área
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dos Sistemas de Apoio à Decisão ganha uma grande dinâmica [Keen
1980; Power 2008].
O início dos anos 1980 foi marcado por uma revolução na
aplicação das TI nos SI, assumindo um estatuto de elementos
determinantes no posicionamento estratégico das organizações. Os
computadores pessoais e as estações de trabalho começavam a ser
comuns em todas as empresas, assim como a ligação em rede desses
computadores e estações de trabalho.
Desde o início da sua utilização, nos finais da década de 1950, as
organizações reconheceram o potencial e valor dos SI/TI mas, só mais
recentemente compreenderam efetivamente o seu valor estratégico na
melhoria e manutenção da competitividade do seu negócio. A utilização
crescente da internet, intranets e extranets, o aparecimento de novas
plataformas e interfaces multiplataforma, fez com que as organizações se
apercebessem das vantagens competitivas que os SI/TI podem
proporcionar. Na atualidade, os SI/TI são parte integrante do negócio e
são indissociáveis e, se os SI/TI falham ou o seu nível de desempenho
baixa, toda a organização sofre, correndo até o risco de parar
definitivamente [Henderson 2008].
Segundo O’Brien [O'Brien e Marakas 2011], os SI/TI são um
potenciador de mudança e desenvolvimento, criadores de vantagens
competitivas e terão de ser incluídos no planeamento estratégico de
qualquer organização.
São três os papéis vitais que os SI cumprem dentro de uma
organização, conforme mostra a Figura 8 [O'Brien e Marakas 2005]:
Suporte às operações e aos processos de negócio – sistemas
que apoiam e suportam as várias operações e processos de negócio
como, por exemplo, sistemas que permitem registar as compras dos
clientes, manter o inventário, efetuar o pagamento de salários, efetuar
compras ou avaliar tendências de vendas.
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Apoio à tomada de decisão – a definição e o âmbito dos sistemas
de apoio à decisão evoluíram ao longo dos tempos [Sol 1987]. Podemos
dizer que os sistemas de apoio à decisão são sistemas de informação que
suportam as atividades de tomada de decisão, tanto a nível de negócio
como a nível organizacional. São sistemas que combinam modelos e
dados com o objetivo de tentar resolver problemas semiestruturados não
estruturados com um grande envolvimento do utilizador [Turban et al.
2004].

Figura 8: Papéis fundamentais dos SI no negócio
Adaptado O’Brien e Marakas [O'Brien e Marakas 2005]

Apoio às estratégias para obtenção de vantagens competitivas
– para ganhar vantagem estratégica sobre a concorrência é hoje
necessário utilizar e aplicar, de uma forma inovadora, as tecnologias e os
sistemas de informação.

2.2 Evolução histórica dos Departamentos de SI/TI
A organização dos departamentos de SI/TI tem vindo a evoluir ao logo do
tempo e, com mais intensidade, a partir dos anos 1980 [Bach 2001].
Embora a era da computação moderna tenha iniciado por volta dos
anos quarenta do século passado, com a construção do computador
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Mark I, o interesse e atenção da indústria, motivados pela grande
capacidade de processamento que estes equipamentos possuíam, só se
manifestaria na década de 1950. Nesta altura, o investimento necessário
para a operacionalização de todo o sistema era muito significativo,
estando só ao alcance de grandes instituições possuidoras do elevado
capital necessário para investimento. A introdução de dados era efetuada
através de cartões ou fitas perfuradas, e o resultado do seu
processamento era obtido através do mesmo meio ou, então, através de
relatórios em papel [Carminer 2003].
A atividade dos departamentos de SI/TI, nesta altura, focava-se
essencialmente

na

automatização

de

funções

manuais

e

na

reorganização de processos de trabalho [Varajão 2002].
Assim, até ao início dos anos 1980, impera a era dos
computadores mainframe. Esta foi a era em que as TI eram
representadas, maioritariamente, por computadores de grande porte e em
que

cada

organização

desenvolvia

as

suas aplicações para

o

armazenamento, classificação e processamento de dados [Ross e Feeny
1999]. Estes equipamentos de grandes dimensões estavam orientados ao
processamento de quantidades significativas de dados. Normalmente, os
dados eram introduzidos no sistema, durante o dia, por um grupo de
operadores

para

que,

durante

a

noite,

fosse

efetuado

o

seu

processamento [Bach 2001].
Assim, os departamentos de SI/TI, que nesta altura tinham mais
comummente o nome de departamento de processamento de dados,
eram constituídos, essencialmente, por um grupo relativamente reduzido
de programadores, operadores de introdução de dados e pessoal para a
perfuração de cartões [Ives e Olson 1981]. Estes departamentos tinham
como função, para além da introdução e processamento de dados, o
desenvolvimento de novas funcionalidades e a manutenção do sistema o
que, tal como hoje, não era uma tarefa simples. A introdução de dados
era, maioritariamente, realizada durante o dia por um grupo de pessoas
denominado de operadores para que, durante a noite, fosse processada.
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Quer a gestão, quer a operação destes sistemas eram muito e
especializadas e de uma grande complexidade, recorrendo a sistemas
operativos complexos como, por exemplo, o DOS/VSE, o NOS/VE, o
UNIX ou, posteriormente, o UNIX System V.
A gestão e a operação destes sistemas acarretavam muitos
problemas e de ordem variada. Frequentemente, as aplicações de
processamento

de

dados

desenvolvidas

superavam

os

recursos

disponíveis provocando, como se percebe, constantes “falhas” do
sistema, obrigando o departamento de processamento de dados a um
estado de alerta constante 24 horas por dia, 365 dias por ano [Ives e
Olson 1981].
Mas não eram só as falhas a nível aplicacional as únicas que os
departamentos de processamento de dados enfrentavam. Na era dos
mainfraime, as ligações entre os sistema central e os vários postos de
trabalho eram, na sua maioria, constituídas por cablagem não
estruturada, sendo a utilização de cabos coaxiais a mais utilizada [Bach
2001]. A utilização deste tipo de ligação, para além de não considerar o
potencial crescimento do sistema, tinha vários problemas associados e
necessitava de vigilância e manutenção constantes, tais como o número
limitado de ligações de saída do sistema central que provocava uma
limitação na utilização dos recursos existentes e a sensibilidade deste tipo
de cablagem ao ruído e às perturbações elétricas produzidas pelas
frequentes amplificações produzidas pelos repetidores, dispositivos
fundamentais, para a manutenção do nível de sinal num alto desempenho
ou para alargar a distância entre o servidor e os terminais dos
utilizadores.
Assim, o objetivo principal do departamento de SI/TI no início do
processamento eletrónico de dados era, principalmente, garantir o bom
funcionamento

de

todos

os

sistemas

e

resumia-se

a

funções

eminentemente técnicas. Podemos concluir que o departamento de SI/TI
tinha como principal missão a gestão do serviço de processamento
eletrónico de dados [Chun e Mooney 2009].
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Em meados dos anos 1970 a informática e a computação evoluem
e começam a entrar em áreas mais funcionais da organização e o
departamento de processamento de dados evolui gradualmente para
departamento de SI/TI [Ives e Olson 1981; Rockart 1982]. Era o
reconhecimento do valor acrescido dos sistemas de informação na
tomada de decisões.
Os departamentos de SI/TI tiveram que se adaptar à nova
realidade. As funções exigidas ao departamento de SI/TI, nesta altura,
começavam a desviar-se do “exclusivamente técnico” e a aproximar-se da
gestão da informação, começando a ser contratados gestores de
informação com capacidades comprovadas noutras áreas de negócio,
com o objetivo de incutir na Função Sistemas de Informação a orientação
ao desempenho, processos e disciplina.
A era dos sistemas multiutilizador iniciava-se no final dos anos
1970 e estava completamente generalizada no início dos anos 1980.
Estes sistemas permitiam o acesso simultâneo de vários utilizadores a um
determinado sistema.
O departamento de SI/TI tinha então, como principais funções, o
desenvolvimento, implementação e manutenção de aplicações de
negócio, orientadas às necessidades locais dos colaboradores. As
necessidades da organização estavam orientadas às exigências dos
utilizadores locais, cada função dentro da organização tinha as suas
próprias aplicações que suportavam as suas necessidades [McKenney e
McFarlan 1982]. A tarefa de desenvolvimento, implementação e
manutenção destes sistemas era altamente complexa.
Segundo Bach [Bach 2001], na área da programação e
desenvolvimento havia uma separação organizacional entre três funções:


Programadores;



Analistas funcionais;



Analistas orgânicos.
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Esta separação era motivada pelo facto de existirem níveis de
especialização

diferentes

para

cada

uma

destas

funções.

Os

programadores, tal como hoje ainda muitas vezes acontece, eram
pessoas puramente técnicas, sem ligação ao negócio e aos processos
existentes na organização. Os analistas funcionais apresentavam grande
experiência nos processos de negócio em detrimento da experiência na
tecnologia. Era frequente este tipo de pessoas transitarem diretamente
das várias áreas funcionais da organização, integrando o DSI devido ao
seu conhecimento alargado e específico do negócio. Depois, existiam
aqueles que permitiam a ligação entre estas duas funções, designados
por analistas orgânicos.
Como vimos, nos anos 1970 a preocupação do departamento de
SI/TI, chamado então departamento de processamento de dados, era o
disponibilizar e garantir que a tecnologia funcionava de modo a que, sem
sobressaltos, o desenvolvimento normal das operações de negócio
ocorresse dentro do tempo e do orçamento previsto. Nas duas décadas
seguintes, a função do departamento de SI/TI evoluiu, passando a
compreender também a manutenção de todos os sistemas de hardware,
software e telecomunicações. A equipa que integrava o departamento de
SI/TI tinha também, nesta altura, um pendor tecnológico muito elevado.
O

início

dos

anos

1980

traz-nos

a

microinformática.

A

generalização dos computadores pessoais e estações de trabalho, a
possibilidade de ligação em rede, local (LAN1) ou alargada (MAN2 e

Local Area Network – é um conjunto de computadores e outros dispositivos de rede
distribuídos pela mesma sala, andar ou edifício, conectados uns aos outros na mesma
rede e com o objetivo de partilhar recursos tais como discos, dados, acesso à internet,
impressoras entre outros Azul, A. A. (1997). Introdução às Tecnologias da Informação 2.
Porto, Porto Editora..
1

Metropolitan Area Network – são redes de grandes dimensões e abarcam a área de uma
grande cidade, área metropolitana ou um campus, interligando determinadas entidades
ou instituições que necessitam de manter entre si um sistema de comunicações de dados
como por exemplo, uma universidade ou as entidades administrativas ou policiais de
uma grande cidade ou região metropolitana.
2
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WAN3), vieram revolucionar a aplicação das tecnologias da informação
nos sistemas de informação, tornando-os elementos determinantes no
posicionamento estratégico das organizações. Uma consequência direta
do aparecimento destes sistemas foi a democratização dos sistemas
multiutilizador. Os elevados custos de implementação dos sistemas
anteriores (mainframe) funcionavam como um entrave à informatização
das empresas que, com o aparecimento destas novas tecnologias viram
uma possibilidade de se informatizar e de se manterem atuais em relação
aos novos desafios do mercado [Carvalho 2010].
Estes sistemas permitiam interligar múltiplos computadores, ou
seja, múltiplos sistemas, com capacidade individual de processamento,
numa lógica de partilha de recursos e de diminuição de custos.
Por um lado, esta grande evolução trouxe vantagens claras para as
empresas e organizações, houve uma tendência clara de informatização
por unidades funcionais de negócio [O'Brien e Marakas 2011]. Por outro
lado, esta forma de informatizar o negócio ocasionou o aparecimento não
controlado

de

diferentes

bases

de

dados

com

objetivos

muito

semelhantes, em alguns casos até iguais. Estas bases de dados
possuíam, por vezes, informação redundante e estruturas de informação
diferentes para o mesmo tipo de dados, resultando numa incoerência e
inconsistência de dados, tornando a gestão das organizações, que
suportavam e baseavam as suas estratégias de SI neste tipo de sistemas,
ainda mais difícil [Carvalho 2010]. Este problema, a fragmentação da
informação, manteve-se de forma mais notada durante, pelo menos, uma
década, até meados da década de 1990, tendo nessa altura aparecido as
aplicações empresariais multifuncionais e sistemas empresariais de
negócio como, por exemplo, os ERP, CRM, SCM e outros.
Os ERP, ao contrário da informatização isolada das unidades
funcionais de negócio, passaram a ter uma grande facilidade de partilha

Wide Area Network – rede alargada que conecta várias regiões ou cidades, países ou até
a totalidade do globo.
3
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de recursos e de integração, tanto de fluxos de informação interna, como
externa, e soluções únicas e abrangentes. Os ERP integram os sistemas
utilizados nas organizações para suporte das várias áreas funcionais, tais
como: gestão de stocks (inventário), planeamento de produção, compras,
vendas, gestão financeira, contabilidade, recursos humanos, marketing,
etc. O objetivo do ERP é administrar o fluxo de informação entre todas as
funções internas de negócio, ao mesmo tempo que gere as conexões
com os parceiros. Uma representação de solução ERP é apresentada na
Figura 9.
Estes

sistemas,

aliados

à

grande

evolução

ocorrida

nas

telecomunicações, proporcionaram um avanço enorme na área da gestão
da informação nas empresas.

Figura 9: Exemplo da estrutura de um ERP

Atualmente as TI são parte integrante de virtualmente qualquer
organização, sendo o negócio e as TI indissociáveis, podendo, na
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eventualidade do seu desempenho baixar, afetar significativamente o
desempenho de qualquer operação [Henderson 2008]. O reconhecimento,
por parte das organizações de que as TI/SI, para além de um custo,
podem ser veículos de mudança, potenciadores de desenvolvimento e
criadores de vantagens competitivas, obrigou as organizações a incluí-las
no seu planeamento estratégico [Enns et al. 2000; O'Brien e Marakas
2011]. A interligação entre departamentos e unidades organizacionais é
cada vez mais rápida e abrangente, motivando uma reação cada vez mais
oportuna e especializada dos diferentes intervenientes.
Assim, o departamento de SI/TI assume uma nova dimensão. Por
um lado, mantem a responsabilidade da manutenção da infraestrutura
tecnológica e do fornecimento das aplicações necessárias para suportar
os diversos processos de negócio e, por outro lado, ganha uma posição
mais estratégica de compreensão e avaliação dos benefícios e potencial
da tecnologia como motor de inovação e criação de oportunidades de
negócio.
Os desenvolvimentos tecnológicos recentes, tanto a nível de
infraestruturas tecnológicas como a internet, como a nível aplicacional
com o aparecimento dos sistemas de gestão integrada dos vários
departamentos da empresa, vieram alterar consideravelmente as funções
e tarefas confiadas ao departamento de SI/TI. Estas alterações são um
reflexo direto da mudança da realidade e das necessidades das
organizações. A forma como as organizações competem alterou-se
significativamente devido à globalização. Esta, devido à maior integração
dos mercados, tem tendência a provocar uma maior concorrência.
Há quem defenda, como Nicholas Carr [Carr 2003], que a
tecnologia se tornou uma mera necessidade competitiva, um produto
necessário e, portanto um requisito para que a empresa possa competir
no mercado. O departamento de SI/TI teria assim um papel de
manutenção de sistemas, seria o departamento responsável por manter
sempre “as luzes acesas”. É claramente um papel redutor e contrariado
por muitos autores [Chen e Preston 2007; Chen e Wu 2010; Fortino 2008;

Página | 27

Peppard 2010; Smaltz et al. 2006; Weill e Aral 2006]. Cada vez mais o
departamento de SI/TI assume um papel central no seio da organização,
seguindo o crescente envolvimento dos sistemas de informação nas
atividades internas da organização.
Assim, ao departamento de SI/TI está reservada a tarefa de
desenvolver ou implementar mais e melhores ferramentas informáticas,
promover a sua operacionalidade e funcionalidade, garantir a formação e
a utilização por todos e a segurança da informação existente e veiculada.
A globalização da economia e dos mercados estão a alterar
completamente o panorama empresarial e de negócios. A tecnologia
assume um papel de elemento de rotura e uma fonte de vantagens
competitivas, colocando o departamento de SI/TI em forte ligação com
essas mudanças e, por vezes, a liderá-las [IBM 2007].
O departamento de SI/TI pode então ser um poderoso agente de
mudança dentro da organização, sugerindo novas estratégias de negócio,
novos produtos baseados em informação, e coordenando tanto o
desenvolvimento da tecnologia como as mudanças planeadas dentro da
organização [Jordan 1993]. Assim, parece claro que, mais do que nunca,
o departamento de SI/TI, em parceria com a equipa de gestão de topo
irão determinar o destino da organização [IBM 2007].
Salvo raras exceções, o departamento de SI/TI deixou de ter a
responsabilidade interna de desenvolvimento de aplicações de suporte
aos

processos

da

organização.

As

preocupações

atuais

dos

departamentos de SI/TI prendem-se, para além da manutenção de todos
os sistemas, com a estratégia na utilização das TI. Segundo Laplante
[Laplante e Bain 2005], as funções do departamento de SI/TI incluem a
responsabilidade de distribuir e disponibilizar, de forma inteligente e
eficiente, a tecnologia na organização.
É possível afirmar que, atualmente, as funções atribuídas ao
departamento de SI/TI são muito mais abrangentes e complexas do que
no passado, indo muito para além da instalação e manutenção das
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infraestruturas de TI e dos SI. O departamento de SI/TI tem um papel de
fornecedor de serviços, monitorizando a implementação e manutenção
das infraestruturas e dos serviços de SI/TI, acompanhando o crescimento
e a evolução do negócio, planeando e propondo o desenvolvimento de
novos produtos e serviços, identificando melhoria de processos, atuando
na área do Business Intelligence, da contratação de serviços em
outsourcing, entre outros.
Para além do suporte ao produto, as novas tarefas atribuídas ao
departamento de SI/TI passarão a incorporar a função de ajuda à gestão
do negócio, planeando e desenvolvendo novos produtos e serviços,
conjugando a tecnologia e a estratégia, numa tentativa de ampliar as
potencialidades da organização [Boettcher e Craven 2008; Cash e
Pearlson 2004; IBM 2007].
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3 CHIEF INFORMATION OFFICER (CIO)

Nos últimos 30 anos o papel do CIO tem recebido uma atenção
significativa por parte dos investigadores [Peppard et al. 2011].
O Chief Information Officer ou CIO é a pessoa responsável pelas
tecnologias e sistemas de informação dentro de uma determinada
organização.
Originalmente o CIO era definido como “um executivo sénior,
responsável por estabelecer as políticas de informação da empresa, bem
como os padrões e o controlo de gestão de todos os recursos de
informação da empresa” [Synnott e Gruber 1981]. Esta definição foi válida
durante as primeiras décadas da computação mas, entretanto, as
tecnologias

da

informação

ganharam

o

estatuto

de

elementos

fundamentais para os negócios. A crescente importância das TI nos
negócios veio transformar o papel do CIO, tornando-o mais estratégico.
Nos últimos anos a gestão das tecnologias da informação como elemento
estratégico para o desenvolvimento competitivo das organizações tem
sido amplamente reconhecido, simultaneamente, o papel e as funções do
CIO também se alteraram radicalmente, tanto em termos de aumento de
importância como na sua missão e objetivos [Tagliavini et al. 2003].
Ou seja, do mesmo modo que o papel dos sistemas de informação
cresceu em termos de importância dentro da organização, o papel do CIO
também acompanhou esse crescimento. Alguns CIO assumiram o papel
de estrategas no negócio e inovadores nos processos. Como tal, hoje
alguns CIO estão profundamente envolvidos na organização do negócio,
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auxiliando os CEO na definição de estratégias e os líderes das unidades
de negócio na sua implementação [Chun e Mooney 2009].
Desde praticamente a década de 1980 que há uma tendência clara
para que os CIO deixem de ser somente responsáveis pela supervisão da
tecnologia de base da organização, sendo nos dias de hoje fortemente
encorajados a tornarem-se agentes promotores da transformação e
inovação do negócio [Peppard 2010].
A própria génese do papel do CIO está intimamente ligada à
evolução do papel das tecnologias da informação na organização. De um
papel de suporte às operações, automatizando tarefas antes executadas
manualmente, as tecnologias da informação tornaram-se motores de
inovação e de obtenção de vantagens competitivas. Esta alteração veio
exigir muito mais do que a gestão das TI [Peppard et al. 2011], tornando
os CIO em estrategas que usam a tecnologia como ferramenta principal
para a criação de vantagens competitivas [Carter et al. 2011].
Da mesma forma que os sistemas de informação evoluíram e
ganharam importância no seio das organizações, também a importância
do CIO foi crescendo e o seu papel e competências sofreram alterações.

Figura 10: Principais Eras tecnológicas
Fonte: [Ross e Feeny 1999]

As alterações e evolução do papel do CIO nas empresas podem
ser distinguidas de acordo com as principais Eras tecnológicas, de acordo
com a Figura 10. Estas Eras são definidas por grandes inovações
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tecnológicas, que proporcionaram aplicações de TI aos negócios muito
mais poderosas que a tecnologia anteriormente disponível.

3.1 O papel original do CIO
Desde sempre que o homem perseguiu o objetivo de automatizar cálculos
e tarefas. Homens como Blaise Pascal ou Charles Babbage, são grandes
exemplos disso mesmo.
No entanto, a era da computação moderna começa muitos anos
mais tarde, na década de quarenta do século vinte, com a construção do
computador Harvard Mark I, na Universidade americana de Harvard [Filho
2007].
A sua comercialização iniciou-se no final da década de 1950,
devido à atenção que despertou na indústria da altura e às grandes
possibilidades de processamento que estes equipamentos eletrónicos
proporcionavam.
Quando o primeiro computador comercial, o Lyons Electronic Office
(LEO), foi desenvolvido em 1951 pela empresa de Joe Lyons, a única
maneira de introdução de dados nos sistemas era através de cartões e
fitas perfuradas. Este material tinha de ser fabricado separadamente
antes de ser introduzido no sistema [Carminer 2003]. Então o
investimento

necessário

para

comprar

o

hardware

e

contratar

especialistas para o desenvolvimento de software à medida era enorme.
Somente as grandes instituições e organizações tinham capacidade para
instalar e operar estes sistemas. No início, cada organização desenvolvia
as suas próprias aplicações de processamento de dados, tipicamente
para armazenar, classificar, manipular e sintetizar dados. Nesta altura é
criado o cargo de gestor de processamento eletrónico de dados,
implicando basicamente, a gestão de equipamentos.
Os CIO são os herdeiros dos gestores de processamento de dados
das décadas de 1950 e 1960, que foi a Era dos mainfraimes, que duraria
até aos inícios da década de 1980 e durante a qual as TI eram
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praticamente sinónimo de computadores de grande porte. Assim, a
introdução deste tipo de computadores, mainframe, nos escritórios das
empresas e organizações, em finais da década de 1950 início da década
de 1960, representou a primeira aplicação da computação nos negócios.
Nesta época, as empresas reconheceram, como vimos anteriormente, as
grandes possibilidades geradas pelo processamento eletrónico de dados,
nomeadamente a redução do tempo, custo e erros humanos na execução
de tarefas repetitivas [Ross e Feeny 1999].
A introdução dos computadores para a execução de tarefas
repetitivas foi um reconhecimento das organizações do potencial dos
sistemas para a redução dos custos, do tempo e redução de erros
humanos [Ross e Feeny 1999].
Segundo Ives [Ives e Olson 1981], o papel do gestor de sistemas,
nesta altura, resumia-se ao técnico que geria uma função relativamente
pouco importante de Electronic Data Processing (EDP), ou seja, o
processamento de dados por meios eletrónicos. As tarefas mais comuns
estavam

relacionadas

com

a

contabilidade,

nomeadamente

a

reconciliação de contas.
É possível perceber que o “gestor de sistemas de informação”:
tinha então como principal missão a gestão do serviço, relativamente
pouco importante, de processamento eletrónico de dados [Chun e
Mooney 2009]. Mais tarde, a informática e a computação entraram em
áreas mais funcionais, sendo de forma crescente reconhecido o valor dos
dados no contexto da tomada de decisões empresariais. Nesta altura, o
departamento de processamento de dados evoluiu para a função
sistemas de informação [Rockart et al. 1982].
Como é possível depreender, durante os primeiros anos da
computação empresarial, o papel do gestor de processamento eletrónico
de dados, o percursor do CIO, era predominantemente a de um gestor
operacional, um gestor sénior que reportava tipicamente ao Chief
Financial Officer (CFO) ou ao Chief Operating Officer (COO). Havia nesta
altura um fornecedor predominante, a IBM, que ditava muitas das regras e
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a direção do desenvolvimento de aplicações. As tarefas principais eram o
desenvolvimento de novos sistemas e ainda operar os sistemas já
existentes com um alto nível de confiabilidade [Ross e Feeny 1999].
Em 1977 e 1979 foram publicados dois estudos muito interessantes
e que davam conta da alteração que se estava a produzir no papel do
gestor de sistemas de informação.
O primeiro estudo, levado a cabo por Jim Wetherbe e Carlton
Whitehead [Wetherbe e Whitehead 1977], destacava a forte distinção
entre os papéis dos gestores de sistemas de informação, relacionados
com duas funções de SI – operações e desenvolvimento. O ambiente das
operações é então caracterizado por ser mais fechado, estável e
mecânico, requerendo o uso de políticas e procedimentos formais. O
ambiente de desenvolvimento é visto como aberto, adaptativo e orgânico,
orientado à resolução de problemas, requerendo uma gestão privilegiando
a flexibilidade, a decisão descentralizada e autónoma.
William M. Taggart e Valdur Silbey [Taggart e Silbey 1979] (um
deles foi diretor do departamento de sistemas de informação da Florida
International University), afirmam que os dias do gestor de sistemas de
informação nesta altura eram preenchidos por uma série de incidentes
separados. Estes incidentes, juntos, faziam um todo que determinava o
progresso da relação entre o departamento de sistemas de informação e
a sua comunidade de utilizadores. Como incidentes individuais, eles dãonos uma orientação de “profissional de sistemas” e uma orientação de
“comunidade de utilizadores”. Estes incidentes suportam um estilo de
gestão descrito por eles como “equilibrado” entre a

orientação

”comunidades de utilizadores” e a orientação aos “profissionais de
sistemas”.
Provavelmente, a maior evolução verificada durante esta época
residiu nas competências, aptidões e habilidades procuradas no gestor de
sistemas de informação [Ives e Olson 1981]. Começava-se, cada vez
mais, a desviar-se a ênfase exclusiva na aptidão técnica e a procurar
capacidades de comunicação e de gestão. No final desta época, algumas
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empresas começaram a contratar e a nomear como responsáveis de
sistemas de informação gestores, com capacidades comprovadas,
provenientes de outras áreas do negócio, com o objetivo de incutir na
função sistemas de informação a orientação ao desempenho, processos e
disciplina.

3.2 As funções do CIO nos anos 1980/1990
O final dos anos 1970 e os anos 1980 ficaram marcados pela introdução,
nas empresas, de sistemas multiutilizador que integravam postos de
trabalho, minicomputadores e servidores, conectados através de redes
locais (LAN) e alargadas (WAN). No início dos anos 1980, a utilização de
sistemas multiutilizador já estava generalizada, no entanto, a migração ou
a gestão dos sistemas legados da Era dos mainframes era ainda um
desafio para uma grande parte dos CIO.
Nesta época, os computadores pessoais começaram a proliferar
muito rapidamente em todas a secretárias das empresas. No entanto,
segundo Ross e Feeny [Ross e Feeny 1999], a sua evolução foi
influenciada também por três outros desenvolvimentos:


O rápido desenvolvimento das telecomunicações – que trouxe a
possibilidade de ligar os vários computadores e outros
dispositivos de rede;



O conceito “cliente/servidor” – este conceito permitiu olhar para
os vários elementos de computação como tendo funções e
papéis complementares em vez de concorrentes numa rede
distribuída;



Novas aptidões profissionais – os gestores de todos os níveis
aperceberam-se que, por si só, possuir e utilizar os SI não
resultava num acréscimo de eficiência de custos nem numa
computação

eficaz:

eram

necessárias

determinadas

competências a nível da gestão dos SI, de forma a gerir uma
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rede distribuída eficaz que suportasse todos os objetivos da
organização.
Com o surgir dos computadores pessoais, primeiro, as aplicações
de negócio foram desenvolvidas para microcomputadores, orientadas às
necessidades locais dos colaboradores (sem a preocupação

de

integração). Assim, cada função dentro da organização tinha as suas
próprias aplicações que suportavam as suas próprias necessidades.
Consequentemente,

tal

resultava

frequentemente

em

“ilhas”

de

computação nas organizações, e as necessidades da empresa foram
muitas vezes subjugadas às exigências dos utilizadores locais [McKenney
e McFarlan 1982].
Em 1980 John F. Rockart [Rockart 1982] apresentou os resultados
de um estudo com base em entrevistas realizadas a alguns gestores de
sistemas de grandes organizações. Devido ao facto de o papel dos
computadores e da alteração das tarefas do CEO se terem alterado, o
papel do gestor de sistemas também se alterou. Nessa altura, Rockart
notou a existência de um conjunto genérico de quatro fatores críticos de
sucesso para um gestor de sistemas, conforme mostra a Figura 11. Claro
que, existindo diferenças de organização para organização, este conjunto
de fatores críticos de sucesso deve ser entendido como um modelo que
cada organização pode utilizar para testar o seu próprio conjunto de
fatores críticos de sucesso:
Serviço – este fator refere-se, não só ao eficaz e eficiente
desempenho do SI, mas também a perceção desse serviço pelo
utilizador e pela equipa de gestão. A maioria dos gestores
desenvolveu um conjunto de ferramentas de medida que lhes
permite entender tanto o estado do serviço como a perceção dos
utilizadores sobre o serviço;
Comunicação – a comunicação é efetuada de duas formas
distintas. Na primeira, o CIO atua como porta-voz da FSI e educa a
organização sobre o impacto potencial das tecnologias da
informação no negócio. Por outro lado, serve também para que o
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CIO

possa

entender

as

necessidades

dos

utilizadores

e

estabelecer as prioridades da FSI;

Figura 11: Fatores críticos de sucesso para um gestor de sistemas

Recursos humanos – da mesma forma que os SI evoluíram, de
simples aplicações contabilísticas para sistemas mais complexos
de gestão da informação, o perfil desejado para o profissional de
SI/TI também sofreu alteração. Há a necessidade crescente de
profissionais não só possuidores de competências técnicas mas
também de competências na área de gestão. Assim, a busca de
talentos em SI que permitam desenvolver e utilizar bases de dados
de informação, é referido como um fator crítico de sucesso;
Reposicionamento da função SI – gestão dos aspetos técnicos,
organizacionais, psicológicos e administrativos do SI da empresa,
contribuindo para a evolução da FSI, de simples escritório
automatizado para uma função mais ubíqua envolvendo todos os
aspetos do negócio.
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Assim, o gestor de sistemas de informação tinha começado a
evoluir para servir a organização através da aquisição, implementação e
manutenção das infraestruturas tecnológicas para processar e armazenar
a informação dentro da empresa [Chun e Mooney 2009].
Em meados dos anos 1980, foram publicados diversos artigos (por
exemplo [McFarlan 1984] e [Porter e Millar 1985]), que sugeriam a
utilização das tecnologias para a criação e obtenção de vantagens
competitivas, para reduzir vantagens competitivas dos concorrentes ou
cumprir com outros objetivos estratégicos da organização ou empresa.
Como é facilmente compreensível, com todas as alterações
tecnológicas e de paradigma, não é surpreendente que os CIO tenham
passado por alguma dificuldade durante um determinado período desta
época. É possível observar que, depois de alguma estabilidade relativa,
os CIO tiveram de muito rapidamente aprender e dominar múltiplos
papéis, para sobreviver e prosperar.
Earl e Feeny [Earl e Feeny 1994], Ross et al. [Ross et al. 1996] e
Rockart et al. [Rockart et al. 1996], forneceram alguns exemplos de
pressões e imperativos que o CIO necessitava de enfrentar de modo a
acrescentar valor à organização. O CIO pode e deve acrescentar valor ou,
então, corre o risco de ser visto como um problema em vez de ser visto
como uma força. Um bom CIO é valorizado pelo seu pensamento de
negócio e pela capacidade de gestão da mudança, assim como pelos
seus conhecimentos técnicos. Assim, o CIO é o principal aliado do Chief
Executive Officer (CEO) na adoção de estratégias e processos de
negócio, que permitam à organização ter êxito num ambiente dinâmico de
negócio. É possível resumir os papéis do CIO em quatro grupos, como
mostra a Figura 12 [Ross e Feeny 1999].
No papel de designer organizacional, o CIO tem que conceber,
desenhar e constantemente adaptar as TI de modo a poder responder às
necessidades e à realidade do negócio. É da responsabilidade do CIO o
recrutamento e desenvolvimento de uma equipa de profissionais TI que
seja, ao mesmo tempo, tecnicamente competente e orientada ao negócio
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[Ross e Feeny 1999]. Ao mesmo tempo, é também uma responsabilidade
importante do CIO garantir que a constante e rápida evolução das
oportunidades técnicas são compreendidas, planeadas, implementadas e
exploradas estrategicamente pela organização [Feeny e Willcocks 1998;
Karlsen et al. 2002; Ross et al. 1996].

Designer
organizacional

Consultor de
tecnologia

Arquiteto de
tecnologia

Comprador
informado

Figura 12: Papéis do CIO nas décadas de 1980-1990

O papel de Consultor de tecnologia tem como principal objetivo o
alinhamento estratégico entre o negócio e a tecnologia [Ross et al. 1996].
David F. Feeny e Leslie P. Willcocks, em 1998, referiam que o CIO
deveria possuir “pensamento de negócio“ [Chun e Mooney 2009; Feeny e
Willcocks 1998], de modo a definir os vários processos de negócio que a
tecnologia pode tornar possível. Assim, um dos papéis do CIO, na década
de 1990, foi proporcionar o alinhamento estratégico entre os negócios e a
tecnologia. O esforço e os recursos colocados no desenvolvimento de
sistemas de informação devem ser orientados à resolução de problemas
de negócio, à identificação de oportunidades de negócio e ao alinhamento
com estratégia de negócio da empresa [Earl e Feeny 1994]. Concluindo, o
CIO deve possuir visão e pensamento de negócio. Esta capacidade
envolve a leitura correta de sinais exteriores e a sua interpretação, a fim
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de escolher a direção mais apropriada para o desenvolvimento futuro da
empresa ou organização [Gottschalk 1999; Gottschalk e Taylor 2000].
As responsabilidades e o papel do CIO muito evoluíram desde o
início da informática empresarial. Como vimos, o papel original do CIO era
o de um gestor operacional, um técnico de informática que tinha como
principal missão a gestão do serviço de processamento eletrónico de
dados. Esse papel evoluiu para um papel de arquiteto de tecnologia,
consequentemente, uma das competências requeridas é a capacidade
de acompanhar as inovações tecnológicas. O CIO deverá dirigir a
pesquisa e a avaliação das tecnologias emergentes, examinar o potencial
dessas tecnologias, quer para resolver as exigências da organização,
quer para criar novas oportunidades de negócio [Lee 2002]. Assim, o
papel de arquiteto de tecnologia compreende o acompanhar da evolução
tecnológica e aproveitar as tecnologias emergentes, atuando como
catalisador da mudança e como elemento inovador na sua área de
negócio [Smaltz et al. 2006]. No papel de arquiteto de tecnologia,
apesar dos CIO não necessitarem de ter um conhecimento profundo das
tecnologias, eles devem ter a capacidade de compreender de forma
informada essas tecnologias e alcançarem altos níveis de serviço [Portela
et al. 2010; Ross e Feeny 1999]. A credibilidade pessoal do CIO é
fortemente condicionada pelo historial de desempenho neste papel [Earl e
Feeny 1994]. O CIO tem de conseguir essa credibilidade, tanto junto das
pessoas ligadas ao negócio, como das pessoas ligadas às áreas técnicas,
através da entrega bem-sucedida de projetos ou programas [Peppard
2010].
Por fim, o CIO tem de possuir e dominar o papel de comprador
informado, de modo a estrategicamente implementar recursos externos
de modo a maximizar a eficácia dos recursos internos, e assim, baixar os
custos organizacionais. As tarefas envolvidas incluem uma exploração
pró-ativa de soluções de IT no mercado; a análise de como a atividade de
TI pode ser desagregada e contratada de uma forma apropriada; a
construção de relações privilegiadas com esses mesmos fornecedores de
serviços; e a monitorização do serviço fornecido, tanto a nível dos
Página | 41

requisitos contratuais, como também a capacidade de desenvolvimento
do mercado [Feeny e Willcocks 1998].
Um CIO que domine estes quatro papéis pode usufruir de um
estatuto de gestor de topo, podendo assim disfrutar de uma boa relação
com o seu CEO, quer reporte a ele diretamente ou não [Feeny et al.
1992].
Ao longo as últimas décadas, vários são os investigadores que se
têm dedicado a estudar o papel, competências, aptidões, capacidades e
requisitos dos CIO [Allison 2010; Aluebhosele e Anobah 2009; Askenäs e
Westelius 2003; Bassellier e Benbasat 2004; Bassellier et al. 2003;
Benjamin et al. 1985; Carter et al. 2011; Carvalho 2010; Cash e Pearlson
2004; Chen e Preston 2007; Chun e Mooney 2009; CommunicationsNews
2008; Feeny et al. 1992; Fortino 2008; Fortino 2008; Glaser e Williams
2007; Gottschalk 2002; Hawkins 2004; Heller 2009; Henderson 2008;
Hunter

2010;

IBM

2007;

Ives

e

Olson

1981;

KORN/FERRY-

INTERNATIONAL 1998; Lambert 2009; Laplante e Bain 2005; Li e Tan
2009; Palmlund 1997; Peppard 2010; Peppard et al. 2011; Polansky 2004;
Reich 2003; Ross e Feeny 1999; Sojer et al. 2006; Tagliavini et al. 2003;
Trigo 2009; Varajão et al. 2011; Varon 2002; Weiss e Anderson 2003;
Zastrocky e Schlier 2000] e vários modelos têm sido apresentados.
No ponto seguinte iremos apresentar, de uma forma muito breve,
aquele que, por talvez ser o mais antigo, serviu de base para
praticamente todos os outros: o modelo/estrutura de competências
nucleares em SI segundo Feeny e Wilcocks [Feeny e Willcocks 1998].

Competências nucleares em SI segundo Feeny e Willcocks
Um dos primeiros estudos realizados com o objetivo do
desenvolvimento de um modelo/estrutura de competências para o CIO foi
realizado, em 1998, por Feeny e Willcocks [Feeny e Willcocks 1998].
Depois

de

combinarem

diferentes

perspetivas

e

prioridades

de

investigações anteriores, Feeny e Willcocks identificaram, na altura, nove
competências nucleares em sistemas de informação.
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Estas competências são necessárias para obter um alto valor
acrescentado na aplicação da TI. Como se pode ver na Figura 13, as
competências são [Feeny e Willcocks 1998]: Liderança, pensamento de
negócio, construção de relações, planeamento da arquitetura, fazer a
tecnologia funcionar, compra informada, simplificação do contrato,
monitorização do contrato e desenvolvimento de redes de fornecedores.
Estas competências são descritas nos parágrafos seguintes.

Figura 13: Competências nucleares em SI segundo Feeny e Willcocks
Fonte: [Feeny e Willcocks 1998]

Liderança: integrar os SI/TI com a atividade e estratégia de
negócio. Influenciar a perceção que toda a organização tem sobre a
contribuição e o papel das TI, e conseguir uma visão partilhada sobre as
TI.
Pensamento de negócio: Visualizar processos de negócio que a
tecnologia torna possível. Entender as conexões e interdependências na
atividade de negócio. Criar visões integradas da organização atual, como
base para identificação de potenciais novos modelos.
Página | 43

Construção de relações: Conseguir que o negócio esteja
construtivamente comprometido com as questões de SI/TI. Enquanto o
pensamento de negócio personifica a integração do negócio com as TI, a
construção de relações facilita o diálogo mais alargado entre as duas
comunidades, a de negócio e a de SI. Ou seja, a construção de relações
inclui o desenvolvimento da perceção do potencial das TI de todos os
utilizadores, ajudando assim os utilizadores e os especialistas em TI a
trabalhar juntos.
Planeamento da arquitetura tecnológica: Criação de um
esquema

para

uma

plataforma

tecnológica

que

responda

às

necessidades atuais e futuras do negócio.
Fazer a tecnologia funcionar: Rapidamente atingir o progresso
técnico, por uns meios ou por outros. Ou seja, na sobreposição entre os
desafios do desenho da arquitetura de TI e o fornecimento de serviços de
SI é o cerne da capacidade de fazer a tecnologia funcionar.
Compra informada: Gestão da estratégia de aquisição de TI/SI
que satisfaz os interesses do negócio. Esta capacidade implica a
sobreposição de três áreas: a análise do mercado dos serviços de SI/TI, a
escolha de uma estratégia de aquisição que satisfaça tanto as
necessidades do negócio como as questões técnicas, e a liderança dos
processos de concurso, contratação e implementação.
Facilitação do contrato: Assegura o sucesso dos contratos de
serviços de TI/SI existentes. Os acordos para o fornecimento de serviços
SI são complexos. A simplificação do contrato providencia um ponto de
contacto através do qual o utilizador garante que os problemas e conflitos
são resolvidos rápida e justamente, dentro de uma estrutura de acordos e
relações.
Monitorização do contrato: Protege a posição contratual, atual e
futura. Enquanto a simplificação do contrato atua de modo a que “as
coisas funcionem” todos os dias, a monitorização do contrato assegura
que a posição contratual está protegida em todos os momentos.
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Desenvolvimento de redes de fornecedores: Identificação do
valor acrescentado potencial do fornecedor de serviços TI/SI. No
desenvolvimento de redes de fornecedores, as organizações veem para
lá do acordo contratual atual de modo a explorar o potencial dos
fornecedores para, a longo-prazo, criarem situações em que ambos
ganham, nas quais os fornecedores aumentam as suas receitas
fornecendo serviços que aumentam os benefícios de negócio.

3.3 O papel do CIO na atualidade e perspetiva para o futuro
Como vimos nos pontos anteriores, o papel do CIO foi redefinido
na década de 1970. Antes disso, nos anos 1950, a era dos mainframe, o
gestor com a responsabilidade de gerir as TI tinha como principal função
a

preocupação

em

disponibilizar

a

tecnologia

necessária

ao

desenvolvimento das operações de negócio, dentro do tempo e do
orçamento previstos.
Nas duas décadas seguintes, 1970 e 1980, a função do CIO ainda
compreendia a supervisão e a manutenção de sistemas de hardware,
software e telecomunicações, que embora pouco sofisticados eram caros
e complexos. Nesta altura, o CIO geria uma equipa que integrava,
maioritariamente, colaboradores de alto pendor tecnológico, numa
organização que, provavelmente, não o tinha. Assim, é sem surpresa que
o CIO seja descrito como, tecnólogo em primeiro, gestor de pessoal
técnico em segundo, e gestor de negócios, se tanto, num distante terceiro
lugar [Fortino 2008; Gottschalk 2002; Henderson 2008].
Atualmente, na maioria das organizações, as TI fazem parte do
negócio e são indissociáveis. Se as TI falham, ou o seu nível de
desempenho baixa, toda operação sofre e, no limite, fica completamente
parada [Henderson 2008].
Desde o seu aparecimento, na década de 1950, as empresas
reconheceram o potencial das TI, mas só algum tempo depois
conseguiram perceber inteiramente o seu papel e a importância na
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manutenção da competitividade do seu negócio, proporcionando a
excelência no atendimento ao cliente. Nos últimos anos, com o
crescimento do uso da internet, juntamente com as intranets e extranets,
o aparecimento de novas plataformas e interfaces multiplataforma, fez
com que os CEO se apercebessem que as TI podem proporcionar
vantagens competitivas. Isto é uma grande alteração de paradigma. No
passado, o CIO tipicamente reportava ao CFO, dado que as TI eram
encaradas como um centro de custo e não como uma fonte valor
acrescentado ou um recurso valioso para a competitividade. Um estudo
levado a cabo pela IBM em 2006 [IBM 2006], e resumido na Figura 14,
mostra que 42% dos CIO entrevistados, em resposta à questão “a quem é
que reporta?”, referiram o CEO. Isto acontece, principalmente, nas
organizações que reconhecem que as TI trazem valor acrescentado, para
além de serem um custo inerente no seu papel de suporte ao negócio.
Um outro estudo, realizado em 2008 e que caracterizar diversos
aspetos da realidade da Gestão de Sistemas de Informação nas grandes
empresas portuguesas, mostra que 71% dos gestores de SI reporta ao
CEO, administrador ou diretor geral e somente 20% reporta ao CFO
[Varajão et al. 2011].
Esta mudança de pensamento é importantíssima, tanto para a
organização como para o CIO.
Para a organização, é o reconhecimento de que as TI/SI são mais
do que um custo, são um veículo de mudança, de desenvolvimento e
vantagem competitiva, e terão de ser incluídas no planeamento. Estes
sistemas permitem ajudar a organização a obter vantagens competitivas
ou cumprir com outros objetivos estratégicos [O'Brien e Marakas 2011].
Esta alteração de pensamento decorre do reconhecimento, por
parte do CEO, do papel mais estratégico que os CIO podem (e devem) ter
na gestão do negócio.
Tirando partido da sua visão única, excecional, e global do negócio,
o CIO pode desempenhar um papel muito importante no desenvolvimento
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e inovação do modelo de negócio, combinando as TI com alterações de
processos de negócio e criando vantagens competitivas [IBM 2007].
Para o CIO, esta mudança coloca-o mais próximo da gestão de
topo, mais perto do centro de decisão. Assim, revela-se uma oportunidade
de poder maximizar as hipóteses de sucesso de qualquer projeto, num
ambiente complexo e, cada vez mais exigente, tanto para ele como para a
organização.

Figura 14: Superior hierárquico do CIO
Fonte: [IBM 2007]

Um CIO é um executivo sénior, responsável por todos os aspetos
relacionados com as tecnologias da informação e sistemas [Hawkins
2004]. Esta definição é bastante abrangente e poderá não ser
esclarecedora.
Um CIO atualmente está mais preocupado com o negócio e com a
forma de utilização de tecnologias, com o objetivo de melhorar as
decisões de negócio. Os CIO de hoje têm sido descritos como uma nova
casta de gestores de sistemas que, em primeiro lugar, são homens de
negócios, em segundo são gestores, e técnicos em terceiro. A
responsabilidade sobre a manutenção da infraestrutura tecnológica e a
responsabilidade pelo fornecimento de aplicações para suportar os
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diversos processos de negócio, é do Chief Technology Officer (CTO). O
CTO concentra as suas responsabilidades e capacidades na tecnologia. É
de referir que, frequentemente, o CIO desempenha as funções e assume
as responsabilidades do CTO, assim como o contrário também é verdade.
O papel do CIO continua a assentar, na sua essência, na
compreensão e avaliação dos benefícios e potencial da tecnologia,
especialmente como motor ou catalisador da inovação e criação de
oportunidades de negócio. Na atualidade, as responsabilidades de um
CIO encontram-se a meio caminho entre o negócio e a tecnologia.
Ter SI/TI eficientes e eficazes é fundamental para a sobrevivência
e o sucesso de qualquer organização. Contudo, tê-los não é mais “só” um
elemento diferenciador competitivo, é uma necessidade. As organizações
necessitam também de ter CIO que consigam desenvolver plataformas
que lhes permitam operar e inovar globalmente, tanto dentro como fora da
organização [Fonstad 2012].
Um estudo recente [Fonstad 2012], baseado na forma como os
CIO gerem o seu dia-a-dia, permitiu identificar três tipos diferentes de
CIO: orientados à tecnologia, orientados ao processo de negócio e os
orientados ao cliente.
Os CIO orientados à tecnologia garantem que a organização
despende mais tempo na inovação e menos nas operações e na
manutenção. Este tipo de CIO é focado principalmente na gestão dos
SI/TI garantido que a infraestrutura, as aplicações e os serviços são
fornecidos ao custo e com o nível desejado, em toda a organização.
Quando grande parte do tempo do CIO é ocupado na gestão de
processos de negócio, tais como serviços partilhados, a cadeia global de
abastecimento, operações, e a experiência do cliente, o CIO é do tipo
orientado aos processos de negócio. Este tipo de CIO ajuda os seus
colegas não relacionados com as TI a redesenhar e a melhorar os
processos de negócio e como as tarefas são executadas.
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Por último, o CIO orientado ao cliente ajuda a organização a
aumentar a sua capacidade de inovar. Este tipo de CIO passa um tempo
acima da média em reuniões com clientes externos e parceiros, como
parte das vendas, fornecimento de serviços ou inovação de processos.
Segundo esse estudo, e como podemos ver na Figura 15, 37% dos
CIO são orientados à tecnologia, 41% aos processos de negócio e 22%
ao cliente.

Figura 15: Distribuição do tipo de CIO
Fonte: [Fonstad 2012]

Como veremos no ponto seguinte, a tendência será a alteração da
distribuição dos CIO por cada um dos tipos.

3.4 O CIO – perspetiva para Futuro
Há a consciência clara que o papel desempenhado pelo CIO dentro
da organização será, no futuro, algo diferente do seu papel atual.
No

estudo

referenciado

anteriormente,

uma

significativa

percentagem dos CIO perspetivam que nos próximos anos o seu papel
dentro das empresas se irá alterar, de tal modo que se tornarão num tipo
de diferente de CIO, de acordo com a Figura 16 [Fonstad 2012].
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Figura 16: Alterações antecipadas nos tipos de CIO
Fonte: [Fonstad 2012]

A Figura 17 mostra, dentro de cada um dos tipos de CIO, como é
perspetivada a alteração do seu papel dentro da organização.

Figura 17: Alterações antecipadas em cada um dos tipos de CIO
Fonte: [Fonstad 2012]

O conjunto de transformações, tanto políticas como económicas,
ocorridas a partir do final do século XX, provocaram uma alteração na
forma como os mercados dos diferentes países interagem e aproximam
pessoas e mercadorias. Esta quebra de fronteiras, à qual as inovações na
área das TI foram determinantes, têm tendência a provocar uma maior
concorrência. Assim, os sistemas de informação devem ser olhados
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estrategicamente, isto é, como redes competitivas vitais, como um meio
de renovação da organização, e como um investimento necessário, já que
as tecnologias ajudam uma empresa a adotar estratégias e processos de
negócio que lhe permitem reinventar-se de modo a poder sobreviver e ter
êxito nos mercados em que atuam [O'Brien e Marakas 2011].
O alinhamento entre as SI/TI e o negócio requer que os gestores
de negócio (CEO) e os gestores de SI/TI (CIO) trabalhem lado a lado,
desenvolvendo estratégias conjuntas, explorando o potencial das
tecnologias de forma a potenciar a competitividade e a impulsionar o
desempenho do negócio.
A mudança no perfil do CIO e de todo o ambiente de SI/TI é um
reflexo direto da mudança da realidade e das necessidades das
organizações.
Existe normalmente uma grande diferença entre aquilo que os
gestores pretendem das TI e aquilo que as TI podem fazer. Este problema
deriva da fraca colaboração entre as partes. Os gestores desenvolvem
estratégias competitivas sem envolverem as TI, e as TI desenvolvem
estratégias tecnológicas sem envolverem os gestores de negócio. O
resultado é a perca de oportunidades e a reduzida capacidade de
competir no mercado [Deloitte 2004].
Muitos autores [Allison 2010; Burns 2012; Carter et al. 2011; Cash
e Pearlson 2004; Chun e Mooney 2009; Deloitte 2004; Fortino 2008;
Fortino 2008; Goulart 2013; Heller 2009; IBM 2006; IBM 2007; Peppard
2010; Polansky 2004; Trigo et al. 2007; Varajão et al. 2012; Varajão et al.
2011; Zastrocky e Schlier 2000] orientaram a sua investigação na
tentativa de perceber quais os desafios, responsabilidades e papéis que o
CIO no futuro irá desempenhar.
Do que já foi dito, parece consensual que as responsabilidades de
CIO são muitas, variadas e de largo espectro. Os CIO lidam com assuntos
técnicos sofisticados, tais como rapidamente ter de alterar aplicações,
plataformas e standards. São líderes de uma equipa de técnicos e
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necessitam de ser reconhecidos como tal pela mesma. Supervisionam a
operação dos sistemas que suportam o negócio. Gerem a relações com
outros executivos e com todas as partes interessadas [Laplante e Bain
2005], e ainda têm a responsabilidade de ser estrategas de negócio e de
tecnologia. Assim, e contrariamente à perceção tradicional das tarefas
dos CIO, uma percentagem significativa do seu tempo é ocupada com
atividades fora da gestão dos serviços de SI/TI [Fonstad 2012].
Cash e Pearlson [Cash e Pearlson 2004], identificaram cinco
funções principais que CIO terá de desempenhar, conforme mostra a
Figura 18.

Figura 18: Principais funções do CIO, segundo Laplante e Bain
Adaptado de [Cash e Pearlson 2004]

Estratega de negócio: A função do CIO é definir as melhores
práticas do negócio [Tapscott 2004]. O grande desafio que o CIO enfrenta
é encontrar essas melhores práticas, e tentar, ao mesmo tempo,
aumentar o valor acrescentado e as vantagens competitivas, e tem ainda
de cumprir com a função inicial do CIO, a contínua redução de custos.
Preferencialmente, tem de cumprir as três.
Uma possível abordagem à otimização da estratégia de negócios é
planear iniciativas que contribuam para modelar processos de negócio,
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não bastando automatizar os processos existentes, especialmente se os
processos não estão a funcionar [Laplante e Bain 2005].
Os SI são uma forma de renovação da organização, ajudam a
empresa a reinventar-se, permitem fazer a sua própria reengenharia,
através da adoção de estratégias e processos de negócio, que lhe
permitem enfrentar e sobreviver no mercado global [O'Brien e Marakas
2011].
Dada à necessidade do CIO estar profundamente envolvido na
reengenharia dos processos de negócio, algumas organizações criaram
um cargo hibrido que combina as funções do CIO com outras mais
ligadas à gestão de processos.
Estratega de TI: Nesta função, o CIO deve-se comportar como um
evangelista tecnológico. Alguém que tenta criar massa crítica de suporte
às tecnologias adotadas ou a adotar. O CIO deve responder, em
particular, às questões fundamentais e então “defender” a viabilidade da
solução adotada. Algumas questões fundamentais e estratégicas a que
CIO tem de responder são as seguintes [Laplante e Bain 2005]:
Que plataforma standard deverá ser usada?
Deverá ser usado opensource ou software prioritário?
A solução a apresentar deverá ser desenvolvida ou comprada?
Deverá ser adotada uma solução única e integrada, correndo o
risco de ficar completamente dependente de um fornecedor?
Ou, por outro lado, será utilizada uma

abordagem mais

heterogénea, correndo o risco de criar uma arquitetura ubíqua?
O CIO pode estar envolvido nas principais iniciativas dos acionistas
e, seguramente, nas negociações com fornecedores de TI.
Agente de mudança: O CIO deve atuar, dentro da organização,
como um agente e promotor da mudança, demonstrando de uma forma
clara uma análise do custo-benefício da compra, desenvolvimento ou
alteração à organização. Isto é muito importante porque a maioria das
organizações tende a resistir à mudança.
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O CIO deverá ter a capacidade de ser um intermediário privilegiado
entre o setor das TI e o setor do negócio, alertando a organização para as
potenciais oportunidades resultantes de novos métodos de TI e convencêlos a se tornarem inovadores, agindo assim como catalisadores e agentes
de mudança e inovadores no negócio [Chen e Wu 2010].
Atualmente, nenhuma empresa deverá pensar em lançar uma
iniciativa sem incluir as TI desde o princípio. Assim, o CIO tem uma
grande oportunidade de introduzir mudanças em novas áreas para além
daquelas que estão diretamente relacionadas com as TI.
Defensor da tecnologia: O CIO tem de ser um defensor da
tecnologia e ajudar a organização a distribuir e disponibilizar, de uma
forma inteligente, essa tecnologia. Para conseguir isso, o CIO poderá ter
de atuar como defensor de determinada plataforma, produto, ou standard.
Poderá também envolver a definição de um programa e um plano de
formação, de forma a atualizar a equipa e a organização para as novas
ferramentas [Laplante e Bain 2005].
O CIO, atuando como defensor da tecnologia e da função sistemas
de informação tem a possibilidade de educar a organização sobre o papel
das TI na organização e mostrar a forma pró-ativa como elas contribuem
para a melhoria do negócio [Carter et al. 2011].
É um erro pensar que, sendo um defensor da tecnologia, o CIO
tem de ser um grande técnico. O CIO tem de ser um líder por excelência
e, claro está, ter também algum domínio técnico [Hunter 2010].
Líder funcional: Pelo que vimos anteriormente, podemos concluir
que o CIO é essencialmente, um gestor. Como gestor tem, entre outras
tarefas, as de contratar, avaliar, promover e dispensar colaboradores. O
CIO é também um gestor de projeto e de recursos e, deve assumir as
responsabilidades se os projetos ultrapassarem o seu tempo de execução
e/ou orçamento.
O CIO deve ter uma visão que determina o caminho a seguir e
deve motivar e influenciar toda a equipa, de modo a alcançar essa visão.
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Uma responsabilidade central do CIO é aumentar a eficácia coletiva. Uma
das formas de o fazer é persuadir todos os elementos a trabalhar
esforçadamente para a equipa. Durante a fase de ação, a cooperação
entre a equipa é essencial para o sucesso. Os líderes conseguem
aumentar a motivação das suas equipas diretamente através de
estratégias motivacionais e indiretamente através do seu planeamento, da
coordenação e do envolvimento dos elementos [Santos et al. 2008].
Agarwal e Beath [Agarwal e Beath 2007], apresentam sete papéis
fundamentais que o CIO será chamado a desempenhar no futuro, como
mostra a Figura 19.

Figura 19: Principais funções do CIO, segundo Agarwal e Beath
[Fortino 2008]

Líder: O CIO deve ser um líder, que planeia e administra a
organização das TI, assegura que tem os melhores colaboradores,
trabalha ativamente no desenvolvimento do capital humano e inspira os
profissionais de TI a atingirem o seu potencial máximo e a contribuírem
para a missão da organização.
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O CIO deve ser capaz de influenciar a organização como um todo
e orientá-la e conduzi-la no sentido da utilização das TI. Deve ainda
estabelecer desafios, metas e expectativas transversais à organização em
relação às TI [Peppard 2010].
Em contextos complexos, tanto tecnológicos como de negócio, é
exigida uma liderança forte e grande capacidade de gestão, aumentando
a responsabilidade do CIO na organização [Karlsen et al. 2002].
O CIO deve ser um exemplo a seguir por todos os colaboradores
[Smaltz et al. 2006].
Estratega: O papel do CIO na organização é, cada vez mais, o
papel de um estratega de negócio e de tecnologia. Deve ser um parceiro
efetivo na definição da estratégia de negócio, não se remetendo apenas
ao

papel

de

decisor

tecnológico,

mas

também

deverá

ter

a

responsabilidade de participar ativamente em todas as decisões
estratégicas [Boettcher e Craven 2008; Fortino 2008].
O CIO deve funcionar como catalisador e potenciador de inovação.
Deve trabalhar com os seus parceiros na descoberta de novas
oportunidades de alavancagem das TI em modelos de negócio
inovadores e na relação com os clientes [Chen e Wu 2010].
Arquiteto de relações/relacionamentos: O CIO deve manter e
gerir as relações com todas as partes interessadas, com os gestores de
topo da sua organização e externamente com parceiros-chave na área
das TI [Peppard 2010]. Ambos são de extrema importância para a gestão
das TI/SI de negócio.
Fomentar e manter estas relações é de extrema importância para o
alinhamento entre a TI e o negócio. Internamente, estas relações
permitirão ao CIO explicar a todos o papel das TI dentro da organização.
Externamente, o investimento no desenvolvimento de redes com os
fornecedores

poderá

melhorar

a

relação

desenvolvimento de aplicações ou serviços de TI.
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custo-eficácia

do

Responsável pela informação: O CIO lidera o desenvolvimento
de uma arquitetura empresarial que define as políticas de informação da
empresa, padrões e controlo de gestão de todos os recursos de
informação da empresa, nomeadamente o estabelecimento de normas
para a gestão e utilização da informação, dando particular atenção à sua
integridade e privacidade [O'Brien e Marakas 2011; Synnott e Gruber
1981].
Integrador: O CIO lidera o esforço da organização na integração
de processos, informação e suporte à decisão [Chen e Preston 2007;
Fortino 2008; Smaltz et al. 2006].
Há estudos, sobre o estado dos negócios e da tecnologia, que
apontam para a necessidade de alterar a forma como as TI são
integradas na atividade principal da empresa e que identificam que
relações são necessárias entre a departamento de TI/SI e a equipa de
gestão de topo de forma a criar, a nível da empresa, capacidade de TI
que garanta que a tecnologia continuará a impulsionar a inovação e o
crescimento [IBM 2007]. Em 2006, a IBM realizou um inquérito a 765 CEO
[IBM 2006]. Uma das conclusões retiradas desse estudo aponta para uma
lacuna, existente na maioria das empresas, na integração do negócio com
a tecnologia, dificultando a satisfação do cliente, rapidez, a eficiência e a
flexibilidade, como se pode ver na Figura 20 e na Figura 21.

Figura 20: Importância versus extensão de integração de negócios e tecnologia
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Fonte: [IBM 2006]

Figura 21: Benefícios da integração referidos pelos CEO
Fonte: [IBM 2006]

Debelar essa lacuna é de extrema importância e um fator crítico
devido ao ritmo elevado e à amplitude das mudanças tecnológicas e ao
seu impacto estratégico em todas as áreas do negócio. Da mesma forma,
um estudo realizado por Peter Weill e Sinan Aral, descobriu que as
empresas com mais “conhecimento TI”, ou seja, que possua um conjunto
de práticas e capacidades na área das TI, têm um desempenho financeiro
superior, conseguem mais rapidamente transformar os investimentos em
valor [Weill e Aral 2006].

Educador: Um CIO é líder na área das TI e o mais conhecedor,
dentro da equipa de gestão. Assim, deverá gastar parte do seu tempo na
educação da empresa, na tentativa de aumentar a consciência dos seus
pares sobre o papel estratégico e relevância das TI para a organização
[Chen e Preston 2007; Chen e Wu 2010].
Fornecedor

de

soluções/serviços:

O

CIO

monitoriza

a

implementação e a manutenção, robusta, fiável e económicas, da
infraestrutura e dos serviços de TI. O CIO deverá estar atento ao
crescimento do negócio, para assim poder desenvolver serviços, tais
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como, ferramentas de colaboração e produtividade, comunicações e
helpdesk.

Há muita discussão sobre o futuro do CIO. Para Nicholas Carr
[Carr 2003], à medida que o poder e a ubiquidade das TI aumentam, a
sua importância estratégica diminui. A tecnologia, tornou-se uma
necessidade competitiva, um produto necessário e um requisito para que
a organização possa estar no mercado. E ainda, segundo Carr, quando
um recurso se torna essencial para a competição no mercado, mas
inconsequente para a estratégia da organização, o risco que cria é
superior às vantagens que proporciona.
Mas, como vimos, muitos são os autores que defendem o contrário.
O que certamente vai mudar é o papel do CIO na organização.
As organizações necessitam ter um CIO que ajude a organização a
ter sucesso e a prosperar num ambiente cada vez mais competitivo e com
mais desafios, desenvolvendo plataformas que lhes permitam operar e
inovar globalmente, atuando como elos de ligação, tanto internamente
como externamente [Fonstad 2012].
As forças da globalização estão a alterar radicalmente o panorama
dos negócios. Os contextos, tecnológico e de negócio, à volta do CIO
estão a tornar-se substancialmente diferentes relativamente ao que foram
no passado.
O papel da tecnologia, como elemento fraturante e fonte de
vantagens competitivas coloca o CIO em forte ligação com estas
mudanças e, por vezes, a liderá-las. Então, mais do que nunca, o papel
do CIO, tanto como gestor de negócio, como gestor de TI/SI, e a parceria
e colaboração entre o CIO e CEO e outros elementos da equipa de
gestão de topo irão definir o destino da organização [IBM 2007].
O papel essencialmente técnico do CIO na organização tenderá a
desaparecer completamente, e compreenderá também a função de gestor
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de negócio. A função do CIO tornou-se mais complexa ao mesmo tempo
que os sistemas de informação ganhavam importância em praticamente
todas as organizações. Para reforçar este cenário, existe de facto uma
urgência sem precedentes para desenvolver e aplicar tecnologias da
informação.

Esta

urgência

contraria,

muitas

vezes,

aquilo

que,

tradicionalmente, são consideradas boas práticas de gestão de TI [Cash e
Pearlson 2004; IBM 2007].
O CIO no futuro será mais responsável pela rentabilidade da
empresa, pela criação de novos produtos e serviços, estando mais
envolvido no desenvolvimento de produtos e não apenas de suporte ao
produto. O CIO terá responsabilidade não só nas decisões tecnológicas,
mas também nas decisões estratégicas, de marketing, de produção e
financeiras.
O CIO deverá ser alguém que consegue conjugar a tecnologia com
a estratégia da empresa, empenhado em perceber e ampliar as
potencialidades da organização. O CIO deverá perceber as possibilidades
e os limites da tecnologia e conseguir, de uma forma adequada, explicar
ambos [Boettcher e Craven 2008].
Assim, os CIO têm o forte desafio de gerir esta complexidade e
satisfazer as expectativas da sua organização – empregador, colegas e
subordinados,

num

esforço

contínuo

e

continuado

de

inovação

tecnológica e de negócio.
Os CIO tornam-se, assim, responsáveis pela criação de uma linha
orientadora que forneça à sua organização vantagens competitivas. Tal
faz surgir uma importante questão: Quais as competências, capacidades
e aptidões que um CIO necessita de deter para que, com sucesso,
consiga liderar o investimento nas TI no desenvolvimento do negócio?
No próximo capítulo é apresentado o modelo de competências para
o gestor de sistemas de informação, CIOCB – CIO Competence Baseline
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4 CIOCB – MODELO DE COMPETÊNCIAS PARA
O CIO

A evolução do papel do Chief Information Officer (CIO) nos últimos 30
anos tem sido significativa. Essa evolução foi acompanhada por uma igual
evolução em termos das competências necessárias para o desempenho
da sua função.
Muitos estudos e trabalho de investigação foram conduzidos,
particularmente nas duas últimas décadas, com o objetivo de perceber
quais os papéis e competências fundamentais de um CIO [Allison 2010;
Applegate e Elam 1992; Chun e Mooney 2009; Earl e Feeny 1994; Feeny
e Willcocks 1998; Gottschalk e Taylor 2000; Grover et al. 1993; Heart et
al. 2010; Peppard et al. 2011; Trigo 2009; Varajão et al. 2007; Varajão et
al. 2011].
Em 1997 Palmund [Palmlund 1997], através de uma pesquisa
realizada junto de executivos de topo, analisando as suas preocupações,
identificou a necessidade de uma mudança nas características e
capacidades desejáveis para um CIO. Foram vários os problemas
detetados no desempenho dos CIO: a excessiva concentração e
focalização nos aspetos internos da organização, negligenciando a
análise dos aspetos do mercado, a relação com os clientes e a
concorrência; ser mais reativo que proactivo e por isso falhando na
antecipação de problemas e oportunidades; não comunicar bem com a
organização; e prometer constantemente mais do que aquilo que podia
fornecer, devido à falta de envolvimento dos utilizadores e à falta de
compromisso de todas as partes interessadas nas decisões.
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Hoje é uma realidade a crescente importância do CIO na estrutura
da organização. Os CIO são os responsáveis máximos pela gestão das
tecnologias e sistemas de informação (TSI) e, atualmente, em grande
parte das empresas, estão inseridos na equipa de gestão de topo (TMT)
[Chen e Preston 2007]. É, assim, possível afirmar que houve, ao longo
dos últimos anos, uma alteração do paradigma das funções, atributos e
competências dos CIO.
Todas estas alterações, a evolução dos SI e do papel do gestor de
SI, a elevação do estatuto do gestor de SI na organização e a alteração
do paradigma das suas competências, tornam útil e necessário o
desenvolvimento de um novo modelo de competências para o CIO que,
de uma forma integrada, reúna competências de natureza técnica,
comportamental e contextual.
Após uma revisão teórica exaustiva, foi realizado um estudo em
grandes empresas com o objetivo de procurar responder a duas questões
essenciais:
1. Quais as competências que um CIO deverá possuir
atualmente e qual a sua relevância?
2. Em que medida, a educação/formação e a experiência
contribuem para a obtenção das competências, tendo em
conta o modelo proposto?
O trabalho desenvolvido permitiu estabelecer a proposta de um
novo o modelo de competências para o CIO, o CIOCB, que é
apresentado neste capítulo.

4.1 Novo modelo de competências do CIO
Tanto as tecnologias da informação (TI), como a liderança em TI,
sofreram, principalmente nas últimas décadas, grandes mudanças. As TI
são uma força e um agente de mudança. A utilização das TI exige uma
liderança forte e grande capacidade de gestão, e acarreta uma grande
responsabilidade para o diretor executivo do departamento de TI de cada
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organização [Karlsen et al. 2002], que deve deter as competências
necessárias para o cargo.
Competência é um dos termos mais difusos usados nas
organizações, por isso, uns dos mais difíceis de definir [Crawford 2005].
Nos últimos anos, ele tem sido usado com muitos significados. Segundo a
OCDE [OCDE 2005], competências são mais do que conhecimento e
aptidão. É um conjunto de capacidades, conhecimentos e aptidões
relacionadas, que permitem a uma pessoa (ou organização) atuar
eficazmente num determinado serviço ou situação. A competência indica
a suficiência do conhecimento e as capacidades que permitem a alguém
atuar numa grande variedade de situações. Por exemplo, a habilidade de
comunicar eficazmente é uma competência que pode assentar no
conhecimento do idioma e da linguagem, nos conhecimentos técnicos (de
TI, por exemplo) e na atitude face aqueles com quem está a comunicar.
Uma competência é a capacidade demonstrada de aplicar
conhecimento e/ou aptidões e, quando relevante, atributos pessoais. É
um conjunto de conhecimentos específicos, capacidades, habilidades,
atitudes

e

comportamentos

[Espinosa-Curiel

et

al.

2011].

Uma

competência é uma compilação de conhecimentos, atitudes pessoais,
aptidões e experiência relevante para ser bem-sucedido em determinada
função [IPMA 2006].

4.2 Dimensões das competências do CIO
No modelo proposto, de modo a facilitar a sua compreensão, os
elementos de competência do CIO foram divididos em três grupos, ou
dimensões de competências, como mostra a Figura 22. Juntas, estas
dimensões de competências descrevem a sua natureza e função e são
mais os menos independentes. Para a organização das competências do
Chief Information Officer (CIO) seguiu-se o modelo ICB da IPMA [IPMA
2006], que apesar de ser um modelo estruturado de competências do
gestor de projetos, constatou-se adequar-se bem ao CIO (em termos de
categorias de competências).
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Dado que numa organização a maioria das tarefas realizadas pelo
departamento de TI é organizada em projetos [Murch 2001], é por isso
natural que haja alguma proximidade entre as competências desejáveis
para o CIO e para o gestor de projeto em termos da sua natureza.
Inclusivamente, estudos como, por exemplo, [Varajão et al. 2011],
revelam que a gestão de projetos está no “top 3” das atividades mais
relevantes do CIO, conjuntamente com interagir com a gestão de topo e
tomar decisões estratégicas.
As três dimensões consideradas para organizar as competências
do CIO são:
1. Dimensão técnica – representa o conhecimento e compreensão
dos métodos, processos, procedimentos e técnicas, envolvidas
nas atividades da organização;
2. Dimensão

comportamental

–

descreve

as

competências

relacionadas com atitudes e comportamentos;
3. Dimensão contextual – descreve as competências de um CIO
relacionadas com o contexto da organização, do projeto, etc.

Figura 22: Dimensões das competências do CIO
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Como se pode observar na Figura 23, cada dimensão contém
elementos de competência que cobrem os aspetos mais importantes de
cada grupo em particular.
Cada um dos elementos de competência, das três dimensões,
pode ser relacionado com outros elementos de competência. Uma relação
significa que um elemento de competência contribui de uma forma
relevante para outro elemento de competência.

4.3 Descrição dos elementos de competência
Na Figura 23 são apresentados os elementos de competência presentes
nas três dimensões: técnica, comportamental e contextual.

Figura 23: Dimensões das competências e seus elementos
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4.3.1 Dimensão técnica
Segundo Robert L. Katz [Katz 1974], as competências técnicas são
responsáveis por alguns dos grandes avanços na indústria. Estas
competências são normalmente mais relevantes para os gestores de
níveis hierárquicos mais baixos. São eles que lidam diretamente com os
trabalhadores ao nível operacional, existindo a necessidade de planear,
organizar e controlar o seu trabalho, bem como dar apoio e formação na
sua execução quando tal se mostre necessário. Ainda segundo Robert L.
Katz [Katz 1974], conforme o gestor avança para os níveis de topo, a
necessidade

de

possuir

competências

técnicas

pode

diminuir

consideravelmente.
No caso do CIO, apesar de hoje ser um gestor de topo, o domínio
de funções técnicas continua a ser muito relevante. Não quer isto dizer
que o CIO tem de dominar pormenores técnicos, mas deve mesmo assim
ser um gestor bem informado sobre as TI e perceber as suas
potencialidades e limites, de forma a poder educar a organização sobre o
papel das TI na organização e em que medida elas contribuem para a
melhoria dos processos e do negócio [Carter et al. 2011; Hunter 2010].
Nesta secção são descritos os diversos elementos de competência
de natureza técnica de um CIO, os quais se encontram listados na Tabela
1.
Na tabela, para além dos elementos de competência, encontram-se
referenciadas as fontes que levaram à sua identificação (literatura e casos
estudados).

Elementos da competência
técnica
1.

Gestão de projeto
Entrevistado: Caso 01, Caso 03, Caso 04, Caso 05
Referências: [Allison 2010; Gorgone 2006; IPMA 2006; Perkowski 2011; Portela et al. 2010];
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2.

Gestão das partes interessadas [stakeholders]
Entrevistado: Caso 01, Caso 02, Caso 03, Caso 04, Caso 05
Referências: [Carter et al. 2011; Chen e Wu 2010; IPMA 2006; Palmlund 1997; Peppard 2010;
Perkowski 2011; Weiss e Anderson 2003];

3.

Gestão do risco e das oportunidades
Entrevistado: Caso 04, Caso 05
Referências: [Allison 2010; Dahlberg e Kivijarvi 2006; Fortino 2008; Goulart 2013; IPMA 2006;
Johnson e Lederer 2010; Peppard 2010; Weiss e Anderson 2003];

4.

Gestão da qualidade
Entrevistado: Caso 03
Referências: [Evaristo e Fenema 1999; Gorgone 2006; IPMA 2006; Rämö 2002];

5.

Trabalho em equipa/relacionamento interpessoal
Entrevistado: Caso 01, Caso 03, Caso 04, Caso 05
Referências: [Bassellier e Benbasat 2004; IPMA 2006; Katz 1974; Peppard 2010; Portela et al. 2010;
Reich e Benbasat 2000; Stemberger 2011; Taylor e Woelfer 2009];

6.

Capacidade de resolução de problemas
Entrevistado: Caso 01, Caso 04, Caso 05
Referências: [IPMA 2006; Perkowski 2011; Raths 2011; Varon 2002; Weiss e Anderson 2003];

7.

Gestão do tempo
Entrevistado: Caso 03, Caso 05
Referências: [Amaral 1994; Feeny e Willcocks 1998; Gottschalk e Taylor 2000; IPMA 2006];

8.

Gestão dos recursos
Entrevistado: Caso 05
Referências: [Brown 1993; IPMA 2006; Ready e Conger 2007];

9.

Controlo e relatórios
Referências: [Gannon 1994; IPMA 2006];

10. Informação e documentação
Entrevistado: Caso 02
Referências: [IPMA 2006];
11. Comunicação
Entrevistado: Caso 01, Caso 02, Caso 03, Caso 04, Caso 05
Referências: [Bassellier e Benbasat 2004; Feeny e Willcocks 1998; Goulart 2013; Hawkins 2004;
IPMA 2006; OCDE 2005; Peppard 2010; Perkowski 2011; Portela et al. 2010; Smaltz et al. 2006];
12. Acompanhar as inovações tecnológicas
Entrevistado: Caso 01, Caso 02, Caso 03, Caso 04, Caso 05
Referências: [Lee 2002; Portela et al. 2010];
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13. Conhecimento técnico e do negócio
Entrevistado: Caso 01, Caso 02, Caso 03, Caso 04, Caso 05
Referências: [Bassellier e Benbasat 2004; Chun e Mooney 2009; Peppard 2010; Polansky 2004;
Portela et al. 2010; Smaltz et al. 2006; Taylor e Woelfer 2009].

Tabela 1: Elementos da competência técnica

Gestão de projeto
Segundo o Project Management Institute [PMI 2008], gestão de
projeto é a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e
técnicas aplicadas às atividades do projeto de forma a cumprir os
requisitos do projeto.
A gestão de projeto tem caminhado, ao longo dos anos, no sentido
de um modelo mais colaborativo [Hanisch 2011]. No modelo colaborativo,
há um esforço coordenado de todos os participantes, para que em
conjunto resolvam o problema. No passado, a gestão de projeto focava-se
mais na “gestão”, o que implicava uma visão “top-down” de como os
projetos eram conduzidos [Cleetus et al. 1996]. A estrutura era mais
cooperativa. A tarefa, ou projeto era dividida hierarquicamente em
subtarefas independentes. Isto significava que alguns indivíduos de nível
mais elevado na hierarquia da organização tinham todo o conhecimento
do projeto, planeavam o projeto e atribuíam tarefas a outros para serem
executadas [Hanisch 2011].
Nas últimas duas décadas a gestão de projeto tem mudado devido
a múltiplos fatores, nomeadamente o envolvimento de profissionais
distribuídos por várias zonas geográficas, alterações nos custos da mãode-obra, tempos mais reduzidos de entrada no mercado, entre outros
[Evaristo e Fenema 1999].
Independentemente do seu objetivo ser projetar, implementar e
instalar, ou até mesmo reengenharia, frequentemente as atividades
tecnológicas estão assentes em prazos curtos e períodos com mudanças
frequentes. De modo a conseguir realizar esse trabalho, os recursos
devem ser identificados e distribuídos, e as atividades devem ser
devidamente organizadas e estruturadas de modo a cumprir com os
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requisitos técnicos e de negócio. A abordagem da gestão de projetos para
resolver problemas e oportunidades de TI, envolvem tanto os gestores
como os utilizadores finais, e define atividades, planos e metas, e
responsabilidades [Karlsen et al. 2002]. Os CIO são intervenientes muito
importantes em projetos de TI, permitindo à organização tirar o maior
proveito das potencialidades das TI.
É necessário que o gestor de SI seja capaz de gerir projetos dentro
de um contexto organizacional, incluindo processos relacionados com o
começo, planeamento, execução, controlo, encerramento de um projeto,
assim como a integração de projetos, âmbito dos projetos, tempo, custo,
controlo de qualidade e gestão de risco [Bassellier e Benbasat 2004;
Gorgone 2006; Portela et al. 2010].
A gestão de projeto é considerada uma das competências críticas
para o CIO atual e futuro [Allison 2010].
Nos casos estudados, a gestão de projeto foi considerada como
uma das competências mais relevantes. Através do preenchimento de
três tabelas, foi pedido aos entrevistados que, para cada uma das
competências, atribuíssem uma pontuação de 0 a 10 pontos, em que 0
pontos significava pouco importante ou influencia pouco, e 10 pontos
significava muito importante ou influencia muito.
A Figura 24 mostra os resultados obtidos a três níveis: a
importância que cada gestor de SI atribui à gestão de projeto para o
desempenho da sua função e a importância relativa da experiência e da
formação/educação para a obtenção dessa competência. Dos resultados
obtidos podemos destacar os valores elevados para os itens “importância”
e “experiência”. Os entrevistados foram relativamente consensuais na
atribuição de pontos, como se pode ver pelos valores obtidos para o
desvio padrão, (1,00) e (0,71), respetivamente para “importância” e para a
“experiência”. Quando perguntado de que forma a formação/educação
condicionam ou influenciam a competência de gestão de projeto, os
resultados obtidos foram um pouco mais dissonantes, como é
comprovado pelo valor do desvio padrão (2,45).
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Figura 24: Gestão de projeto

Gestão das partes interessadas
Partes interessadas é o termo aprovado pela ISO - International
Organization for Standardization [ISO 2000] que se refere a pessoas ou
grupos que, de algum modo, tem interesse no desenrolar e no
desempenho de um projeto, ou aqueles que de alguma forma estão
envolvidos nele.
Num estudo realizado envolvendo a participação de gestores
seniores, quando questionados sobre a razão ou razões pelas quais os
seus CIO não estavam à altura das expectativas, eles responderam
muitas vezes que os CIO constantemente prometem mais do que aquilo
que podem oferecer, devido à falta de diálogo e envolvimento com os
utilizadores, e à inexistência de um compromisso entre as partes
interessadas [Palmlund 1997]. Os resultados deste estudo realçam o facto
de que uma competência que o CIO deve possuir é a capacidade de gerir
as partes interessadas [Peppard 2010].
O CIO deverá identificar todas as partes interessadas, quais os
seus interesses, e ordená-los por ordem de importância para a
organização, para o negócio e para o projeto.
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Apesar de ser consensual a perspetiva de que a comunicação
entre a função TI e o negócio é fundamental para o alinhamento TInegócio, os CIO são muitas vezes criticados por não transmitirem ideias
ou falarem do negócio utilizando uma linguagem de negócios. Isto mesmo
é referido por um CIO participante no processo de entrevistas:
“Eu acho muito importante que o gestor de SI saiba comunicar e
falar com todas as pessoas e tenha capacidade de os ouvir, seja o CEO
ou outro colaborador qualquer. Em Portugal não há muito essa cultura,
mas é realmente muito importante. Uma das ideias que tenho é a criação
de sessões abertas, por grupo de trabalho – cada grupo de trabalho tem
necessidades diferentes – , um dia são os enfermeiros, outro dias são os
médicos, etc.
…
Sempre que fazemos uma versão nova do software de gestão
clinica temos de a apresentar e, normalmente, recebemos contribuições
de todas as classes profissionais …” [Entrevistado – caso 03]
Como porta-voz, o CIO atua como um técnico especializado para
todos fora do seu departamento. Atuando como um defensor da Função
Sistemas de Informação, o CIO educa a organização sobre o papel das
tecnologias da informação e mantém todos a par do papel pró-ativo que
as TI têm para melhorar o negócio. Além disso, as atividades de porta-voz
facilitam a monitorização do CIO quanto ao ambiente externo, para
potenciais investimentos tecnológicos. Quanto mais os CIO interajam com
os colegas fora da função sistemas de informação, mais irão aprender
sobre o negócio da organização e da indústria onde opera. Esse
conhecimento pode ser usado para angariar informações relevantes para
as necessidades do negócio, por exemplo, sobre as tendências do
mercado, clientes e concorrentes, que deve ser divulgada e disseminada
às partes interessadas, no caso de resultarem em atividades estratégicas
[Carter et al. 2011].
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Nas grandes organizações, os CIO atuam como catalisadores da
mudança e como inovadores no negócio. Eles devem alertar todas as
partes interessadas, nomeadamente os seus homólogos, para as
potenciais oportunidades resultantes de novos métodos de TI e convencêlos a tornarem-se mais inovadores. Um CIO deverá, para além de ser um
líder eficaz e eficiente na áreas das TI, ter a capacidade de ser um
intermediário privilegiado entre os dois setores da organização, o setor
das TI e o setor do negócio. Assim, grande parte do seu tempo deveria, e
em muitos casos já o é, ser gasto na educação e persuasão da
organização a compreender melhor e a aproveitar os recursos de TI
[Chen e Wu 2010], como refere o Diretor do Serviço de Informática e
Telecomunicações entrevistado:
“A evangelização tem de ser feita, quanto a mim, a dois níveis.
Primeiro, no Concelho de Administração (CA) porque, são eles que, em
última análise, têm o poder de decisão e é muito importante que sejam
orientados para o caminho certo. Em segundo, junto dos profissionais,
porque algumas vezes não podemos definir uma estratégia ideal, na
teoria, e depois na prática ter outra completamente distinta. Eu por vezes
sei que, idealmente, determinado assunto deveria ser resolvido de certa
maneira, mas não posso entrar em rota de colisão com os profissionais de
saúde. Tento conciliar o melhor dos dois mundos e procuro convencê-los
daquilo que eu acho que deve ser feito em determinada situação. Este
tipo de situações acaba por criar a necessidade de outras competências,
como a diplomacia ou a capacidade política – não partidária, claro
(sorrisos) – e de negociação. No nosso contexto, a capacidade política é
no sentido de melhorar o relacionamento com todas as pessoas, saber
ouvi-las, sendo meio caminho andado para que seja possível desenvolver
novos projetos e a própria atividade normal.” [Entrevistado – Caso 01]]
Como ajuda à gestão das partes interessadas, o CIO poderá
desenvolver redes internas e redes externas de contactos, formais ou
informais, de entre aqueles que estão associados ao negócio ou projeto
[IPMA 2006].
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Figura 25: Gestão das partes interessadas

Como podemos ver na Figura 25, a gestão das partes interessadas
é uma das competências consideradas pelos entrevistados como
bastante importante, com uma média de (8,2) pontos. É também uma das
competências em que, na opinião dos entrevistados, a experiência mais
influencia o seu desempenho. Os entrevistados, na sua maioria,
consideram que a formação/educação tem um peso relativamente baixo
no desempenho desta competência, embora as respostas tenham sido
algo heterogéneas, como comprova o alto valor do desvio padrão (3,44).
A área de negócio onde cada um dos gestores de SI entrevistados atua e
a sua sensibilidade são fatores que, provavelmente, influenciam a
perceção da importância da formação/educação no desempenho da
competência de gestão das partes interessadas.

Gestão do risco e das oportunidades
A definição e a noção do “risco” alteram-se de acordo com o
enquadramento, mas são muito semelhantes entre si.
O risco é tipicamente definido como a exposição à perda/ganho, ou
a probabilidade de ocorrência de perda/ganho multiplicada pela sua
magnitude respetiva. Os eventos dizem-se certos, ou seguros, quando a
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probabilidade da sua ocorrência é de 100%, e dizem-se totalmente
incertos quando a probabilidade de ocorrência é 0%. A incerteza varia
entre estes dois extremos [Jaafari 2001].
No nosso contexto, a CCTA – The Government Centre for
Information Systems (IS), define risco como “tudo aquilo que faz com que
o projeto termine de um modo que não satisfaça, na íntegra, os objetivos
e metas identificados” [Miguel 2002].
Independentemente da definição de risco, todas as tarefas
realizadas pelo CIO são sempre afetadas pelo risco. Se um conjunto de
eventos influenciar positivamente essas tarefas, estamos perante uma
oportunidade, se por outro lado, a influência for negativa, estamos em
presença de uma ameaça.
Os CIO devem ter a capacidade de mitigar os riscos enfrentados
pela organização em relação às infraestruturas e às aplicações, à
privacidade da informação, à conformidade dos projetos com a
regulamentação vigente e à recuperação de desastres [Allison 2010].
As organizações olham para o risco como algo que pode ameaçar
o sucesso de um determinado projeto. Por outro lado, olham para as
oportunidades como algo que permite aumentar as hipóteses de sucesso
do projeto. Os riscos, que são ameaças para o projeto, podem ser aceites
se o risco for contrabalançado com os efeitos benéficos que podem ser
obtidos correndo esse risco [PMI 2008].
Num estudo publicado em 2010 por Joe Peppard [Peppard 2010],
uma das competências do CIO que se destacou foi a Gestão do risco e
das oportunidades. Segundo o mesmo autor, a gestão do risco e das
oportunidades é a capacidade de ler e utilizar o mercado externo como
fonte para o fornecimento de serviços de TI e compreender o seu risco.
Um CIO inovador identifica e desenvolve oportunidades para
implementar novos processos envolvendo TI e produtos/serviços que são
para a organização uma fonte clara de diferenciação em relação aos seus
concorrentes. A informação é utilizada proactivamente como parte
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integrante da estratégia de crescimento e de inovação [Peppard et al.
2011]. O CIO deve explorar a informação e as TI e procurar potenciais
oportunidades para melhorar o negócio na sua organização [Fortino
2008].
Uma das maiores responsabilidades do líder do departamento de
TI é garantir que a rápida evolução das oportunidades técnicas é
percebida, planeada, implementada e explorada na organização [Karlsen
et al. 2002].
John Weiss, em 1998 [Weiss e Anderson 2003] concluiu que os
novos departamentos de TI e os seus responsáveis têm um papel mais
estratégico e focado na organização do que o que tiveram passado.
Como tal, devem estar preparados para a gestão do risco. Neste
contexto, risco inclui a qualidade do produto/serviço, aspetos políticos,
organizacionais e de negócio, assim como técnicos.
O CIO é responsável por garantir que toda a sua equipa, bem
como ele próprio, trabalha proactivamente, está alerta para os riscos e
oportunidades. Quando, e se necessário, o CIO, como gestor do
departamento de SI/TI, é responsável por arranjar peritos e consultores
de suporte à gestão de risco.
Para ser bem-sucedida, a organização deve estar comprometida
em abordar a gestão do risco de uma forma proactiva e consistente [PMI
2008].
A gestão do risco e das oportunidades é um processo contínuo e
está presente em todas as fases de um projeto ou atividade. Assim,
dependendo da situação prática, o desempenho do elemento gestão do
risco e das oportunidades pode ser influenciado, de uma forma
relevante por outros elementos de competência. Do mesmo modo, este
elemento de competência pode contribuir de uma forma relevante para o
desempenho de outros elementos de competência.
A competência de gestão do risco e das oportunidades é olhada
pelos entrevistados como sendo importante, com uma média de (8,8)
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pontos em 10 possíveis e, nenhuma das notas foi inferior a 7 pontos, o
que revela algum consenso. Já relativamente à influência que a
experiência e a formação/educação tem na obtenção desta competência,
os resultados são algo díspares, principalmente no que diz respeito à
influência da experiência, com um desvio padrão de (1,95) e com um
coeficiente de variação ou de dispersão (a razão entre o desvio padrão e
a média) de 23,2%4.

Figura 26: Gestão do risco e das oportunidades

Gestão da qualidade
A qualidade significa que as características do produto, projeto ou
serviço satisfazem os requisitos especificados. A gestão da qualidade
foca todas as atividades da FSI, passando pela gestão de equipas,
processos, etc. [ASQ 2011].
A qualidade de um produto ou projeto depende das práticas da
gestão da qualidade e das contribuições da organização para os
processos e resultados.

4

Ver Tabela 5
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A gestão da qualidade é um processo sistemático em que os
clientes ou utilizadores devem ser envolvidos, de modo a garantir a
conformidade do produto/serviço com os requisitos [IPMA 2006].
A gestão da qualidade pode ser feita recorrendo a uma grande
variedade de ferramentas. Trigo et al. [Trigo et al. 2008] referem a título
de exemplo três ferramentas como importantes: ISO 9000, Six Sigma e
TickIT.
A norma ISO 9000 é a mais conhecida de todas as ferramentas de
gestão da qualidade. Esta norma é baseada em oito princípios básicos:
foco no cliente, liderança, envolvimento das pessoas, abordagem por
processos, abordagem da gestão como um sistema, melhoria contínua,
abordagem à tomada de decisões baseada em factos e relações
mutuamente benéficas com fornecedores [ISO 2000].
Six Sigma é um método melhoria contínua da qualidade, focado na
qualidade da solução desenvolvida, definindo acordos de nível de serviço
e ferramentas estatísticas de medida para avaliar esses acordos de nível
de serviço [Trigo et al. 2008]. O Six Sigma começou a ser desenvolvido
em 1986 pela Motorola e tornou-se muito conhecido depois de ser
utilizado por várias empresas líderes mundiais como, por exemplo, a
General Electric. Atualmente é muito utilizada em vários setores
industriais [MOTOROLA 2005].
TickIT é um programa de certificação para software. Para além do
objetivo de contribuir para melhorar a qualidade do software, procura
também melhorar e regular o comportamento dos auditores do setor das
TI/SI através de formação [BSI 2001; Trigo et al. 2008; Vitoria 2004].
A análise da Figura 27 permite-nos concluir que os entrevistados
têm opiniões diferentes sobre a importância relativa do elemento de
competência gestão da qualidade. O mesmo acontece em relação ao
entendimento da influência da experiência e da formação/educação na
obtenção desta competência, como atestam os valores extremamente
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altos do desvio padrão e a grande disparidade entre o valor máximo e o
valor mínimo em cada um dos itens.

Figura 27: Gestão da qualidade

Trabalho em equipa/relacionamento interpessoal
Em ambientes transfuncionais, a gestão e orientação das equipas
de TI e a sua aptidão para desenvolver e manter as relações com os
outros é crucial [Bassellier e Benbasat 2004]. Aptidão e discernimento
para trabalhar com pessoas, compreender as suas atitudes e motivações,
e exercer uma liderança eficaz é fundamental. A capacidade humana está
intimamente relacionada com a capacidade de inter-relacionamento
pessoal e de motivação de pessoas [Katz 1974; Portela et al. 2010].
O

trabalho

em

equipa

engloba

a

gestão

de

equipas,

funcionamento em equipa e dinâmica de grupos [IPMA 2006]. O
relacionamento interpessoal é a capacidade que o CIO tem de motivar
os seus colaboradores, articular visões e preferências a comunicá-las a
todos, lidar com negociações e gerir conflitos [Chen e Wu 2010]. O
relacionamento interpessoal é também o querer ouvir os outros, estar
sensível e ouvir as opiniões de terceiros [Taylor e Woelfer 2009]. O CIO
do caso 01, refere o “saber ouvir todas as partes interessadas” como uma
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competência de primordial importância. Na mesma entrevista, refere
também a importância da comunicação das decisões tomadas para
proporcionar um bom ambiente de trabalho em equipa e evitar futuros
problemas e conflitos.
A capacidade da organização para obter, desenvolver e manter
recursos humanos altamente qualificados e capazes, irá ser determinante
para o rendimento dos seus TI/SI a longo prazo [Ward 1995]. Contratar e
criar uma equipa de SI é, em última instância, responsabilidade do gestor
de SI [Polansky 2004]. Para Yi-Cheng Chen [Chen e Wu 2010], a escolha
de uma equipa de trabalho é uma competência critica.
O CIO necessita de garantir, quer no presente, assim como no
futuro, que os elementos da sua equipa acompanhem a evolução e
tenham a capacidade de se manterem atualizados, por forma a responder
às necessidades da organização [Nelson 1991].
Na economia global, a concorrência global e a constante
reengenharia dos negócios, levaram as organizações a aumentar a
descentralização de poderes pelos vários níveis hierárquicos da
organização. As organizações permitiram e incentivaram os seus
colaboradores a tomarem iniciativas em benefício da organização como
um todo, a arriscar e inovar. Este processo, ao atribuir influência ou poder
acrescido aos colaboradores, designadamente através do envolvimento
no processo de decisão, contribui para o desemprenho em cargos em que
os processos de trabalho não seguem regras e procedimentos formais.
Estas condições são particularmente importantes em cargos executivos,
onde as responsabilidades de gestão são mais complexas [Chen e Wu
2010].
Em 2003, Blaize Horner Reich e Kay M. Nelson [Reich 2003]
realizaram um estudo baseado em 50 entrevistas de 22 organizações
diferentes dos Estados Unidos da América e do Canadá. Os entrevistados
eram na sua maioria CIO, CTO ou diretores de TI. Uma das conclusões
que resultou deste estudo foi a necessidade de os profissionais de TI
desenvolverem a capacidade, habilidade e aptidão de trabalhar em
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equipa, num modelo colaborativo, de modo a poderem atuar num
ambiente cada vez mais diverso, tanto a nível cultural como a nível
geográfico. A capacidade de trabalhar em equipa é inclusivamente uma
competência essencial e que foi confirmada por estudos efetuados por
muitos autores como, por exemplo, Stemberger [Stemberger 2011],
Willcocks e Sykes [Willcocks e Sykes 2000], entre outros.

Figura 28: Trabalho em equipa/relacionamento interpessoal

O desempenho deste elemento de competência pode estar
relacionado com outros elementos de competência, assim como pode
contribuir de uma forma relevante para o desempenho de outros
elementos de competência. Assim, a capacidade do CIO para a resolução
de problemas, a sua habilidade para a comunicação e a sua competência
e sensibilidade cultural, a gestão dos recursos e do projeto, são algumas
das competências que podemos destacar e que influenciam de uma
forma importante o desempenho deste elemento de competência.
Este elemento de competência, trabalho em equipa/relacionamento
interpessoal é, como mostra a Figura 28, considerada pelos entrevistados
como muito importante para o desempenho global do gestor de SI, com
uma média de (9,4) pontos. As respostas obtidas demonstram haver
consenso
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na

consideração

da

importância

deste

elemento

de

competência, como podemos ver através do baixo valor do desvio padrão
(0,89) pontos.
No que diz respeito à influência que a experiência tem na obtenção
deste elemento de competência, as respostas obtidas podem ainda ser
consideradas homogéneas, com um desvio padrão de (1,67) pontos. Com
uma média de (8,6) pontos, os entrevistados consideraram que a
experiência contribui de um modo significativo a obtenção deste elemento
de competência.
À questão colocada sobre a influência da formação e educação no
desempenho

do

elemento

de

competência

trabalho

em

equipa/relacionamento interpessoal, as respostas revelaram-se algo
díspares, com uma grande diferença entre o valor máximo e o valor
mínimo obtido e, consequentemente, um desvio padrão elevado (3,78
pontos) e que corresponde a cerca de 70% da média obtida.

Capacidade de resolução de problemas
Na liderança de um departamento de SI, uma boa parte do tempo é
gasto na definição de tarefas e na resolução de problemas [Varajão et
al. 2008].
Embora seja dito por muitos que o CIO tem, atualmente, um papel
essencialmente estratégico, a realidade é que o CIO ainda continua a
colocar na sua lista de responsabilidades a de “bombeiro” porque a
organização espera isso dele [Varon 2002].
Um dos nossos entrevistados, diretor de serviço num centro
hospitalar publico, destaca que, para a resolução de problemas, há que
ter a capacidade de decisão perante uma situação adversa, ter a
capacidade de decidir, na hora, o que fazer e como agir. Ele vai mais
longe e afirma:
“Não é possível, perante um problema, não ter a capacidade de
agir e decidir. Eu costumo dizer à minha equipa: pior do que decidir mal é
não decidir…” [Entrevistado – caso 01].
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Atualmente, o papel desempenhado pelo CIO na resolução de
problemas é diferente. Os problemas a que têm de acorrer são de altonível. Os CIO tornaram-se gestores de crise de último recurso porque têm
a última palavra na alocação de recursos [Varon 2002].
Outros investigadores confirmam essa mudança. Weiss [Weiss e
Anderson 2003] refere que o perfil do novo CIO é mais estratégico,
voltado para o exterior e para a resolução de problemas de negócio de
mais alto-nível.
Os CIO têm de ser analíticos e ter a capacidade de comunicação e
resolução de problemas [Raths 2011].

Figura 29: Capacidade de resolução de problemas

Tal como vimos anteriormente, a natureza de problemas que CIO
tem de resolver é de alto-nível, na organização. Assim, a capacidade de
identificar, entender e prever os riscos e oportunidades criadas por
determinada atividade ou projeto, a capacidade de relacionamento
interpessoal, o conhecimento técnico e o acompanhamento das
inovações tecnológicas, o conhecimento do negócio e a comunicação são
elementos que condicionam a capacidade e do CIO na resolução de
problemas.
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A capacidade de resolução de problemas foi considerada pela
generalidade dos entrevistados como uma das competências mais
importantes que um gestor de SI deve possuir, como podemos ver na
Figura 29.
Segundo os nossos entrevistados, este elemento de competência é
fortemente influenciado pela experiência que o gestor de SI possua. As
respostas obtida para este item foram consensuais, como mostra a
pequena diferença entre os valores máximo e mínimo obtidos e o baixo
desvio padrão.
A influência da formação e da educação na obtenção deste
elemento de competência não obteve, segundo os nossos entrevistados,
um resultado consensual, não permitindo assim tirar uma conclusão
precisa.

Gestão do tempo
A gestão do tempo abarca a estruturação, sequenciação,
duração, a estimativa e calendarização das atividades e/ou pacotes de
tarefas, incluindo a atribuição de recursos às atividades, estabelecimento
de prazos de conclusão e monitorização e controlo da sua execução
[IPMA 2006].
Não parece haver dúvidas acerca da importância das TI na criação
de vantagens competitiva, embora tal não seja fácil. Conseguir uma
vantagem competitiva sustentável requere, não só o desenvolvimento do
sistema de informação, mas também, de uma forma consistente, a sua
implementação de uma forma mais rápida, mais barata do que os seus
concorrentes/competidores [Gottschalk 1999; Gottschalk e Taylor 2000].
Enquanto

os

gestores

vivenciam

mercados

mais

voláteis,

concorrência global, produtos com ciclos de vida mais curtos, pressão dos
clientes para soluções personalizadas e flexíveis, e padrões de
desempenho mais rigorosos, eles dependem, cada vez mais, dos
sistemas de informação (SI), necessitando estes de ser implementados
de uma forma rápida e eficaz [Feeny e Willcocks 1998].
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A capacidade para agir ou atuar com celeridade, isto é, a
capacidade de concluir os projetos dentro dos prazos estipulados, é uma
das mais importantes aptidões para o desempenho de funções de um
gestor de Sistemas de Informação.
Se, pelo contrário, os projetos não forem concluídos de acordo
com o tempo e recursos planeados, pode haver um enfraquecimento da
credibilidade da função SI nas organizações [Amaral 1994].
A gestão do projeto e dos recursos, a gestão do risco e das
oportunidades, e a constante monitorização e controlo do projeto, vão
contribuir de uma forma relevante para o desenvolvimento deste elemento
de competência. A forma como o CIO motiva e é capaz de libertar a
tensão em situações complicadas, a eficácia e a eficiência e a capacidade
de encontrar soluções, são também competências que podem contribuir
decisivamente para o desempenho do elemento de competência gestão
do tempo.
Uma das grandes dificuldades e requere uma competência
específica, é a gestão do tempo, como nos foi referido por um CIO de
uma unidade hospitalar privada. Ele afirma:
“A multiplicidade de canais pelos quais somos solicitados torna
muito difícil ser focado. A meu ver, e é a minha perspetiva enquanto
profissional, a maior dificuldade com que me deparo, é gerir o tempo de
tudo aquilo a que tenho de dar resposta, de uma forma eficaz.”
[Entrevistado – caso 03].
A Figura 30 mostra um resumo dos resultados obtidos na consulta
aos entrevistados sobre a importância da gestão do tempo como
competência do gestor de SI e a influência da experiência e da formação
e educação na sua obtenção.
Em termos de importância, os resultados revelam alguma
heterogeneidade de opiniões dos gestores de SI entrevistados, como
atesta a grande diferença entre os valor máximo e mínimo obtido.

Página | 84

Figura 30: Gestão do tempo

A experiência é vista por praticamente todos os entrevistados como
um fator influenciador do desempenho do elemento de competência
gestão do tempo.
A gestão do tempo não é, segundo os resultados obtidos,
fortemente influenciada pela formação e educação embora a sua
influência não deva ser ignorada, devido à média de pontuação obtida de
7 pontos.

Gestão de recursos
Os CIO têm a missão difícil de gerir uma função que utiliza uma
quantidade elevada e diversificada de recursos e oferece poucas
evidências mensuráveis do seu valor [Feeny et al. 1992; Gottschalk 1999;
Gottschalk e Taylor 2000].
A gestão de recursos consiste no planeamento, identificação e
alocação dos recursos com a capacidade apropriada. Inclui também a
otimização da forma como os diversos recursos são utilizados ao longo do
tempo, assim como a monitorização contínua e o controlo desses
recursos [IPMA 2006]. Os recursos incluem pessoas, materiais e
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infraestruturas (como, por exemplo, equipamento, materiais, instalações,
serviços, tecnologias da informação, informação, fundos) necessários
para levar a cabo as atividades da FSI. De modo a cumprir com sucesso
um projeto de TI, o CIO, como gestor de projeto, tem de identificar e
distribuir todos os recursos, estruturar e organizar todas as atividades em
conformidade com as necessidades técnicas e do negócio [Karlsen et al.
2002].
A gestão de pessoas abrange todos os aspetos da gestão de
recursos humanos relacionados com os projetos e com os sistemas. A
gestão de recursos humanos inclui o planeamento, o recrutamento, a
seleção, a formação, a conservação, a avaliação de desempenho e a
motivação.

O

desenvolvimento

do

pessoal

é

uma

preocupação

fundamental e presente em todas as organizações, tanto do lado da
organização e do indivíduo, como do lado do projeto ou função. Do lado
da organização e do indivíduo, a atribuição de novas funções ou projetos
pode revelar-se como uma oportunidade de aquisição de novas
competências e experiências. Portanto, a atribuição de projetos e funções
a um indivíduo é uma oportunidade importante de desenvolvimento, tanto
para o indivíduo como para a organização. Por outro lado, do ponto de
vista da função ou projeto, há a necessidade de atribuir as pessoas
“certas” ao projeto ou função. Nesta fase é importante determinar as
competências básicas necessárias, recrutar as pessoas que melhor se
enquadram, desenvolver as suas capacidades de modo a cumprir com as
necessidades existentes [IPMA 2006]. Num estudo levado a cabo por
Douglas A. Ready e Jay A. Conger, foram entrevistados gestores de
recursos humanos de 40 empresas por todo mundo. Neste estudo, a
esmagadora maioria admitia ter um fluxo insuficiente de funcionários de
alto potencial de modo a preencher determinadas posições estratégicas.
O problema está, segundo Ready e Conger, na falta de sincronia entre os
processos de captação e manutenção de talentos e aquilo que a empresa
necessita para crescer ou se expandir [Ready e Conger 2007]. Manter um
contacto regular com o gestor de recursos humanos e discutir o
desempenho,

Página | 86

problemas

pessoais

e

outros,

oportunidades

de

desenvolvimento e a captação e gestão de talentos, devem ser
preocupações do CIO no século XXI.
Na gestão de recursos podemos incluir a gestão de custos e
finanças. A gestão de recursos e finanças é a soma de todas as ações
necessárias para o planeamento, monitorização e controlo de custos
durante o ciclo de vida de um projeto, incluindo a avaliação de projeto e a
estimativa de custo nas primeiras fases do projeto.
A obtenção dos melhores preços para os recursos e os serviços
necessários, ao longo de todas as fases do procurement, são
capacidades que um CIO deverá possuir. Para isso, o CIO deverá
formalizar o trabalho a ser realizado pelos fornecedores e organizações
envolvidas, definindo com clareza o que é esperado deles, o tipo de
monitorização que vai ser efetuada e as obrigações de cada uma das
partes. As tarefas de identificar e definir o que necessita de ser
comprado/obtido, lançar os pedidos no mercado, selecionar fornecedores
e efetuar o contrato, são algumas das tarefas aqui envolvidas.
Um dos gestores entrevistados, diretor do serviço de informática e
telecomunicações de um centro hospitalar público, referiu que a gestão
dos recursos humanos e financeiros foi, desde sempre, uma prioridade.
Esta capacidade de gestão dos recursos torna-se mais importante em
cenários de crise, devido aos cortes sucessivos no orçamento da
organização e do departamento por ele gerido.
Como podemos ver na Figura 31, este elemento de competência é
muito importante no desempenho de um gestor de SI. Os entrevistados
foram praticamente unanimes em considerar a capacidade de gestão de
recursos como extremamente importante, principalmente em alturas de
crise como a que estamos a passar.
Segundo os entrevistados, a experiência é um fator muito
importante no desenvolvimento da capacidade de gestão de recursos,
como podemos ver pela atribuição de pontuações entre 10 e 7 pontos e
uma média de (8,6).
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Figura 31: Gestão de recursos

A influência da formação e educação na capacidade de gestão de
recursos não obteve respostas similares, oscilando entre aqueles que
consideram a formação e educação como um fator determinante para a
obtenção desta competência, atribuindo-lhe 10 pontos, e aqueles que lhe
atribuem uma importância média ou baixa.

Controlo e relatórios
O elemento controlo e relatórios abrange o controlo integrado e o
relato das atividades da FSI. O controlo é baseado nos objetivos, planos
e contratos. Mede o progresso atual e o desempenho, compara-os com a
base de referência e, se necessário, toma medidas de remediação.
Os relatórios fornecem informações sobre o estado do trabalho e
previsões do desenvolvimento do mesmo até à sua conclusão. Os
relatórios também incluem auditorias financeiras e revisões.
Este processo envolve a recolha de todos os dados de referência,
e a distribuição da informação de desempenho pelas partes interessadas.
Geralmente, os relatórios de desempenho contêm informação sobre a
maneira como os recursos estão a ser utilizados de modo a atingir o
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objetivo do projeto. Estes relatórios incluem informação sobre o estado
atual, medição do progresso e previsões do desenvolvimento. Devem
fornecer informação sobre o âmbito, calendarização, custo e qualidade
[PMI 2008].
O primeiro princípio básico para o controlo e relatório é que o
progresso em direção aos objetivos é medido pela comparação do
trabalho realizado em comparação com o trabalho planeado para esse
determinado período de tempo. Os dados sobre o andamento das
atividades dos projetos são recolhidos regularmente. Esses dados são
analisados em função da produtividade e dos padrões de qualidade
especificados durante a fase de planeamento. Esta é a função de controlo
e monitorização. O segundo princípio básico diz respeito aos relatórios de
exceção. Se houver alguma variação ou exceção entre o planeado e o
que está a acontecer, deve ser chamada a atenção do gestor [Gannon
1994].

Figura 32: Controlo e relatórios

Existem essencialmente quatro alternativas de relatório. O relatório
periódico e o de exceção, que vimos anteriormente, e ainda relatório a
pedido e o push reporting. No relatório a pedido, a informação está
disponível sempre que gestores de topo a pedem, no push reporting, as
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informações e os relatórios são lançados e distribuídos através da rede
corporativa.
Os entrevistados foram consensuais ao atribuírem uma importância
relativamente alta a este elemento de competência, como mostra a Figura
32.
Os fatores influenciadores considerados, a experiência e a
formação/educação, obtiveram resultados muito semelhantes. Pela
análise dos resultados podemos concluir que, tanto a experiência como a
formação e educação influenciam de uma forma algo significativa a
obtenção deste elemento de competência, mas não determinantes.

Informação e documentação
A gestão da informação inclui a modelação, recolha, seleção,
armazenamento e consulta de dados (formatados, não formatados, em
gráficos, …). Deve haver algum cuidado na decisão de quem tem acesso
a

determinada

informação.

Poderá

haver

uma

tendência

em

sobrecarregar as pessoas com informação a mais. As partes interessadas
devem receber única e exclusivamente a informação de que necessitam,
numa forma apropriada, para lhes permitir tomar as decisões e atuar de
acordo com o que lhes é requerido [IPMA 2006].
A capacidade de gestão da informação e documentação foi
considerada pelos entrevistados como sendo de uma grande importância
para o gestor de SI, como mostra a Figura 33, como uma média de (7,6)
pontos e um desvio padrão de (0,45) o que mostra uma grande
semelhança nas pontuações atribuídas por cada um dos entrevistados.
A experiência, como fator influenciador da capacidade de gestão
da informação e documentação, foi considerada pelos entrevistados como
sendo importante. No entanto, como podemos ver pelo valor elevado do
desvio-padrão (2,45), a pontuação atribuída foi algo diversa, não sendo
considerada por todos como um fator que influencia o desempenho deste
elemento de competência.

Página | 90

Figura 33: Informação e documentação

Da mesma forma, as pontuações atribuídas à formação e
educação como fator que influencia a gestão da informação e educação,
também revelam a não existência de consenso nas opiniões dos gestores
de SI entrevistados. Os valores atribuídos oscilam entre o 9, revelador da
importância da formação e educação do desenvolvimento desta
competência e o 3, revelador da pouca importância atribuída pelo gestor
de SI à formação e educação como fator potencialmente influenciador da
obtenção deste elemento de competência.

Comunicação
Uma das principais competências pessoais identificadas para
sucesso de um CIO foi a capacidade de comunicação [Brown 1993;
Goulart 2013; Peppard et al. 2011].
A comunicação pode tomar muitas formas: pode ser oral, escrita,
texto ou gráfico, estática ou dinâmica, formal ou informal, voluntária ou
requisitada, e podem ser usados vários meios, tais como o papel ou
meios eletrónicos (email, wiki, intranet, sms, …). A comunicação pode
ocorrer em conversas, reuniões, workshops e conferências, ou pela troca
de relatórios ou atas de reunião.
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A comunicação envolve a troca efetiva e a compreensão da
informação entre as partes. Uma comunicação eficaz é vital para o
sucesso da FSI. A informação certa tem de ser transmitida para as partes
interessadas de uma forma consistente e exata, de modo a ir de encontro
às suas expectativas, como refere o CIO de uma unidade hospital
privado:
“…é muito importante saber ser o interlocutor do departamento
junto de todos, dentro e fora da organização. Muitas vezes, essas
pessoas têm formação, sensibilidades, profissões e níveis hierárquicos
muito diferentes.” [Entrevistado – caso 03].
Apesar dos sistemas de informação serem reconhecidos por todos
como um fator chave da estratégia empresarial e, apesar dos
investimentos significativos em sistemas de informação, as empresas têm
por vezes alguma dificuldade em as aplicar com eficiência. O gestor de
sistemas de informação tem, por vezes, um conhecimento limitado das
questões estratégicas e de negócio, assim como o CEO e a equipa de
gestão de topo revelam uma compreensão limitada das capacidades e
possibilidades dos sistemas de informação. Estes têm sido citados por
muitos investigadores como sendo um dos maiores obstáculos eficácia
dos sistemas de informação [Preston et al. 2006]. O entendimento sobre o
papel dos sistemas de informação na organização e uma comunicação
eficiente com a equipa de gestão de topo é um esforço fundamental
requerido ao gestor de sistemas de informação. Assim, as “diferenças de
compreensão” entre eles deverão ser colmatadas ou, no mínimo,
esbatidas. Para que os utilizadores e parceiros de negócio entendam o
potencial das TI, para que os especialistas em TI e os utilizadores
trabalhem em conjunto, assegurando a completa satisfação no final, os
CIO têm de desenvolver a capacidade de comunicação e assim contribuir
para confiança mútua entre os parceiros tecnológicos e de negócio
[Feeny e Willcocks 1998; Peppard 2010]. É de esperar que a equipa de
TI, liderada pelo CIO, seja capaz de colocar de lado o seu vocabulário
técnico e especializado, de forma a poder comunicar com eficácia com os
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seus parceiros [Bassellier e Benbasat 2004]. Mais, uma vez, o CIO citado
anteriormente, refere o seguinte:
“Tenho muitas vezes que fazer a apresentação de um serviço, uma
nova aplicação, um novo sistema ou forma de trabalhar, seja para um
grupo alargado e heterógeno de pessoas, ou para um departamento ou
conjunto homogéneo de profissionais, o que torna a comunicação uma
competência muito importante.” [Entrevistado – caso 03].
O CIO necessita de ser muito bom comunicador e, mais importante
ainda, deve estar preparado para se adaptar e lidar com as mais variadas
audiências [Hawkins 2004]. Podemos verificar isso através do testemunho
de um CIO de uma empresa de distribuição, publicado num estudo de Joe
Peppard [Peppard 2010]: “Eu penso que a comunicação é uma das
competências necessárias. A capacidade de se referir à gestão
empresarial no negócio, forcar-se nos seus assuntos, comunicar acerca
das oportunidades que as TI/SI poderão trazer para melhorar as coisas
para eles”. Segundo o mesmo estudo, um CIO de uma empresa global de
transportes disse o seguinte: “Os CIO não chegarão a lado algum se não
conseguirem

comunicar

muito

bem,

porque

muitas

vezes

são

demasiadamente técnicos, não são grandes comunicadores e falham
sempre que apresentam os seus casos – nada disto é aceitável. Quando
pretende operar ao nível de conselho de gestão, o CIO necessita de estar
ao nível da equipa de gestão de topo. É tão simples como isto e, se o CIO
não o conseguir fazer, não deveria estar na função. Assim, a aptidão para
a comunicação e a capacidade de articular assunto técnicos e complexos
para uma audiência que é totalmente não-técnica é vital na função de
CIO...”.
O CIO deverá ser um construtor de relações interpessoais, deverá
facilitar o diálogo alargado entre a comunidade ligada ao negócio e a
comunidade ligada às TI. A capacidade de comunicação, aliada à
capacidade de criar e gerir relações com terceiros, é uma competência
essencial para todos os profissionais da área das TI e, em particular, para
o CIO [Feeny e Willcocks 1998]. A comunicação abrange a troca efetiva e
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o entendimento da informação entre as partes [IPMA 2006], e é uma
capacidade vital quando se está a trabalhar com parceiros de negócio,
para aprender e entender os vários requisitos do negócio [Smaltz et al.
2006].
Assim, a comunicação efetiva é vital para o sucesso de qualquer
projeto. A informação certa tem de ser transmitida aos parceiros, de uma
forma consistente e precisa para que vá de encontro às suas
expectativas.
É sempre importante ter em consideração a confidencialidade
quando se fala de comunicação. Se alguma informação confidencial é
direta ou indiretamente comunicada a alguém que não deveria ter acesso
a ela, então a organização poderá ser gravemente afetada [IPMA 2006].

Figura 34: Comunicação

A capacidade de comunicação, como competência, é fundamental
para um gestor de SI. Se analisarmos a Figura 34 podemos ver que a
importância atribuída pelos entrevistados a este elemento de competência
é, em média, (9,6), o valor mais alto obtido de entre todos os elementos
de competência da dimensão técnica. O baixo valor do desvio-padrão
permite concluir que as pontuações atribuídas pelos gestores de SI
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entrevistados são muito semelhantes entre si, conferindo-lhe assim uma
importância relativa ainda maior.
Continuando a analisar a mesma figura concluímos que, para os
gestores de SI entrevistados, a experiência é um fator que influencia de
um modo significativo a capacidade de comunicação.
A influência da formação e educação na capacidade de
comunicação apresenta resultados bastante heterogéneos. Não obstante
este facto, e devido a uma média de pontuações relativamente alta é um
fator a ter em conta como influenciador do desempenho de gestor de SI
em relação a deste elemento de competência.

Acompanhar as inovações tecnológicas
O CIO deverá ter a capacidade de acompanhar as inovações
tecnológicas, deverá dirigir a pesquisa e a avaliação das tecnologias
emergentes, examinar o potencial dessas tecnologias, quer para resolver
as exigências da organização, quer para criar novas oportunidades de
negócio [Lee 2002]. Os CIO têm de acompanhar a evolução tecnológica e
aproveitar as tecnologias emergentes, atuando como catalisadores da
mudança e inovadores na sua área de negócio [Smaltz et al. 2006].
Apesar de os gestores não necessitarem de ter um conhecimento
profundo das tecnologias mais recentes, eles devem ter a capacidade de
entender com alguma rapidez e de forma informada essas tecnologias
[Portela et al. 2010].
O

acompanhamento

das

inovações

tecnológicas

é

uma

competência referida por alguns dos entrevistados. São exemplos:
“Um situação que tenho de referir é que o conhecimento técnico
informático tem vindo a ver o seu papel diminuir de importância. Claro
que, parte da minha função é estar e manter-me a par de todos os
avanços tecnológicos que vão surgindo mas, cada vez mais, deixou de
fazer parte o conhecimento profundo das tecnologias.” [Entrevistado –
caso 02].
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“… acompanhar aquilo que vai surgindo de novo, em termos
tecnológicos, é sempre importante. Ter esse conhecimento tecnológico é
sempre

necessário,

depois,

dependendo

da

dimensão

da

empresa/organização, poderá ter necessidade de saber ou não trabalhar
com essas tecnologias.” [Entrevistado – caso 03].
“Uma das competências que posso referir é da capacidade de
acompanhar as evoluções e os desenvolvimentos tecnológicos, olhar para
os desenvolvimentos tecnológicos e perceber de que forma esses
avanços tecnológicos podem ser mais-valia para minha atividade e aquilo
que aqui fazemos.” [Entrevistado – caso 01]
“…capacidade de me manter sempre atualizado em relação ao
que vai sendo apresentado ao mercado, acompanhando todas as
inovações técnicas e tecnológicas, sempre com o propósito de as poder
incorporar nos nossos sistemas e assim melhorar o serviço prestado,
tanto ao cliente interno como ao munícipe.” [Entrevistado – caso 04].

Figura 35: Acompanhar inovações tecnológicas

A capacidade de acompanhar as inovações tecnológicas é uma
competência que foi considerada por todos os gestores de SI
entrevistados como sendo de uma enorme importância, como podemos

Página | 96

ver através da análise da Figura 35. As pontuações atribuídas pelos
gestores de SI entrevistados foram muito semelhantes, revelando
consenso quanto à importância desta competência para o gestor de SI
atual.
Os

fatores

influenciadores

do

desempenho

do

SI

nesta

competência, nomeadamente a experiência e a formação e educação
obtiveram pontuações algo heterogéneas, como se pode ver pelo valor do
desvio padrão em cada uma deles. No entanto, a média dos valores em
cada um deles é relativamente alta, acima ou igual a 7 pontos, o que nos
permite concluir que a importância atribuída pela generalidade dos
gestores de SI entrevistados a esses dois fatores, experiência e formação
e educação dever ser levado em conta como influenciadores da
capacidade de acompanhar as inovações tecnológicas.

Conhecimento técnico e do negócio
A relação eficaz entre os CIO e negócio é um fator determinante na
obtenção de vantagens competitivas através das TI. Como a inovação
empresarial depende cada vez mais da parceria entre a área das TI e a
área do negócio, os CIO devem possuir conhecimentos em ambas as
áreas [Bassellier e Benbasat 2004].
Os CIO com níveis elevados de conhecimento técnico estão mais
preparados e são mais capazes de aconselhar a equipa de gestão de
topo sobre os assuntos e problemas relacionados com as TI, tais como as
tecnologias mais apropriadas, a escolha do momento de adoção e do
nível de investimento. Os CIO com competências superiores em TI irão
alcançar um maior nível de eficácia na execução das atividades
relacionadas com a gestão das TI [Chen e Wu 2010]. O chefe do gabinete
de informática de uma Câmara Municipal entrevistado considera
fundamental possuir “forte conhecimento técnico e também a um
conhecimento profundo do funcionamento de cada um dos serviços e
departamentos da câmara” [Entrevistado – caso 04].
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Nos últimos anos a funções de um CIO tornaram-se mais de
natureza estratégica, provocando mudanças nos processos de negócio e
nas estratégias através das TI [Chun e Mooney 2009]. O CIO deve ter
uma imagem de todos os elementos da empresa, da sua organização e
das conexões entre as TI com a organização. Este conhecimento
representa a capacidade do CIO de ver, de uma forma global, as TI na
sua organização e fazer a ligação entre diferentes divisões e tarefas,
assegurando que os benefícios são entendidos devido à articulação entre
as TI e determinada configuração organizacional.
A criação de ligações e interações com outras unidades
organizacionais obriga o CIO a ter conhecimentos sólidos na área do
negócio e assim ter uma perspetiva alargada dos objetivos do negócio,
permitindo-lhe adequar com mais facilidade as TI às estratégias
organizacionais. As organizações têm respondido a este desafio exigindo,
à equipa das TI, um conhecimento cada vez maior do negócio. Isto é
evidenciado pelo aumento constante da contratação por parte do CIO, de
colaboradores que tragam para a organização não só competências
técnicas, mas também competências de gestão [York 1999].
Quando entrevistado, o CIO de uma unidade hospital privada do
Porto [Entrevistado – caso 03], referiu-nos que, para ele, é impensável um
CIO desconhecer como funciona o negócio. Embora o CIO deva conhecer
o negócio onde está inserido, deve ter conhecimentos nas áreas
financeiras e de gestão. Tem também de conhecer muito bem todos os
processos de negócio da organização, colocando-se ao nível da gestão
de topo
Assim, como membro da equipa de gestão de topo, o CIO está
envolvido em todas a áreas funcionais de uma organização [Chen e Wu
2010]. Portanto, é importante para um CIO desenvolver amplas
competências na área da gestão de empresas.
É necessário perceber o ambiente organizacional, de modo a
desenvolver uma estratégia consistente com os valores e cultura da
organização, através da compreensão da estrutura organizacional, dos
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recursos humanos, das suas capacidades, das relações (formais e
informais) existentes, do estilo de gestão, das relações com o exterior, e
muitos outros aspetos [Portela et al. 2010; Reis 1993].
O perfil “ideal” de um gestor de SI, é o de um forte conhecedor do
negócio da organização e possuidor de conhecimentos técnicos
adequados [Chun e Mooney 2009; Keen 1991; Portela et al. 2010;
Varajão 2002]. Assim, o CIO tem necessidade de possuir um amplo
entendimento e possuir as competências devidas, tanto da gestão das TI,
como do negócio [Chen e Wu 2010]. Ou seja, possuir um conhecimento
amplo e aprofundado do negócio e dos aspetos técnicos para que
possa colaborar de um modo efetivo no processo competitivo [Portela et
al. 2010; Rhinesmith 1996].
Esta competência é-nos confirmada pelo Diretor do Serviço de
Informática e Telecomunicações de um Centro Hospitalar público:
“Saber o que o negócio necessita, ou seja, ser capaz de avaliar as
necessidades do negócio. No fundo, é ter a capacidade de alinhar estas
duas áreas e saber que, quer uma quer outra, são de primordial
importância para a definição das prioridades e da estratégia da
organização. É assim necessário possuir um conhecimento técnico
(tecnológico) e também um conhecimento do negócio.” [Entrevistado –
caso 01].
Há um consenso alargado sobre a tendência de evolução das
funções dos profissionais das TI e do CIO [Weiss e Anderson 2003].
Elana Varon [Varon 2002] observou o seguinte: “Seja nas pequenas
empresas ou nas grandes empresas públicas, as tarefas atuais atribuídas
ao CIO estão definidas para executivos que desempenhem um papel
estratégico no negócio em primeiro lugar, e um papel tecnológico em
segundo”.
O desafio é manter um nível apropriado de competências técnicas
sem prejudicar o foco no negócio [Polansky 2004]. Esta constatação é
corroborada pelo Diretor do Departamento de Sistemas de Informação de
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uma empresa de referência da construção civil, aquando da sua
entrevista. Ele afirma o seguinte:
“Obviamente que, nesta área, a abrangência é cada vez maior.
Assim, o CIO tem de saber claramente do que está a falar sendo, por
isso, obrigatório ter um conhecimento forte na área da tecnologia. Não
obstante a importância do conhecimento tecnológico, as competências na
área da gestão também são muito importantes.” [Entrevistado – caso 02].

Figura 36: Conhecimento técnico e do negócio

Como mostra a Figura 36 é, sem surpresa, que constatamos que
para os gestores de SI entrevistados o conhecimento técnico e do
negócio é uma competência extremamente importante o CIO possuir. As
pontuações obtidas neste item foram consensuais, não revelando grandes
oscilações, como demonstra o valor do desvio-padrão (0,71).
O conhecimento técnico e do negócio é, como vimos, uma
competência considerada muito importante e, como podemos ver na
Figura 36, é muito influenciada pela experiência do gestor de SI.
Do mesmo modo, a formação e educação também foi considerada
pelos gestores de SI entrevistados como sendo um fator importante de
influência no desempenho deste elemento de competência.
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4.3.2 Dimensão comportamental
Esta secção descreve os elementos de competência comportamental.
Aqui estão incluídos elementos de atitude pessoal e comportamental.
A

importância

destes

elementos

das

competências

comportamentais, podem diferir dependendo da situação prática em
questão. Os elementos da competência comportamental estão listados na
Tabela 2.
Elementos da competência
comportamental
1.

Liderança, motivação e ligação
Entrevistado: Caso 01, Caso 05
Referências: [Bassellier e Benbasat 2004; Carter et al. 2011; IPMA 2006; Peppard 2010]

2.

Autocontrolo
Referências: [IPMA 2006; Levinson 2011]

3.

Assertividade, Segurança, autoconfiança
Entrevistado: Caso 01
Referências: [IPMA 2006; Levinson 2011]

4.

Gestão de stress
Entrevistado: Caso 05
Referências: [Gallivan 2003; IPMA 2006; Richmond e Skitmore 2006; Smith et al. 2010]

5.

Abertura/Diplomacia
Entrevistado: Caso 01, Caso 03, Caso 05
Referências: [IPMA 2006; Peppard 2010]

6.

Criatividade
Referências: [IPMA 2006]

7.

Orientação ao resultado
Entrevistado: Caso 05
Referências: [Feeny e Willcocks 1998; IPMA 2006; Peppard 2010]

8.

Eficácia e eficiência
Entrevistado: Caso 03, Caso 05
Referências: [Chatterjee et al. 2001; Chen e Preston 2007; Enns e Huff 1999; IPMA 2006; Peppard
2010]
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9.

Consulta e Negociação
Entrevistado: Caso 03, Caso 04
Referências: [Enns e Huff 1999; Ertel e Gordon 2007; IPMA 2006; Portela et al. 2010; Reich 2003]

10. Conflito e Crise
Entrevistado: Caso 01, Caso 04
Referências: [Chen e Wu 2010; IPMA 2006; Varajão 2002]
11. Confiabilidade
Entrevistado: Caso 04
Referências: [IPMA 2006; Peppard 2010]
12. Ética
Entrevistado: Caso 04, Caso 05
Referências: [IPMA 2006; O'Brien e Marakas 2011]

Tabela 2: Elementos da competência comportamental

Liderança, motivação e ligação
A liderança envolve a condução e a motivação das equipas na
sua função ou tarefa de modo a cumprir com os objetivos previamente
acordados e específicos [IPMA 2006].
Segundo a teoria das características do trabalho de Hackman e
Oldham [Hackman 1980; Hackman e Oldham 1980], existem três estados
psicológicos que, quando presentes num indivíduo, são críticos para a
sua motivação e satisfação no trabalho. Esses estados psicológicos são:
1. A experiência da perceção do trabalho como significativo,
isto

é,

o

indivíduo

entende

o

seu

trabalho

como

compensador ou importante através de algum sistema de
valores que ele aceita;
2. A responsabilidade experimentada pelos resultados do
trabalho, ou seja, o indivíduo acredita que é pessoalmente
responsável pelos resultados do seu esforço;
3. E o conhecimento dos resultados do trabalho, ou seja, a
capacidade do indivíduo em determinar se os resultados do
trabalho foram ou não satisfatórios.
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Assim, indivíduos que tenham conhecimento e competências
suficientes para fazer um bom trabalho têm sensações positivas acerca
do seu desempenho. Aqueles que não têm conhecimento e competências
suficientes têm sensações negativas em relação o seu desempenho. Um
CIO, tem necessidade de mostrar a toda a sua equipa que o trabalho que
estão a realizar é útil e importante para os outros. Assim, estará a
contribuir para a melhoria do estado psicológico de todos, da motivação
interna e do desempenho mais eficaz.
Um líder deve orientar e conduzir a organização no sentido da
utilização das TI. Deve também estabelecer desafios, metas e
expectativas transversais à organização em relação às TI [Peppard 2010].
O processo de liderança é um processo de influência social, mobilizador e
energético. A liderança inclui a capacidade de influenciar todas as partes
interessadas no projeto. Um bom líder tem de conhecer em profundidade
a sua equipa e todas as outras pessoas com quem trabalha, deve
conhecer as suas capacidades, aspirações, expectativas, as suas atitudes
pessoais, circunstanciais e as suas motivações intrínsecas [IPMA 2006].
As atividades de liderança e de ligação são de natureza
interpessoal e não envolvem diretamente o alinhamento das TI com a
estratégia do negócio. As atividades de liderança estão relacionadas com
a gestão interna da Função Sistemas de Informação, como a avaliação da
qualidade dos subordinados, o desempenho, resolução de conflitos, e a
motivação e direção do trabalho dos subordinados. A atividade de ligação
pressupõe que o CIO estabeleça uma rede relações externa. A ligação
com pares fora da função SI aumenta a capacidade do CIO recolher
informação acerca das alterações no panorama tecnológico e a obtenção
de ajuda e orientação de parceiros da sua rede de contactos, aumentando
assim as oportunidades de contribuir de uma forma mais destacada para
a estratégia da organização [Carter et al. 2011].
“Algumas competências que eu julgo serem essenciais para mim
são a liderança e, principalmente a da motivação da equipa, de modo a
cumprir com todos os objetivos propostos no início do ano ou no início do
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projeto” [Entrevistado – caso 05]. Estas são as palavras de um gestor de
SI, responsável pela área de informática e sistemas de uma instituição
particular de ensino, aquando da sua entrevista.
As atividades de liderança, motivação e ligação são, na opinião dos
gestores de SI entrevistados, uma das competências da dimensão
comportamental mais importante. O resultado obtido, como podemos ver
na Figura 37, evidencia a similaridade das pontuações atribuída por cada
uma deles.
A experiência também é considerada por todos como um fator
altamente influenciador no desempenho desta competência. Também
aqui as pontuações atribuídas pelos entrevistados são muito similares e
revelam um consenso de opiniões.

Figura 37: Liderança, motivação e ligação

Ainda segundo a opinião dos entrevistados, as atividades de
liderança, motivação e ligação são influenciadas significativamente pela
formação e educação. Neste caso, as opiniões não são totalmente
coincidentes, mas a média das pontuações atribuídas é reveladora desse
facto.
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Autocontrolo
O CIO é o responsável por manter uma consciência dos níveis de
stress na equipa que lidera e por tomar as medidas necessárias para
antecipar qualquer situação que conduza à perda de controlo [Levinson
2011]. O autocontrolo ou autogestão é uma abordagem sistemática e
disciplinada para lidar com o trabalho do dia-a-dia, com a alteração de
requisitos e para lidar com situações exigentes e stressantes [IPMA
2006]. O CIO é responsável pelo seu autocontrolo, pela maneira como
exerce o autocontrolo no trabalho de equipa e pelo autocontrolo de cada
uma dos membros da sua equipa.
A Figura 38 mostra um resumo das pontuações atribuídas a este
elemento de competência pelos gestores de SI entrevistados, a cada um
dos seguintes itens: importância atribuída ao elemento de competência,
de que forma a experiência e a formação/educação influenciam o
desempenho deste elemento de competência.

Figura 38: Autocontrolo

Pela

análise

da

Figura

38

podemos constatar

que

esta

competência é considerada, pelos entrevistados, como importante, com
uma média de (8,4) pontos. Podemos constatar também que há uma
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similaridade na pontuação atribuída por cada um dos gestores de SI, ou
seja, um consenso quanto ao grau de importância.
O fator que poderá influenciar mais o desempenho desta
competência é, segundo os entrevistados, a experiência. Também aqui há
alguma homogeneidade nas pontuações atribuídas, refletindo-se num
desvio-padrão relativamente pequeno

Assertividade, segurança e autoconfiança
A assertividade é um estilo de comunicação que permite defender
os pontos de vista, pensamentos, sentimentos e convicções de maneira
direta e clara, honesta e apropriada, de modo a não violar os direitos dos
outros. A assertividade permite a um gestor ser mais construtivo na
relação com os outros. Poderá assim aplicar-se a uma pessoa com
facilidade de convencer. O comportamento assertivo pode ser definido
como aquele que envolve a expressão direta, pela pessoa, das suas
necessidades ou preferências, emoções e opiniões sem que, ao fazê-lo,
ela experiencie ansiedade excessiva ou indevida, e sem ser hostil para o
interlocutor [Galassi e Galassi 1977]. Assim, a assertividade é, como
vimos, um estilo de comunicação e reflete-se na capacidade de defender
e expressar os pontos de vista com persuasão e autoridade. A
assertividade é uma competência que o CIO deverá ter de modo a
assegurar uma correta e efetiva comunicação com a sua equipa e com
todas as partes interessadas, para que todas as decisões sejam tomadas
com o perfeito conhecimento das suas consequências. A persuasão é a
capacidade ou aptidão de chegar a consenso nos objetivos comuns,
através de debate ou pela força dos argumentos. A persuasão pode
ajudar a garantir que as melhores ideias são ouvidas e implementadas,
isto é, as ideias que permitem alcançar os objetivos [IPMA 2006]. A
capacidade de defender direitos legítimos sem violar os direitos dos
outros, expressar opiniões pessoais, fazer e recusar pedidos, são
exemplos

de

demonstração

de

segurança,

comportamento assertivo [Galassi e Galassi 1977].
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autoconfiança

e

Figura 39: Assertividade, segurança e autoconfiança

Os gestores de SI entrevistados consideram que, para um gestor
atual, a assertividade, segurança e autoconfiança é um elemento de
competência muito importante. É de referir que a pontuação atribuída por
cada um dos gestores foi muito semelhante, traduzindo-se numa média
de (9,2) pontos. Eles consideram também que a experiência é
determinante para o desenvolvimento desta competência, como podemos
ver na Figura 39.
A formação e educação não foram consideradas por todos como
fortemente influenciador desta competência. Como disse um dos gestores
de

SI

entrevistado

e

Diretor

do

Serviço

de

Informática

e

Telecomunicações de um centro hospitalar público: Para este tipo de
competências, não há universidade que as ensine, mas são muito
importantes”. [Entrevistado – caso 01]
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Gestão do stress
A capacidade de um gestor lidar com o stress é vital para
assegurar o sucesso [Smith et al. 2010].
O stress pode surgir de inúmeras situações como por exemplo,
prazos pouco realistas, constrangimentos orçamentais e a necessidade
de responder às espectativas dos utilizadores [Richmond e Skitmore
2006].
A gestão do stress é a capacidade de libertar a tensão em
situações difíceis e complicadas. Diminuir a intensidade de uma situação
de tensão é importante na manutenção de uma frutífera cooperação entre
todas as partes envolvidas. O relaxamento pode retirar a tensão de uma
situação ou então incentivar e dar uma nova energia ao grupo quando é
necessário [IPMA 2006].
Como é natural, situações de stress e tensão irão, inevitavelmente,
ocorrer. Isto pode fazer com que diferenças ou irritações entre as pessoas
surjam

e

transpareçam,

podendo

tornar-se

num

problema

e

comprometendo o desenrolar de um projeto. O CIO deverá tomar uma
posição proactiva de modo a antecipar tais situações e a minimizar o seu
impacto. Para tal, é fundamental a capacidade de relacionamento humano
e a noção das diversas variáveis psicológicas e sociológicas relevantes
[Varajão 2002].
As situações de stress estão por vezes associadas à necessidade
de resolução de problemas num curto intervalo de tempo. Assim, a
capacidade de gestão do

stress tem ligações fortes a outras

competências como, por exemplo, a capacidade de resolução de
problemas e a gestão do tempo. Isso mesmo afirmou, em entrevista, o
responsável da área de informática e sistemas de um estabelecimento de
ensino privado. Ele referiu o seguinte:
“…grande parte das tarefas que nos estão incumbidas são
relacionadas com o helpdesk aos clientes internos, surgem duas ou três
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competências que considero fundamentais, a capacidade de resolver os
problemas e a gestão do tempo e do stress.” [Entrevistado – caso 05]
A

experiência,

como

podemos

ver

na

Figura

40,

é

consensualmente considerada como um fator que afeta de uma forma
considerável o desempenho e desenvolvimento deste elemento de
competência.

Figura 40: Gestão do stress

A importância da capacidade de gestão do stress é muito
condicionada pelo tipo de tarefas e papéis atribuídos ao gestor de SI e à
sua equipa. No entanto, a sua importância foi reconhecida por todos os
gestores de SI entrevistados, quando lhe atribuíram pontuações altas e
muito similares.
Mais uma vez a influência da formação e da educação no
desenvolvimento deste elemento de competência não foi entendido por
todos da mesma forma e os resultados revelam alguma disparidade de
pontuações atribuídas. Esta disparidade é traduzida na grande diferença
entre o valor máximo e o valor mínimo atribuído, acompanhado de um
desvio-padrão alto.
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Abertura/Diplomacia
A abertura é a capacidade de fazer os outros sentirem que são
bem-vindos a expressarem-se, para que assim a organização beneficie
da sua participação, sugestões e preocupações. A abertura é necessária
como um meio de beneficiar dos conhecimentos e experiência de outros.
Dado que o CIO trabalha com vários profissionais, a abertura é uma
competência muito importante: a maior parte dos membros da equipa tem
áreas de especialidade onde tem mais conhecimentos e experiência do
que o CIO. Ter a capacidade de colaborar com os parceiros com o intuito
de chegar a uma situação em que ambos ganham, ser diplomata, é
também uma competência fundamental do CIO atual [Peppard 2010].
O CIO de uma unidade hospitalar privada referiu, em entrevista,
que “a competência clássica de saber ouvir e estar aberto ao diálogo é
extremamente importante. Até vou mais longe. Cada vez mais, essa
competência se revela mais importante, juntamente com o saber estar,
saber dialogar e comunicar” [Entrevistado – caso 03].
Um outro gestor de SI [Entrevistado – caso 05], responsável pela
área de informática de um estabelecimento de ensino particular, também
em entrevista, referiu que, no seu caso particular, a relação com os
clientes internos exigiu o desenvolvimento de capacidade que permitisse
tratar todos com diplomacia, mostrando abertura aos seus problemas e,
assim, evitar alguns conflitos que, em instituições como a dele, são
frequentes.
A Figura 41 condensa os resultados das respostas dos gestores de
SI entrevistados às perguntas: classifique o grau de importância da
competência abertura/diplomacia e, de que forma a experiência e a
formação/educação afetam o desempenho desta competência.
A

pontuação

atribuída

pelos

entrevistados

mostra

que

a

abertura/diplomacia é uma competência relevante e é uma das
competências que todos os gestores de SI devem possuir ou desenvolver.
No entanto, podemos verificar que a amostra existente não é inteiramente

Página | 110

homogénea, o que significa que o papel e as tarefas atribuídas ao CIO
irão condicionar a importância desta competência.

Figura 41: Abertura/diplomacia

A experiência, à luz dos resultados obtidos, influencia muito
significativamente o desenvolvimento e o desempenho da competência
abertura/diplomacia.
Os resultados não nos permitem perceber de que forma a
formação e educação influenciam o desempenho deste elemento de
competência.

Criatividade
Edward de Bono5, tido por muitos como uma autoridade no campo
do pensamento criativo, inovação e no pensamento como uma aptidão,
afirma que “o pensamento criativo não é um talento, é uma competência
que se pode aprender” [Silva 2009].

5

http://edwdebono.com/lateral.htm, acedido em 30-07-2011
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A criatividade é a maneira de pensar e atuar de uma forma
original e imaginativa. O CIO deverá explorar a criatividade de cada
indivíduo, a criatividade da sua equipa e da organização no sentido do
benefício do projeto. O CIO necessita de adotar processos dentro da
equipa de modo a estimular, registar, avaliar e atuar sobre as ideias
criativas que a equipa poderá ter e que possam beneficiar o projeto. As
ideias criativas muitas vezes requerem que a pessoa que as teve as
promova ao resto da equipa antes de serem adotadas. Outros elementos
da equipa muitas vezes irão defendê-las, refinar, ganhando assim grande
aceitação [IPMA 2006].
Quando os problemas surgem num projeto, o CIO necessita de
ajuizar se uma abordagem criativa é ou não apropriada para encontrar
uma solução. Quando a abordagem criativa é a solução, ele necessita de
decidir qual o método ou métodos a utilizar.
A criatividade deve ser explorada com precaução dentro da equipa,
para que o foco se mantenha e o objetivo do projeto não seja desviado.

Figura 42: Criatividade
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A criatividade, na opinião dos gestores de SI entrevistados é,
consensualmente uma competência que o gestor de SI deverá possuir,
como podemos ver pela Figura 42.
A heterogeneidade das pontuações obtidas para o grau de
influência da experiência, a formação e a educação no desempenho desta
competência, não nos permite afirmar qual a sua relevância. Contudo, a
média claramente positiva, indicia que a experiência tem influência no
desempenho da competência da criatividade.

Orientação ao resultado
Orientação ao resultado é a capacidade de focar a equipa nos
objetivos principais de modo a obter o melhor resultado possível para
todas as partes interessadas. O CIO tem de se assegurar que o trabalho
resulta satisfatório para todos os parceiros ou, pelo menos, para os mais
relevantes, tentado ir de encontro às suas expectativas [Peppard 2010]. O
CIO tem de conseguir credibilidade tanto junto das pessoas ligadas ao
negócio como das pessoas ligadas às áreas técnicas, através da
concretização

bem-sucedida

de

projetos.

Esta

competência

está

intimamente ligada ao sucesso da tarefa, como referiu o responsável pela
área da informática e dos SI de um estabelecimento de ensino particular:
“…de modo a cumprir com todos os objetivos propostos no início
do ano ou no início do projeto.
… exige de mim a capacidade de me manter focado nos objetivos,
assim como à minha equipa.” [Entrevistado – caso 05].
Como podemos ver na Figura 43, devido ao baixo valor do desviopadrão, podemos concluir que os gestores de SI entrevistados foram
unânimes em considerar a capacidade de se manter forcado e orientado
ao resultado como uma importância vital para o gestor de SI.
A influência da experiência no desempenho desta competência é,
com uma média de (8,0) pontos, considerada pelos nossos entrevistados,
como relevante, não sendo, no entanto, consensual.
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O mesmo acontece com a influência que a formação e a educação
poderão ter na capacidade de orientação ao resultado. Embora a média
de pontuação seja relativamente elevada, as pontuações atribuídas por
cada um dos entrevistados são algo heterogéneas, como mostra o valor
de (1,34) obtido para o desvio-padrão.

Figura 43: Orientação ao resultado

Eficácia e Eficiência
Desde que os sistemas de informação se tornaram um fator crítico
nas organizações modernas, a eficácia de um CIO é fundamental para o
sucesso. Mesmo que, por vezes, o CIO não pertença à equipa de gestão
de topo, o CIO deve ainda assim ser capaz de usar a influência de forma
eficaz para alcançar os objetivos da organização. Para além disso, o CIO
tem a responsabilidade perante a organização de gerir eficazmente todos
os assuntos relacionados com os sistemas de informação [Enns e Huff
1999].
A eficácia de um CIO tem um impacto positivo na organização. Um
CIO eficaz influencia positivamente a contribuição global dos sistemas de
informação para a sua organização. Os CIO são considerados eficazes se
acrescentarem valor à sua organização, assumindo-se simultaneamente
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estrategas empresariais e fornecedores de serviços de TI [Chatterjee et
al. 2001].
A eficiência refere-se à relação entre os resultados obtidos e os
recursos utilizados, à utilização adequada dos recursos disponíveis. Ao
contrário da eficácia, que coloca ênfase nos resultados obtidos, a
eficiência coloca ênfase nos meios utilizados para alcançar os resultados.
Existem diversos tipos de eficiência que se aplicam a áreas diferentes do
conhecimento. No nosso caso, a eficiência é a capacidade de usar o
tempo e os recursos de uma forma rentável para produzir o projeto ou
programa acordado e cumprir com as expectativas de todos os parceiros,
ou seja, a gestão eficiente dos custos das TI e dos serviços [IPMA 2006;
Peppard 2010]. Aqui também está englobada a utilização de métodos,
sistemas e procedimentos da maneira mais eficaz possível. Para
assegurar o uso eficiente de todos os recursos disponíveis, há a
necessidade de haver um planeamento detalhado, programação e
estimativa de custos para todas as atividades. Para assegurar que os
resultados vão de encontro às expectativas, a eficiência deve fazer parte
da cultura da organização, do CIO e da sua equipa.

Figura 44: Eficácia e eficiência
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Esta competência tem ligações e é influenciada por outras
competências, tais como, a gestão do tempo e a gestão dos recursos. Um
dos entrevistados, responsável da área de informática e de sistemas de
uma instituição privada de ensino, referiu que a capacidade de usar os
recursos e o tempo de forma eficaz e eficiente é fulcral para que os
projetos possam ser aprovados pela direção do estabelecimento.
O mesmo é corroborado pelo CIO de uma unidade hospitalar
privada [Entrevistado – caso 03], que refere a necessidade de gestão
eficaz de todos os aspetos do helpdesk, nomeadamente o tempo.
Os gestores de SI entrevistados, nas pontuações atribuídas a esta
competência, foram praticamente unânimes, considerando-a extremamente relevante, como podemos ver na Figura 44.
A experiência, formação e educação são, segundo os nossos
entrevistados, fatores que influenciam determinantemente o desempenho
da competência de eficácia e eficiência, como podemos ver pelos
resultados obtidos e que constam da Figura 44.

Consulta e negociação
Consulta é a competência da razão, de apresentar argumentos
sólidos, ouvir os outros pontos de vista, negociar e encontrar soluções. É
basicamente a troca de opiniões acerca dos assuntos relacionados com o
trabalho. Baseado no respeito mútuo, pensamento estruturado e
sistemático, análise de factos e argumentos ou cenários, leva à aceitação
mútua das decisões.
A consulta pode ser realizada em duas dimensões distintas, interna
e externa, a todas a partes interessadas ou agentes envolvidos. A
consulta pode ser realizada através de vários meios, nomeadamente,
inquéritos on-line ou através de outro meio qualquer, entrevista, criação
de grupos temáticos, seminários, entre outros.
A consulta faz as diferenças de opinião vir ao de cima [IPMA 2006].
A racionalização permite alterar os pontos de vista de uma pessoa, ter a
Página | 116

capacidade de perceber as situações e resolver os assuntos com um
elevado grau de certeza.
A negociação é o meio pelo qual as parte envolvidas, os parceiros,
podem resolver desentendimentos em relação ao sistema, de modo a
chegar a uma solução satisfatória para todos [IPMA 2006]. A capacidade
de negociação é crucial num gestor [Ertel e Gordon 2007] e essa
capacidade bem desenvolvida pode ajudar ao CIO e qualquer gestor a
evitar conflitos reais [IPMA 2006]. Por vezes, as expectativas da equipa
de gestão de topo são demasiado elevadas, e o gestor, depois de uma
cuidada análise, deve explicar o que é possível e o que não é possível de
realizar com os SI/TI [Portela et al. 2010; Reich 2003].
A negociação deve ser conduzida tendo em consideração os
interesses e posições de cada uma das partes envolvidas. O resultado
esperado é uma situação em que todos ganham, conduzida de uma forma
transparente [Peppard 2010]. Contudo, deve ser reconhecido que
algumas negociações são extremamente políticas e/ou comerciais, e que
por vezes os compromissos que se alcançam poderão não deixar todos
os parceiros completamente satisfeitos [IPMA 2006].
Um exemplo é-nos proporcionado por um dos gestores de SI
participantes no estudo:
“Um exemplo da necessidade da competência de negociação
surgiu quando tivemos de escolher toda a infraestrutura (servidores, rede
estruturada) obrigou a, depois de um processo de negociação, chegar a
uma solução final satisfatória para todos.” [Entrevistado – caso 03]
A competência de consulta e negociação influencia o desempenho
de outras competências, nomeadamente a resolução e mediação de
conflitos. O gestor de SI chefe do serviço de informática de uma autarquia
local desabafou: “Terei assim de desenvolver competências nas áreas da
negociação, de resolução e mediação de conflitos…” [Entrevistado – caso
04].
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A importância deste elemento de competência está patente nas
pontuações atribuídas pelos gestores de SI entrevistados. Como mostra a
Figura 45, os entrevistados atribuíram pontuações altas e muito
semelhantes ao grau de importância deste elemento de competência.
A experiência é o fator que todos consideram mais influente no
desempenho da consulta e negociação.
Já relativamente à formação e educação, os resultados obtidos
mostram que não houve unanimidade na sua avaliação.

Figura 45: Consulta e negociação

Conflito e crise
O elemento conflito e crise abrange as formas de lidar com os
conflitos e crises que podem surgir entre as diversas pessoas e parceiros
envolvidos em todas as atividades da FSI, direta ou indiretamente. A
capacidade de negociação e gestão de conflitos e crises é uma
capacidade que o CIO deverá ter [Chen e Wu 2010]. Cabe ao CIO a
responsabilidade de antecipar e resolver situações de conflito.
Estes conflitos podem ocorrer a todos os níveis, em grande parte
porque há parceiros e indivíduos diferentes que trabalham em conjunto
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com os seus próprios objetivos distintos. Os conflitos também podem
surgir quando pessoas que não se conhecem se unem para trabalhar em
conjunto,

por

vezes,

sob

enorme

pressão.

No

início

de

um

empreendimento de FSI deve ser definido um processo para lidar com
conflitos e crises. A gestão de crises começa com uma boa análise de
risco e planeamento de cenários de como lidar com quaisquer crises
possíveis de surgir [IPMA 2006].
O CIO deverá demostrar transparência e integridade e atuar como
intermediário imparcial entre as partes em conflito, de modo a ajudar a
encontrar as melhores soluções possíveis. As pessoas tendem a ser mais
flexíveis quando percebem e têm a certeza que o CIO apenas tem um
interesse: resolver o conflito emergente. Formas possíveis de resolução
de conflitos envolvem a colaboração, o compromisso, a prevenção ou o
uso do poder. A utilização de cada um depende de alcançar um equilíbrio
entre os vários interesses em jogo. A gestão de conflitos exige uma
vontade de todas partes chegarem a um compromisso.
Esta é uma das competências que é posta à prova todos os dias,
afirma o Diretor do Serviço de Informática e Telecomunicações de um
centro hospital público. Ele exemplifica:
“Quando alguma coisa corre mal ou, digamos, menos bem, quer
entre os técnicos departamento, quer entre estes e alguém externo ao
departamento, é a minha função, e de uma vital importância, chegar lá e
ter a capacidade de gerir o conflito e resolver a situação e não deixar que
os problemas se agravem.
… o saber gerir conflitos e sensibilidades, o saber definir qualidades
humanas e gerir pessoas, na minha função concreta aqui no hospital, é
ainda mais importante que qualquer uma das competências tecnológicas.”
[Entrevistado – caso 01].
A Figura 46 mostra os resultados obtidos a três níveis, a
importância que cada gestor de SI atribui ao elemento de competência
conflito e crise, e a quantificação da importância da experiência e da
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formação/educação para a obtenção dessa competência. Dos resultados
obtidos podemos destacar os valores relativamente elevados para os
itens “importância” e “influência da experiência”. Os entrevistados foram
algo constantes na atribuição de pontos, como se pode ver pelos valores
obtidos para o desvio padrão, (1,10) e (0,84), respetivamente para
“importância” e para a “influência da experiência”. Quando perguntado de
que forma a formação/educação contribuem para a obtenção da
competência, os resultados obtidos não foram tão consensuais, como é
comprovado pelo valor do desvio padrão, (1,55) e pela grande diferença
entre a pontuação máxima e mínima obtida.

Figura 46: Conflito e crise

Confiabilidade
A confiabilidade significa entregar aquilo que previamente estava
definido, dentro e conforme estava previsto, alcançando a credibilidade,
quer junto do pessoal técnico, quer junto dos gestores do negócio
[Peppard 2010]. Ser confiável é uma característica essencial para um
CIO, porque cria confiança nos parceiros, que sabem assim que o CIO
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atuará sempre no sentido de cumprir com os objetivos que prometeu
alcançar.
A confiabilidade engloba responsabilidade, retidão, robustez e
confiança e implica a minimização de erros, bem como abertura e
consistência. A confiabilidade aumenta a hipótese de alcançar os
objetivos definidos, é um fator de motivação de todas as pessoas
envolvidas no projeto e incentiva todos os membros da equipa a ter
autocontrolo e autoconfiança. A confiabilidade permite também que certas
barreiras e retrocessos que por vezes surgem durante o estudo, desenho
e implementação de um sistema, possam ser evitados ou, no mínimo,
tratados mais facilmente [IPMA 2006].
A confiabilidade foi uma das competências referidas pelo chefe do
Gabinete de Informática de uma Câmara Municipal [Entrevistado – caso
04]. Ele afirmou que no relacionamento com os diversos Vereadores e
com o Presidente da Câmara a confiabilidade é uma competência
essencial.

Figura 47: Confiabilidade
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Como podemos ver na Figura 47, a confiabilidade é, segundo a
opinião dos gestores de SI entrevistados, uma das competências
importantes que o CIO atual deve possuir.
É também uma das competências em que, na opinião dos
entrevistados, a experiência mais influencia o seu desempenho.
As pontuações obtidas para o grau de influência da formação e
educação no desenvolvimento deste elemento de competência foram
bastante heterogéneas, não permitindo, de uma forma clara, concluir do
seu grau de importância.

Ética
A ética engloba o comportamento e a conduta moralmente aceite
de cada indivíduo. Nas organizações são, com frequência, incluídos
certos padrões éticos nos contratos de emprego. Estes contratos preveem
regras

de

conduta

e

comportamento

que

são

esperadas

dos

colaboradores [IPMA 2006].
A utilização das tecnologias da informação apresenta grandes
desafios de segurança, coloca questões éticas sérias e afeta a sociedade
de forma significativa. Entre outras, levantam questões éticas nas áreas
da privacidade, individualidade, emprego, saúde, condições de trabalho e
crime. É importante lembrar que as tecnologias da informação podem
trazer efeitos benéficos ou prejudiciais para a sociedade em cada uma
das áreas apresentadas anteriormente. Assim, cabe ao gestores, e ao
CIO em particular, minimizar os efeitos prejudiciais e otimizar os efeitos
benéficos. Um CIO deve aceitar as responsabilidades éticas que advém
do seu trabalho e deve também promover o uso ético das tecnologias da
informação na organização [O'Brien e Marakas 2011]. A ética representa
a liberdade pessoal e profissional, mas também os seus limites. A ética
deveria ser respeitada de modo a permitir que as pessoas trabalhem sem
conflitos morais nos projetos [IPMA 2006].
James A. O'Brien e George M. Marakas, no seu livro Management
Information Systems [O'Brien e Marakas 2011], referem alguns dos
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fundamentos éticos no negócio e nas tecnologias da informação. A ética
empresarial está preocupada com inúmeras questões que os gestores
devem enfrentar como parte integrante das decisões de negócio que têm
de tomar diariamente. Algumas questões, como a propriedade intelectual,
a privacidade de empregados e clientes, a segurança dos dados da
empresa e a segurança no trabalho, são as principais áreas de
controvérsia ética na área das tecnologias da informação. Outra dimensão
importante da ética prende-se especificamente com a ética no uso de
qualquer forma de tecnologia, a ética tecnológica. São quatro os
princípios

da

ética

tecnológica:

proporcionalidade,

consentimento

informado, justiça e risco minimizado. Estes princípios podem servir como
requisitos básicos que as empresas devem cumprir para ajudar a garantir
a aplicação ética das tecnologias da informação e sistemas de informação
nos negócios. Um exemplo comum de ética no uso da tecnologia envolve
os riscos para a saúde decorrentes da utilização de estações de trabalho
durante logos períodos de tempo em tarefas como a inserção de grandes
volumes de dados. Muitas das empresas e organizações apresentam um
comportamento ético, programando intervalos de trabalho para descanso
e limitando o tempo de exposição, deste tipo de funcionários, ao monitor e
teclado

do

computador,

minimizando

assim

o

risco

de

serem

desenvolvidos distúrbios de saúde relacionados com o trabalho, tais como
lesões oculares e nas mãos.
Esta competência foi referida por alguns dos gestores de SI
entrevistados. O responsável pelo Gabinete de Informática de uma
autarquia local afirmou o seguinte:
“Estando por vezes envolvidas questões políticas e/ou delicadas,
eu tenho a responsabilidade e tenho de ter a capacidade de gerir todos os
problemas éticos que poderão ser criados pela adoção das TI. A área que
mais preocupa os Vereadores e o Presidente da Câmara é a privacidade
e a integridade da informação.” [Entrevistado – caso 04].
A preocupação com as questões éticas levantadas pela adoção
das TI pela instituição é também uma preocupação do responsável pela
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área da informática e dos sistemas de um estabelecimento de ensino
particular. Ele referiu a este propósito o seguinte:
“…a gestão das questões éticas levantadas pela adoção das TI
numa instituição de ensino são muito importantes. No exemplo que vou
dar não se colocam questões legais, mas colocam-se questões éticas na
área da privacidade, relacionadas com a adoção das TI para a divulgação
dos resultados dos alunos, tanto de frequência como de exame. O
sistema que desenvolvemos e implementamos permite que os resultados
de frequência e os dos exames a nível de escola e nacionais estejam
disponíveis, online, na data prevista. Como sabe, todos estes resultados
são públicos e podem ser consultados por todos. É também verdade que
não existe lei alguma a regulamentar a forma de divulgação. Existe uma
norma que indica a data de divulgação, mas não a sua forma. Contudo, o
grau de exposição dado pela publicação online não é igual ao da
publicação de pautas no átrio do estabelecimento. O acesso às
informações não é o mesmo. Assim, teve que haver algum cuidado
quanto à privacidade dessa e de outras informações divulgadas de modo
a potenciar os benefícios e reduzir ao mínimo os prejuízos dessa
divulgação” [Entrevistado – caso 05].
Pela análise da Figura 48 podemos concluir que, na opinião da
maioria dos gestores de SI entrevistados, a ética é muito importante no
contexto organizacional atual e, por isso mesmo, uma competência
essencial para o CIO nos dias de hoje.
Podemos também ver na referida figura que a experiência é
considerada, por todos os entrevistados, como um fator que influencia de
uma forma significativa como se desenvolve a competência ética. A
formação e a educação afetam de alguma forma o desempenho desta
competência, como atesta a média de (6,8) pontos obtida mas, neste
caso, as respostas não foram consensuais, como sugere o elevado
desvio-padrão.
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Figura 48: Ética

4.3.3 Dimensão contextual
Num estudo efetuado por Peppard [Peppard 2010], é sugerido que o
ambiente, o contexto em que o CIO opera, tem um papel crucial no
sucesso da organização na otimização do valor das TI. Os dados
recolhidos no mesmo estudo revelam ainda que, pese embora as
competências técnicas e comportamentais sejam fundamentais, não
serão as únicas a contribuir de uma forma relevante para o desempenho
do CIO. Assim, contratar um CIO que foi bem-sucedido noutra
organização ou que possua as competências técnicas e comportamentais
necessárias não garante que venha a ser bem-sucedido no novo
contexto. Isto sugere que há outros fatores que necessitam de ser
considerados.
As

competências

contextuais

definem

a

capacidade

de

compreender, interpretar e reinterpretar a realidade nas suas diferentes
manifestações, empenhando-se em encontrar alternativas para os
problemas identificados. Estas competências conferem a consciência da
inserção num contexto com expectativas e exigências próprias [Eyng
2001].
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Esta seção descreve os elementos de competência contextual.
Estes descrevem a ligação entre o CIO e a organização, ou organizações,
envolvidas num projeto ou programa. Os elementos desta competência
estão listados na Tabela 3 e são descritos de seguida.
Elementos da competência
comportamental
1.

Visão e pensamento de negócio
Entrevistado: Caso 01, Caso 03
Referências: [Chen e Wu 2010; Chun e Mooney 2009; Feeny e Willcocks 1998; IPMA 2006; Karlsen
et al. 2002; Palmlund 1997; Peppard 2010; Polansky 2004; Wheeler 2002]

2.

Sistemas, produtos e tecnologia
Entrevistado: Caso 03
Referências: [Carter et al. 2011; Gottschalk e Taylor 2000; IPMA 2006; Karlsen et al. 2002]

3.

Aspetos legais
Entrevistado: Caso 05
Referências: [IPMA 2006; Perkowski 2011]

4.

Competência cultural
Entrevistado: Caso 02, Caso 04
Referências: [Dekleva e Zupančič 1996; Peppard 2010; Preston et al. 2006; Watson et al. 1997]

Tabela 3: Elementos da competência contextual

Visão e pensamento de negócio
A visão de negócio é essencial, seja ele uma atividade industrial,
comercial ou de serviços. Ser um visionário é ter a capacidade de
previsão das opções e oportunidades (tanto operacionais como
estratégicas), e um defensor da nova tecnologia.
Em 1998, David F. Feeny e Leslie P. Willcocks, referiam que o CIO
deveria possuir “pensamento de negócio“ [Chun e Mooney 2009; Feeny e
Willcocks 1998], de modo a definir os vários processos de negócio que a
tecnologia pode tornar possível. O grande desafio dos CIO é permitir o
alinhamento estratégico entre os negócios e a tecnologia. O esforço
colocado no desenvolvimento de sistemas de informação deve ser
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orientado de modo a que estes suportem a estratégia de negócio da
empresa.
A visão e a gestão estratégica é um passo importante para garantir,
a longo prazo, a viabilidade de uma organização. Esta capacidade
envolve a leitura correta de sinais exteriores e a sua interpretação, a fim
de escolher a direção mais apropriada para o desenvolvimento futuro da
empresa ou organização [Gottschalk 1999; Gottschalk e Taylor 2000]. O
departamento de sistemas de informação pode ser um poderoso agente
de mudança, sugerindo novas estratégias de negócio e novos produtos
baseados em informação, e coordenar tanto o desenvolvimento de
tecnologia como as mudanças planeadas na organização [Gottschalk e
Taylor 2000; Laudon e Laudon 2000].
Esta competência abrange a capacidade de perceber o impacto
das questões e estratégias de negócio na atividade dos gestores de SI.
De modo a cumprir com eficácia e eficiência com as suas tarefas, o CIO
necessita entender, de se identificar e estar totalmente integrado na
estratégia empresarial. Isto inclui uma comunicação nos dois sentidos, de
modo a garantir que todas as questões sejam devidamente abordadas e
que os sistemas de informação desenvolvidos e utilizados estejam
alinhados com as necessidades do negócio, ou seja, haja um alinhamento
estratégico entre o negócio e a tecnologia [Feeny e Willcocks 1998].
Assim, atualmente é esperado que todo o departamento de Sistemas de
Informação, liderado pelo CIO, consiga trazer para empresa vantagens
competitivas, agilidade, produtividade e rapidez. O CIO terá de assumir,
cada vez mais, um papel de liderança na orientação da integração de
negócio e nas iniciativas de transformação, definindo estratégias de
melhoria de processos [Polansky 2004]. A integração das TI e dos SI com
o negócio está amplamente reconhecida como um requisito essencial
para a criação de valor de negócio, novas oportunidades de mercado,
facilitar a inovação de processos, e ajudar a moldar a visão de negócio e
a estratégia de modo a ganhar vantagens competitivas para a
organização [Wheeler 2002]. Somente os CIO que consigam provar o seu
valor estratégico para a organização irão sobreviver [Palmlund 1997].
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Nesta função, o CIO deverá estar sempre atento ao ambiente
externo da organização. Só assim poderá acompanhar devidamente a
concorrência e as alterações tecnológicas relevantes. O CIO deve
identificar novas ideias externas à organização utilizando, para isso,
múltiplas fontes como, por exemplo, os contactos dos fornecedores,
relações profissionais e a rede de contactos pessoais [Karlsen et al.
2002].
“Posso começar por aquela (competência) que, na minha opinião, é
a mais importante, tanto dentro do departamento (aqui chamado de
serviço), quer para fora, e que é a capacidade de definir estratégias,
apontar o caminho que queremos trilhar em termos de Sistemas de
Informação, fazer o planeamento e dizer: nós devemos caminhar naquele
sentido.” [Entrevistado – caso 01].
O contexto organizacional e de negócio estão ligados e
condicionam os SI aos vários níveis de gestão.
Ao nível estratégico, o contexto de negócio é responsável pela
criação de um ambiente onde os SI possam ser eficazes. A criação desse
ambiente inclui tomar algumas decisões, nomeadamente sobre a forma
como a organização é preparada para trabalhar com os SI, como será
definida a contabilização de custos e receitas, como serão alocados os
recursos, como serão feitos os relatórios à gestão de topo, de forma a
garantir o controlo do SI e o alinhamento com as necessidades do
negócio.
Ao nível tático, o contexto de negócio está ligado aos projetos
através do plano de negócio. Esse plano de negócio determina o que se
espera de determinado SI em termos de funcionalidades exigidas, custos,
receitas, tempo, recurso e riscos aceitáveis. A este nível é essencial a
articulação com todos os departamentos da organização. Esta articulação
deve funcionar nos dois sentidos, isto é, garantir que todos os
departamentos sabem o que o projeto necessita e quais as suas
espectativas em relação ao projeto assim que ele for implementado.
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Ao nível operacional, têm de ser definidos os requisitos do
produto final e assegurar que a organização está pronta para o testar,
aceitar e explorar, de modo a atingir as receitas projetadas.

Figura 49: Visão e pensamento de negócio

Como podemos constatar pela Figura 49, a competência visão e
pensamento de negócio é extremamente importante para o gestor de SI
atual. Na opinião dos gestores de SI participantes do estudo esta
competência é aquela que é mais importante para o gestor de SI possuir
e desenvolver, acentuando o seu papel cada vez mais estratégico dentro
da organização. Esta opinião é partilhada por todos os entrevistados,
como atesta o elevado valor médio das pontuações atribuídas e o desviopadrão extremamente pequeno.
O fator que influencia mais o desempenho e desenvolvimento
desta competência é, na opinião da totalidade dos entrevistados, a
experiência, com uma média de (9,6) pontos e um desvio-padrão de
(0,89) pontos. A formação e educação também são importantes (7,6
pontos de média) mas, na opinião dos gestores de SI entrevistados, com
menor relevância do que a experiência e com um conjunto de pontuações
ligeiramente menos homogéneo.
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Sistemas, produtos e tecnologia
A competência Sistemas, produtos e tecnologia abrange a
ligação entre os sistemas, produtos e tecnologias relativos à organização.
Isto é dividido em aplicação, entrega e implementação de sistemas,
produtos e/ou tecnologia para organização, a partir da organização ou na
organização [IPMA 2006]. Os departamentos de sistemas de informação
e os CIO como seus líderes podem ser um forte agente de mudança. Os
departamentos de SI podem efetuar mudanças na organização, sugerindo
novas estratégias de negócio e novos produtos, baseados em informação,
e coordenar o desenvolvimento de tecnologia e as mudanças planeadas
na organização [Gottschalk e Taylor 2000]. O gestor identifica as
necessidades dos utilizadores e desenvolve soluções que alteram o
cenário do negócio. Uma responsabilidade importante dos gestores é
garantir que a constante e rápida evolução das oportunidades técnicas
são

compreendidas,

planeadas,

implementadas

e

exploradas

estrategicamente pela organização [Karlsen et al. 2002].
Os novos projetos de SI podem e devem ser usados para criar ou
alterar produtos ou ofertas de serviços ou sistemas. Tanto a seleção das
tecnologias como a sua alteração são normalmente uma questão
estratégica. Os CIO com um nível hierárquico mais elevado dentro da
organização e, portanto, com mais poder formal, estão mais bem
posicionados para participar ativamente nas atividades estratégicas da
empresa ou organização. Por outro lado, os CIO posicionados mais em
baixo

na

hierarquia

da

empresa

ou

organização

terão

menos

probabilidades de participar nas decisões estratégicas. A posição é um
fator-chave da capacidade de um CIO incorporar e alinhar as TI com a
estratégia de negócios e projetar possibilidades futuras para o negócio
através das TI [Carter et al. 2011].
Esta
entrevistados

competência
como

foi

sendo

considerada
importante.

As

pelos

gestores

pontuações

de

atribuídas

oscilaram entre os 8 e os 10 pontos, com uma média de (8,6) pontos.
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SI

O desempenho da competência sistemas, produtos e tecnologias
é, na opinião dos gestores de SI entrevistados, afetada de um modo
semelhante pela experiência e pela formação e educação, como podemos
ver pela Figura 50. Os valores atribuídos pelos participantes no estudo
são elevados, indicando que a influência dos dois fatores é também
elevada.

Figura 50: Sistemas, produtos e tecnologia

Aspetos legais
Este elemento de competência descreve o impacto da lei e dos
regulamentos na implementação de projetos de SI. Numa perspetiva
contextual, ter uma boa reputação no mercado, ser um parceiro honesto,
que age de acordo com a lei e ética, limitando assim a exposição legal, é
muito importante. A limitação da exposição legal reduz de maneira
substancial o potencial para ações judiciais. Os processos judiciais são
sempre de evitar, mesmo tendo razão, porque podem custar muito tempo
e dinheiro em apoio jurídico, que dificilmente podem ser recuperados.
Na definição de um projeto de SI, são repetidamente tomadas
decisões que têm implicações legais e/ou que precisam ser tomadas de
acordo com uma estrutura legal.
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O CIO tem de ter atenção e agir de acordo com a lei. Deve também
ser capaz de reconhecer ou descobrir qual ou quais as atividades têm
requisitos legais e quais os princípios da lei que se aplicam. O
conhecimento e a experiência em leis contratuais são essenciais em
contexto de alguns tipos de projetos, principalmente em projetos
internacionais, que podem estar sujeitos aos requisitos de mais do que
um sistema legal.
Devem ser consultados advogados ou outros consultores jurídicos
para quaisquer questões legais importantes. Os gestores de SI têm de
reconhecer quando estes conselhos de especialistas são necessários e
fornecer-lhes todas as informações relevantes.

Figura 51: Aspetos legais

A perceção de cada um dos gestores de SI entrevistados quanto
ao impacto da lei e dos regulamentos no desenvolvimento e
implementação de SI nas organizações é muito diferente e depende da
organização em si. Assim, como podemos ver na Figura 51, as
pontuações atribuídas pelos gestores de SI entrevistados é um pouco
díspar, em todos os itens. No entanto, as médias obtidas podem ser
consideradas relativamente altas, indicando a importância deste elemento
de competência para um certo tipo de gestor de SI.
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Competência cultural
Qualquer SI e projeto de SI devem ter em consideração as
influências culturais.
A importância deste elemento de competência surge do aumento
exponencial dos negócios globais com a utilização, também global, dos
sistemas de informação como ferramenta estratégica [Preston et al.
2006].

Há

uma

necessidade

do

CIO

perceber

o

ambiente

e

enquadramento cultural, não só no seu país de origem e trabalho, mas
também em todas as dependências distribuídas pelo mundo.
O CIO de uma empresa de venda a retalho do Reino Unido,
subsidiária de uma empresa com sede em Hong-Kong comentou, em
entrevista, a importância de ser capaz de se movimentar num cenário
multicultural [Peppard 2010]: “O CIO de Hong-Kong, que é o CIO de todo
o grupo, gere 31 retalhistas a nível mundial. Por conseguinte, os nossos
contactos são pouco frequentes – felizmente, a maioria dos nossos
contactos são para discutir novos investimentos e não para tratar de
problemas. Quando ele se desloca à europa, nem sempre vem ao Reino
Unido. No entanto, eu agendo com o seu assistente pessoal, de modo a
poder falar pessoalmente com ele. Tem tudo a ver com relações
interpessoais, mesmo que seja por 30-45 minutos, é necessário
compreender o ambiente cultural no qual se trabalha, não só no Reino
Unido, mas também em Hong Kong. Os chineses colocam um grande
enfase na integridade: se a confiança for quebrada é praticamente
impossível reparar essa confiança“.
Mas não existem somente as diferenças culturais entre países ou
continentes. Um CIO de uma grande empresa de construção civil,
comentou, em entrevista as diferenças culturais existentes dentro duma
empresa como a sua. “Temos também de ter a capacidade de adaptar o
nosso discurso de acordo com a proveniência da pessoa. Esta
proveniência pode ser interna, segundo as suas funções, ou externa
como, por exemplo, clientes e fornecedores. Este aspeto contextual é de
extrema importância, nomeadamente a competência cultural, aquela que
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nos permite ter a capacidade e adaptar o discurso de acordo com o nosso
interlocutor. Nós temos de utilizar uma linguagem diferente dependendo
da pessoa com que estamos a falar. Apercebi-me disso numa reunião
geral de encarregados de obra”. [Entrevistado – caso 02].
Também o chefe do Gabinete de Informática de uma Câmara
Municipal tem a mesma perceção. Ele refere que: “Como compreende, eu
tenho necessidade de falar e interagir com vários grupos distintos de
pessoas, que vão desde os técnicos do meu gabinete, passando por
todos os funcionários administrativos de todos os serviços, até à classe
política (Vereadores e Presidente da Câmara). O discurso que tenho de
adotar com cada um desses grupos é, como facilmente se compreende,
completamente distinto e exige uma capacidade de comunicação enorme,
para que possa transmitir a mensagem em termos que sejam mais
significativos para eles. Aliás, cada um destes grupos apresenta níveis
culturais e sensibilidades completamente diferentes, obrigando a alterar
de forma significativa a maneira de comunicar com cada uma delas,
ajustando-me às diversas realidades. É uma situação que tenho de
enfrentar diariamente. É muito diferente interagir com um Vereador, com o
Presidente da Câmara, com o pessoal administrativo ou com o pessoal
das obras (a quem também prestamos assistência nas comunicações
móveis). Ou seja, a capacidade de relacionamento com pessoas de várias
proveniências e com sensibilidades e entendimento diversos é uma
capacidade

fundamental

para

o

desempenho

do

meu

cargo.”

[Entrevistado – caso 04].
A investigação tem produzido evidências de que as diferenças
culturais podem alterar os efeitos da gestão dos sistemas de informação
[Dekleva e Zupančič 1996; Watson et al. 1997].
Assim, num contexto organizacional global, a capacidade de
interagir eficientemente com pessoas de culturas diversas é uma
competência fundamental.
O elemento competência cultural tem uma relação muito forte
com outros elementos de competência como, por exemplo, o trabalho em
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equipa, abertura/diplomacia, liderança, motivação, abertura e diplomacia,
confiabilidade, conflito e crise, e a ética [Watson et al. 1997].

Figura 52: Competência cultural

A competência cultural foi considerada pelos gestores de SI
entrevistados, como sendo de extrema importância, como atestam os
valores obtidos e que podemos ver na Figura 52.
A experiência, com uma média de (8,0) pontos é, ainda segundo a
opinião dos entrevistados, um fator que influencia de modo significativo o
desempenho e o desenvolvimento deste elemento de competência.
A influência que a formação e educação têm no desempenho da
competência cultural foi, mais uma vez, objeto de pontuações um pouco
heterogéneas, como podemos ver pelo valor extremamente alto do
desvio-padrão, (3,54) pontos, cerca de 50,5% da média da pontuação
obtida (coeficiente de variação).
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4.4 Análise dos resultados das entrevistas
Para além da apresentação dos resultados referentes a cada uma das
competências identificadas, torna-se útil preceder à sua análise global.
Conforme já referido, aos gestores de SI participantes no estudo foi
pedido que preenchessem três tabelas, de acordo com o guião de
entrevista disponível em apêndice.
A primeira dizia respeito ao grau de importância de cada uma das
competências apresentadas. Cada um dos entrevistados atribuiu, para
cada uma das competências, um valor entre 0 (zero) e 10 (dez), ou seja,
de não importante a fundamental.
Na questão seguinte pedia-se para indicar a influência da
experiência para a obtenção de cada uma das competências. Tal como
na questão anterior, os valores foram atribuídos numa escala de 0 (zero)
e 10 (dez) pontos. Neste caso, 0 pontos significa que a obtenção da
competência não é influenciada pela experiência. A atribuição de 10 (dez)
pontos significa que a experiência contribui em muito para a obtenção da
competência.
Por último perguntava-se de que forma a educação e formação
influenciam a obtenção de cada elemento de competência. Tal como nos
casos anteriores, os valores atribuídos estão entre 0 (zero) e 10 (dez)
pontos, em que, a atribuição de 0 (zero) pontos significa que o elemento
de competência não é influenciado pela formação e educação e, em
oposição, a atribuição de 10 (dez) pontos significa que a formação e
educação influenciam muito a obtenção do elemento de competência.
Seguidamente, com os resultados obtidos calculou-se a média
aritmética, o desvio padrão e o coeficiente de variação ou dispersão. O
desvio padrão é uma medida de dispersão usada com a média e mede a
variabilidade dos valores à volta da média e é calculada como mostra a
Equação 1. O valor mínimo do desvio padrão é 0 indicando que não há
variabilidade, ou seja, que todos os valores são iguais à média.
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O desvio padrão, possui propriedades que o torna uma medida de
dispersão muito útil para se descrever a variação observada nos valores
de um conjunto e informar a homogeneidade de tal conjunto. Assim,
quando o desvio padrão da série é pequeno a amostra é homogênea,
quando o valor é alto a amostra é heterogênea. Apesar de suas ótimas
qualidades, o desvio padrão só descreve adequadamente a dispersão de
valores de um conjunto com distribuição normal. Mas, como poderemos
saber se o desvio padrão, relativamente aos valores da amostra, é grande
ou pequeno? Para isso utilizamos outra medida chamada de coeficiente
de variação.
∑
√

(

)

Equação 1: Fórmula de cálculo do desvio padrão

O coeficiente de variação é uma medida de dispersão relativa, pois
expressa a relação entre do desvio padrão e a média, em termos
percentuais. O coeficiente de variação é dado pela Equação 2.

Equação 2: Fórmula de cálculo do coeficiente de variação

Assim, o conceito estatístico de desvio padrão corresponde ao
conceito matemático de distância, ou seja, a dispersão dos dados em
relação a média de uma sequência. Ao desvio padrão podemos chamar
de dispersão absoluta. Ao coeficiente de variação podemos chamar de
dispersão, e é a razão entre o desvio padrão e a média.
Estes dois conceitos vão ser úteis para a interpretação dos
resultados das tabelas presentes nos pontos seguintes.
Para cada uma das dimensões serão apresentadas tabelas com os
resultados obtidos em cada uma das questões colocadas: grau de
importâncias, influência da experiência, da formação e educação na
obtenção de cada uma das competências.
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4.4.1 Resultados obtidos: dimensão técnica
Os elementos de competência da dimensão técnica foram considerados
muito importantes pelo conjunto de gestores de SI entrevistados, obtendo
uma média global de (8,61) pontos, como mostra a Tabela 4.
Para a análise destas tabelas vamos considerar o seguinte: se a
média da pontuação obtida for superior ou igual a 9 pontos, então o
elemento de competência é considerado fundamental. Se, por outro lado,
a média das pontuações obtidas estiver compreendia entre (7,5) e (9,0)
pontos, o elemento de competência é considerado muito importante. São
considerados importantes os elementos de competência cuja média
esteja compreendida entre (5,0) e (7,5) pontos. Abaixo dos 5 pontos, o
elemento de competência é considerado pouco importante.

Tabela 4: Resultado das entrevistas: importância dos elementos de competência da dimensão
técnica

Também vamos considerar o valor do coeficiente de variação.
Neste caso, se o valor do coeficiente for inferior ou igual a 20%, a amostra
é considerada homogénea. Por outro lado, se esse valor for superior a
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20%, consideramos a amostra como heterogénea [Pimentel-Gomes
2009].
Assim, analisando a Tabela 4, podemos constatar que seis dos
treze elementos de competência são considerados fundamentais. São
eles a comunicação, o trabalho em equipa/relacionamento interpessoal, a
capacidade de resolução de problemas, a capacidade de acompanhar as
inovações tecnológicas, o conhecimento técnico e do negócio e a gestão
de projeto, todas elas com uma média superior ou igual a 9 pontos.
Para estes seis elementos de competência, a opinião dos gestores
de SI entrevistados foi consensual, como podemos constatar pelo baixo
valor do coeficiente de variação, sempre inferior a 20%.
Apenas um elemento de competência, a gestão da qualidade,
obtém uma média inferior (7,5) pontos, sendo por isso considerada
importante.
Os restantes são considerados muito importantes. Destes, a gestão
de recursos, o controlo de relatórios, a informação e documentação, a
gestão do risco e das oportunidades, e a gestão das partes interessadas,
obtiveram uma pontuação homogénea por partes dos entrevistados. A
gestão do tempo, embora com uma média elevada, apresenta alguma
diversidade de pontuações atribuídas.
A Tabela 5 condensa os resultados obtidos quando se questionou
os gestores de SI entrevistados sobre de que forma a experiência
influencia a obtenção de cada elemento de competência. Cada
entrevistado atribuiu uma classificação de 0 a 10, em que em que 0
significa que a competência não é influenciada e 10 significa que é muito
influenciada.
Os intervalos utilizados para a análise da tabela seguinte (Tabela
5) são semelhantes aos utilizados para a análise da tabela anterior
(Tabela 4).
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Assim, através da tabela, conseguimos perceber que, segundo os
participantes no estudo, só dois dos treze elementos de competência da
dimensão técnica, a comunicação e a gestão de projeto, são altamente
influenciados pela experiência do gestor de SI.
Com a exceção da gestão da qualidade, todos os outros elementos
de competência são classificados como muito influenciados.

Tabela 5: Resultado das entrevistas: grau de influência da experiência nos elementos de
competência da dimensão técnica

A Tabela 6 reflete os resultados obtidos quando se questionou os
gestores de SI entrevistados sobre a influência da experiência na
obtenção de cada elemento de competência. Cada entrevistado atribuiu
uma classificação de 0 a 10, em que em que 0 significa que a
competência não é influenciada e 10 significa que é altamente
influenciada.
Os intervalos utilizados para a análise da tabela são os mesmos
dos utilizados para a análise das tabelas anteriores.
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Apenas dois elementos de competência da dimensão técnica, a
gestão do risco e das oportunidades e o conhecimento técnico e do
negócio são, na opinião dos entrevistados, muito influenciados. Para os
restantes, a influência da formação e educação é moderada. No entanto,
destacam-se as pontuações atribuídas pelo entrevistado 4, chefe dos
serviços de informática de uma autarquia. Para ele, todas as
competências elencadas são fortemente influenciadas pela formação do
gestor de SI.

Tabela 6: Resultado das entrevistas: grau de influência da formação e educação nos elementos de
competência da dimensão técnica

4.4.2 Resultados obtidos: dimensão comportamental
A Tabela 7 mostra os resultados da classificação, pelos gestores de SI
entrevistados, quanto ao grau de importância de cada um dos elementos
de competência da dimensão comportamental.
Tal como anteriormente, para a análise destas tabelas vamos
considerar que o elemento de competência é considerado fundamental se
a média da pontuação obtida for superior ou igual a (9,0) pontos. Se a
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média se situar entre (7,5) e (9,0) pontos, o elemento de competência é
considerado muito importante. Na dimensão comportamental não tivemos
nenhum elemento de competência a apresentar uma média de
pontuações inferior a estes dois intervalos.
Calculando a média de pontuações de todos os elementos de
competência da dimensão comportamental, obtemos um resultado de
(8,9) pontos, para uma média do coeficiente de variação a rondar os 10%.
Assim, na generalidade, o conjunto de competências da dimensão
comportamental foi considerado, por todos os entrevistados, como muito
importante.

Tabela 7: Resultado das entrevistas: importância dos elementos de competência da dimensão
comportamental

Cinco elementos de competência destacam-se, sendo classificados
como fundamentais. São eles a liderança, motivação e ligação, a
orientação ao resultado, a assertividade, segurança e autoconfiança, a
confiabilidade e, por último, a ética. Todos os outros foram classificados
como muito importantes. É de realçar o coeficiente de variação
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extramente baixo para qualquer um dos elementos de competência,
reforçando assim os resultados obtidos.
São também seis os elementos de competências que são
considerados altamente influenciados pela experiência, como podemos
ver na Tabela 8. Mais uma vez, o coeficiente de variação apresentado por
cada um destes seis elementos é muito baixo, indicando uma
homogeneidade nas pontuações atribuídas pelos gestores de SI
entrevistados. Aliás, com exceção dos elementos de competência
abertura/diplomacia, com um coeficiente de variação de 23,3%, e a
criatividade, com um coeficiente de variação de 33,0%, o conjunto de
pontuações obtidas foi muito homogéneo.

Tabela 8: Resultado das entrevistas: grau de influência da experiência nos elementos de
competência da dimensão comportamental

O grau de influência da formação e educação nos elementos de
competência da dimensão comportamental, segundo a opinião dos
gestores de SI entrevistados, é mostrado na Tabela 9. A formação e
educação, com uma média de cerca de (7,1) pontos obtidos, exercem
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uma influência ligeira no desenvolvimento e o desempenho dos
elementos de competência desta dimensão.
Podemos destacar a eficácia e eficiência, como uma média de (8,0)
pontos, a liderança, motivação e ligação, com uma média de (7,6) pontos,
e a consulta e negociação, também com uma média de (7,6) pontos,
como os elementos de competências em que a influência da formação e
educação mais se faz sentir.
No entanto, é de referir que, com a exceção da eficácia e
eficiência, as pontuações atribuídas pelos entrevistados revelaram-se
algo heterogéneas, como podemos constatar pelos valores do coeficiente
de variação.

Tabela 9: Resultado das entrevistas: grau de influência da formação e educação nos elementos de
competência da dimensão comportamental

4.4.3 Resultados obtidos: dimensão contextual
A Tabela 10 mostra o grau de importância atribuído pelos gestores de SI
entrevistados ao conjunto de competências da dimensão contextual. Com
uma média de cerca de (8,9) pontos, podemos concluir que este grupo de
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competências é, na sua opinião, muito importante. O elemento de
competência, aspetos legais, dada a sua especificidade, é o único com
uma amostra de pontuações algo heterogénea.
Dois elementos de competência merecem destaque, são eles a
visão e pensamento de negócio, com uma média de (9,8) pontos, e a
competência cultural, com uma média de (9,2) pontos. Estes dois
elementos de competência são, por isso, considerados essenciais para o
gestor de SI atual.

Tabela 10: Resultado das entrevistas: importância dos elementos de competência da dimensão
contextual

A visão dos entrevistados quanto ao grau de influência da
experiência no desempenho elementos de competência da dimensão
contextual está patente na Tabela 11. Tal como na tabela anterior, a visão
e o pensamento de negócio é o elemento mais influenciado pela
experiência, surgindo com uma média de (9,6) pontos.
A experiência também desempenha um papel importante no
desempenho dos restantes elementos de competência, oscilando entre
(7,8) e (8,2) pontos de média.
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Tabela 11: Resultado das entrevistas: grau de influência da experiência nos elementos de
competência da dimensão contextual

Na Tabela 12 podemos ver o grau de influência da formação e
educação nos elementos de competência da dimensão contextual. Os
elementos de competência sistemas, produtos e tecnologia, com uma
média de (8,6) pontos, e aspetos legais, com uma média (8,0) pontos
destacam-se dos restantes, acima da média do conjunto de competências
desta dimensão, que é de (7,9) pontos.

Tabela 12: Resultado das entrevistas: grau de influência da formação e educação nos elementos de
competência da dimensão contextual

Como podemos ver pela análise das tabelas anteriores, e considerando
que um valor compreendido entre (7,5) e (9,0) pontos reflete que o
conjunto de competências é considerado importante, podemos afirmar
que o conjunto de entrevistados participantes considerou os elementos de
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competência das três dimensões como importantes, com uma média de
pontuação de (8,6), (8,9) e (8,9) pontos, para a dimensão técnica,
dimensão comportamental e dimensão contextual, respetivamente.
É de realçar o facto da dimensão técnica obter uma média
ligeiramente inferior às outras duas dimensões, refletindo a evolução e a
alteração do papel do CIO dentro da organização, como foi referido nos
capítulos anteriores.
A capacidade para lidar com todos os aspetos técnicos,
comportamentais ou contextuais com que o CIO se depara no seu dia-adia é, segundo os participantes no processo de entrevistas muito
influenciada pela experiência que possui. Em qualquer uma das
dimensões de competência, o painel de entrevistados considerou que o
desempenho dos vários elementos de competência é muito influenciado
pela experiência do CIO, como podemos comprovar pelas médias,
claramente acima dos (8,0) pontos, obtidas por cada uma das dimensões
de competências.
Na generalidade, o grau de desempenho dos elementos de
competência é influenciado pela educação e formação que o CIO possui,
com especial relevo para as competências da dimensão contextual. No
entanto, o grau de influência da formação e educação não foi
considerado, pelos participantes, tão elevado como a experiência.
Os resultados obtidos, através do processo de entrevistas,
mostram que as opiniões não são consensuais, como podemos ver pelos
elevados valores obtidos para o coeficiente de variação, claramente
acima dos 25%.
Os resultados obtidos, no que concerne à importância atribuída
pelos gestores às competências identificadas, possibilita reforçar ainda
mais o grau de confiança no modelo apresentado.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo são traçadas diversas considerações sobre as ideias
centrais que foram desenvolvidas ao longo da tese. É feita uma síntese
dos assuntos abordados, descreve-se globalmente o problema, as
soluções propostas, aqueles que consideramos serem os principais
resultados alcançados e os principais contributos que este trabalho se
propõe prestar à área na qual se focou. As limitações existentes são
também apresentadas e, na expetativa da sua continuidade, deixam-se
algumas propostas de trabalho futuro por forma a enriquecer e a fazer
crescer os contributos desta tese.

5.1 Síntese da tese
Os avanços tecnológicos das últimas décadas originaram um ambiente no
qual as organizações são forçadas a procurar ativamente novas opções
para a redução de custos enquanto, simultaneamente, procuram competir
mais

eficazmente

nos

seus

mercados.

Este

ambiente

requer

organizações focadas, ágeis, mais flexíveis e competitivas, sendo as
organizações levadas a efetuar mudanças muitas vezes radicais na forma
como conduzem os negócios, empregam pessoas e utilizam tecnologias
[Varajão 2001].
Um dos fatores que trouxe alterações significativas no modo como
as empresas competem foi a globalização dos mercados. Devido a uma
maior integração dos mercados, a globalização tem tendência a provocar
uma maior concorrência. Assim, os sistemas de informação necessitam
de ser olhados estrategicamente, isto é, como elementos competitivos
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vitais, como um meio de renovação da organização e como um
investimento útil, já que as tecnologias ajudam uma empresa a adotar
estratégias e processos de negócio que lhe permitem reinventar-se de
modo a poder sobreviver e ter êxito no contexto atual [O'Brien e Marakas
2011].

Assim,

para

serem

mais

competitivas

ou

mesmo

para

sobreviverem, as empresas terão de se antecipar, ou no mínimo
acompanhar, as mudanças tecnológicas que vão acontecendo a um ritmo
cada vez mais elevado, nos mercados nacionais e internacionais.
Como consequência destes aspetos, houve uma grande alteração
naquilo que as organizações esperam do desempenho dos seus sistemas
de informação e da sua importância dentro da organização. Como seria
de esperar, o papel do gestor de SI e o seu posicionamento dentro da
organização também sofreram alterações, acompanhando a evolução dos
SI e a sua crescente importância.
O gestor de SI deixou de ser “apenas” o executivo responsável
pela gestão das tecnologias da informação e passou a integrar a equipa
de gestão de topo, atuando, atualmente, como estratega e inovador de
processos, auxiliando o CEO no desenvolvimento de estratégias e
promovendo o alinhamento entre os SI/TI e o negócio, sendo uma maisvalia no desenvolvimento, competitividade e desempenho do mesmo.
Apesar das constatações anteriores e dos muitos trabalhos de
investigação desenvolvidos principalmente nos últimos vinte anos com o
objetivo de perceber a evolução do papel do gestor de SI/TI e as suas
capacidades, atributos e competências fundamentais, identificou-se como
problema a inexistência de um modelo de competências para o gestor de
SI/TI (CIO) tendo em conta a elevação do gestor de SI/TI ao estatuto de
gestor de topo, estabelecendo-se como finalidade e objetivo do presente
trabalho de investigação a proposta de um modelo de competências para
o CIO.
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5.2 Síntese de resultados
Um projeto de investigação não deverá constituir um fim em si mesmo.
Pelo contrário, deverá contribuir para o desenvolvimento de uma
determinada área (ou áreas) de estudo acrescentando conhecimento
novo. Consequentemente, o seu sucesso deve ser perspetivado na
medida em que os seus resultados são úteis para além de servirem os
propósitos imediatos do seu autor ou autores [Varajão 2002].
Para alcançar a principal finalidade deste trabalho de investigação,
o desenvolvimento de um modelo de competências para o CIO, foram
estabelecidos três objetivos específicos.
O primeiro objetivo foi a revisão da teoria sobre a evolução dos SI e
dos departamentos de SI nas últimas décadas. Apresentaram-se diversos
conceitos fundamentais para a compreensão e enquadramento dos SI e
do departamento de SI/TI nas organizações. O cumprimento deste
objetivo serviu de enquadramento e introdução aos objetivos seguintes e
à finalidade principal deste trabalho de investigação.
O segundo objetivo consistiu na revisão de literatura sobre a
evolução do papel do CIO, desde a criação do cargo de gestor de
processamento de dados até à atualidade como gestor de “classe CxO”.
O resultado obtido com a concretização deste objetivo revelou-se de
extrema importância para o desenvolvimento do trabalho por duas razões:
permitiu confirmar a inexistência de um modelo de competências para o
CIO e serviu de base para o desenvolvimento do terceiro objetivo.
Com a concretização do terceiro objetivo procurou-se identificar e
caracterizar as competências que um CIO deverá possuir e a sua
importância relativa, o que conduziu à proposta de um modelo de
competências.
A Tabela 13 apresenta os principais contributos que se julga terem
sido alcançados pelo cumprimento dos objetivos definidos.
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Tabela 13: Síntese dos contributos do trabalho realizado

Procurou-se o cumprimento da finalidade e dos objetivos
estipulados para esta tese através da obtenção de vários resultados, de
entre os quais se destacam:


Revisão de conceitos fundamentais sobre SI e organização dos
departamentos de SI;



Revisão bibliográfica sobre o papel, competências, capacidades e
aptidões necessárias ao CIO;



Desenvolvimento de um modelo de competências para o CIO.

5.2.1 Departamento de SI/TI
De uma forma geral podemos dizer que um SI é um sistema que
deverá suportar a tomada de decisão e o controlo de uma organização,
ajudando os gestores a analisar problemas, visualizar assuntos
complexos e a criar novos produtos [O'Brien e Marakas 2011; Yaseen
2011]. Assim, um SI pode ser definido como um conjunto de componentes
interrelacionados,

nomeadamente,

pessoas,

hardware,

software,

infraestruturas de comunicação, dados, políticas e processos que
permitem recolher, armazenar, processar e disseminar a informação
numa organização.
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A utilização da computação nas organizações começou por volta
da década de 1950 do século vinte, alguns anos depois do início da era
da computação moderna. Nesta altura, e até meados da década de 1960,
a função SI foi bastante limitada, consistindo essencialmente no
processamento

de

transações,

na

manutenção

de

registos,

na

contabilidade e noutras aplicações de processamento eletrónico de
dados. Na década de 1960 foi introduzida uma nova finalidade para os SI,
com o desenvolvimento de aplicações que passam a fornecer relatórios e
mapas de gestão, previamente especificados e definidos, com toda a
informação necessária e que auxiliavam os gestores na tomada de
decisões. Assim, a atividade dos departamentos de SI/TI, nesta altura,
focava-se essencialmente na automatização de funções manuais e na
reorganização

de

processos

de

trabalho

[Varajão

2002].

Os

departamentos de SI/TI, que nesta altura tinham o nome de departamento
de processamento de dados, eram constituídos, essencialmente, por um
grupo

relativamente

reduzido

de

programadores,

operadores

de

introdução de dados e pessoal técnico [Ives e Olson 1981].
Em meados dos anos 1970 a informática e a computação
evoluíram significativamente e começaram a entrar em áreas mais
funcionais da organização tendo o departamento de processamento de
dados evoluído, gradualmente, para departamento de SI/TI [Ives e Olson
1981; Rockart 1982]. A pesquisa na área dos Sistemas de Apoio à
Decisão ganha uma grande dinâmica [Keen 1980; Power 2008],
começando o departamento de SI/TI a deixar de ser “exclusivamente
técnico” e a aproximar-se da gestão da informação, sendo por vezes
contratados gestores de informação com capacidades comprovadas
noutras áreas de negócio, com o objetivo incutir na Função Sistemas de
Informação a orientação ao desempenho, processos e disciplina. O
desenvolvimento, implementação e manutenção de aplicações de
negócios eram, nessa altura, as principais atribuições do departamento de
SI/TI.
A importante revolução tecnológica ocorrida nos anos 1980, o
surgimento da microinformática e a consequente generalização da
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utilização de computadores pessoais, trouxe profundas alterações, quer a
nível dos SI, como também na função e organização dos departamentos
de TI. Com o aparecimento desta tecnologia, as organizações viram
reduzidos

os

entraves

originados

pelos

sistemas

anteriores,

nomeadamente de custo, possibilitando informatizarem-se e manterem-se
atuais em relação aos novos desafios do mercado [Carvalho 2010]. Estes
sistemas permitiram interligar múltiplos computadores, ou seja, múltiplos
sistemas, com capacidade individual de processamento, numa lógica de
partilha de recursos e de diminuição de custos. A tecnologia existente e
os sistemas desenvolvidos permitiram informatizar as diversas unidades
funcionais

de

negócio:

Marketing,

Produção/Operações,

Recursos

Humanos, Contabilidade, Gestão Financeira, etc.
Estes

sistemas

e

esta

forma

de

informatizar

o

negócio

apresentavam alguns problemas, nomeadamente o aparecimento não
controlado

de

diferentes

bases

de

dados

com

objetivos

muito

semelhantes, em alguns casos até iguais, possuindo, por vezes,
informação redundante e estruturas de informação diferentes para o
mesmo tipo de dados, resultando numa incoerência e inconsistência de
dados, tornando a gestão das organizações, que suportavam e baseavam
as suas estratégias de SI neste tipo de sistemas, ainda mais difícil
[Carvalho 2010].
Até meados da década de 1990 este problema manteve-se. Com o
aparecimento de aplicações empresariais multifuncionais e dos sistemas
empresariais de negócio a situação alterou-se. Estes sistemas, ao
contrário da informatização isolada das unidades funcionais de negócio,
passaram a ter uma grande facilidade de partilha de recursos e de
integração, tanto de fluxos de informação interna, como externa, numa
solução única e abrangente.
Estes

sistemas,

aliados

à

grande

evolução

ocorrida

nas

telecomunicações, proporcionaram um avanço enorme na área da gestão
da informação nas empresas, tornando-se parte integrante de qualquer
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organização, fazendo com que o negócio e as TI sejam atualmente
indissociáveis [Henderson 2008].
As organizações passaram a assumir que as TI/SI, para além de
meramente constituírem um custo, podem funcionar como agentes de
mudança, geradores de vantagens competitivas e facilitadores do
desenvolvimento, incluindo-as no seu planeamento estratégico [Enns et
al. 2000; O'Brien e Marakas 2011].
Os departamentos de SI/TI, para além das responsabilidades
anteriores de manutenção da infraestrutura tecnológica e do fornecimento
das aplicações necessárias para suportar os diversos processos de
negócio, passaram a ter um papel mais estratégico de compreensão e
avaliação dos benefícios e do potencial da tecnologia, como motor de
inovação e criação de oportunidades de negócio.
Assim, os departamentos de SI/TI evoluíram de uma época em que
apenas controlavam as tecnologias da informação, para uma era em que
acumulam essa função com um papel mais estratégico, de sugestão de
novas estratégias e processos de negócio [Gottschalk e Taylor 2000].

5.2.2 Chief Information Officer (CIO)
O CIO, ou gestor de SI, é a figura responsável pelas tecnologias e
sistemas de informação dentro de uma organização e o seu papel tem
recebido uma atenção significativa por parte dos investigadores [Peppard
et al. 2011].
No princípio da era da computação empresarial, o papel do gestor
de sistemas de informação, na altura apelidado de gestor de
processamento eletrónico de dados, resumia-se ao de um técnico de
informática que geria uma função relativamente pouco importante, que
estava focado no processamento de dados, como o próprio nome indica
[Chun e Mooney 2009; Ives e Olson 1981]. Entretanto, com a
disseminação da informática em áreas mais funcionais da organização e
o crescente reconhecimento da importância dos dados e da informação
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na tomada de decisão, o departamento e o gestor de “processamento de
dados” evoluem para departamento e gestor de “sistemas de informação”
[Rockart et al. 1982].
Nos finais da década de 1970 e início da década de 1980, deu-se
uma grande evolução nas competências, aptidões e habilidades
procuradas no gestor de sistemas de informação [Ives e Olson 1981].
Começava-se, cada vez mais, a desviar da ênfase exclusiva na aptidão
técnica e a procurar capacidades de comunicação e de gestão eficazes.
A partir da década de 1980, com o surgir dos computadores
pessoais, a informatização das empresas alterou-se radicalmente. Do
mesmo modo, o papel do gestor de SI também se altera, passando este a
ser valorizado pelo seu pensamento de negócio e pela capacidade de
gestão da mudança, para além dos seus conhecimentos técnicos. O
gestor de SI passa, assim, a atuar como principal aliado do CEO na
adoção de estratégias e processos de negócio, que permitam à
organização ter êxito num ambiente dinâmico de negócio.
John F. Rockart [Rockart 1982], com base em entrevistas
realizadas a alguns gestores de SI de grandes organizações, notou,
nessa altura, a existência de um conjunto genérico de fatores críticos de
sucesso:


Serviço – O CIO necessita de entender o estado do serviço,
bem como a perceção dos utilizadores sobre ele;



Comunicação – o CIO atua como porta-voz da FSI alertando
para o impacto potencial das TI/SI no negócio e procura
entender as necessidades dos utilizadores e estabelecer as
prioridades da FSI;



Recursos humanos – O CIO, bem como a sua equipa,
deverão possuir, não só competências técnicas, mas
também competências na área de gestão;



Reposicionamento da função SI – O CIO deverá contribuir
para a evolução da FSI, tornando-a omnipresente em todos
os aspetos do negócio.
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Nas décadas de 1980/1990, os papéis do CIO podem ser
condensados em quatro grupos [Ross e Feeny 1999]:


Designer

organizacional

–

tendo

por

incumbências

conceber, desenhar e constantemente adaptar as TI;
recrutar e desenvolver uma equipa de profissionais TI que
seja, ao mesmo tempo, tecnicamente competente e
orientada ao negócio; garantir que a constante e rápida
evolução das oportunidades técnicas são compreendidas,
planeadas, implementadas e exploradas estrategicamente
pela organização;


Consultor de tecnologia – tendo como principal objetivo o
alinhamento estratégico entre o negócio e a tecnologia;



Arquiteto

de

tecnologia

–

tendo

a

capacidade

de

acompanhar as inovações tecnológicas;


Comprador

informado

–

aquele

que,

conhecendo

a

tecnologia e os serviços disponíveis no mercado, consegue
adquirir recursos externos de modo a maximizar a eficácia
dos

recursos

internos

e,

assim,

baixar

os

custos

organizacionais.
No final da década de 1990, Feeny e Wilcocks [Feeny e Willcocks
1998] apresentam um dos primeiros modelos de funções para o CIO. As
competências e capacidades então identificadas são:


Liderança – Influenciar a perceção que toda a organização
tem sobre a contribuição e o papel das TI;



Pensamento de negócio – Visualizar processos de negócio
que a tecnologia torna possíveis;



Construção de relações – Conseguir que o negócio esteja
construtivamente comprometido com as questões de SI/TI;



Planeamento da arquitetura – Criação de um esquema para
uma plataforma tecnológica que responda às necessidades
atuais e futuras do negócio;
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Fazer a tecnologia funcionar – Rapidamente atingir o
progresso técnico;



Compra informada – Gestão da estratégia de aquisição de
TI/SI que satisfaça os interesses do negócio;



Facilitação do contrato – Assegura o sucesso dos contratos
de serviços de TI/SI existentes;



Monitorização do contrato – Protege a posição contratual,
atual e futura;



Desenvolvimento de redes de fornecedores – Identificação
do valor acrescentado potencial do fornecedor de serviços
TI/SI.

Como vimos até aqui, o papel do CIO foi sendo constantemente
redefinido. Nos anos 1950, o gestor com a responsabilidade de gerir as TI
tinha como principal função disponibilizar a tecnologia necessária ao
desenvolvimento das operações de negócio. Nas décadas de 1970/80, a
função do CIO ainda compreendia a supervisão e a manutenção de
sistemas de hardware, software e telecomunicações, sendo descrito como
tecnólogo em primeiro, gestor de pessoal técnico em segundo, e gestor
de negócios, se tanto, num distante terceiro lugar [Fortino 2008;
Gottschalk 2002; Henderson 2008].
Atualmente, na maioria das organizações, as TI são parte
intrínseca do negócio, estando o CIO mais preocupado com o negócio e
com a forma de utilização de tecnologias, com o objetivo de melhorar as
decisões de negócio. A responsabilidade da manutenção da infraestrutura
tecnológica e do fornecimento de aplicações para suportar os diversos
processos de negócio é agora do Chief Technical Officer – CTO (embora,
frequentemente,

o CIO

desempenhe

as funções e

assuma

as

responsabilidades do CTO).
O CIO deverá ser alguém que consegue conjugar a tecnologia com
a estratégia da empresa, empenhado em perceber e ampliar as
potencialidades da organização [Boettcher e Craven 2008].
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5.2.3 Novo modelo de competências para o CIO
O termo competência encerra em si muito mais do que conhecimento e
aptidão. Competência é um conjunto de conhecimentos, capacidades e
aptidões relacionadas que permitem resolver determinadas situações ou
problemas [IPMA 2006; OCDE 2005].
O modelo de competências desenvolvido neste trabalho de
investigação permitiu a criação de uma estrutura para descrever as
competências necessárias ao gestor de SI/TI (CIO) de forma a estar
preparado para enfrentar os desafios que lhe são colocados atualmente.
No modelo desenvolvido, numa tentativa de facilitar a sua
compreensão

e utilização,

os elementos de

competência foram

organizados em três dimensões mais os menos interdependentes,
seguindo o preconizado pelo ICB [IPMA 2006], embora num contexto
diferente.
As três dimensões consideradas para a organização das
competências são as seguintes:
1. Dimensão

técnica

–

compreende

as

diversas

competências

relacionadas com o conhecimento e compreensão de todas as
atividades, tecnológicas e de negócio, desenvolvidas na organização:
1.1. Gestão de projeto – capacidade de comunicar o papel
estratégico da gestão de projeto, tanto em projetos transversais
à organização, como em projetos departamentais; antecipar,
prevenir e aprender com as falhas do projeto; difundir o
conhecimento adquirido.
1.2. Gestão das partes interessadas – capacidade de identificar
todas as partes interessadas, quais os seus interesses, e
ordená-los por ordem de importância para a organização, para o
negócio e para o projeto; ter a capacidade de ser um
intermediário privilegiado entre os dois “setores” da organização,
o “setor” das TI e o “setor” do negócio.
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1.3. Gestão de risco e das oportunidades – capacidade de ler e
utilizar o mercado externo como fonte para o fornecimento de
serviços de TI e compreender o seu risco; capacidade de
identificar e desenvolver oportunidades para implementar novos
processos envolvendo TI e produtos/serviços que são, para a
organização, uma fonte clara de diferenciação em relação aos
seus concorrentes; capacidade de mitigar os riscos enfrentados
pela organização em relação à rede e à segurança das
aplicações, à privacidade da informação, à conformidade dos
projetos com os regulamentos, à recuperação de desastres e à
segurança.
1.4. Gestão

da

qualidade

–

garantir

a

conformidade

do

produto/serviço de SI com os requisitos.
1.5. Trabalho em equipa/relacionamento interpessoal – capacidade
que o CIO tem de motivar os seus colaboradores, articular
visões e preferências e comunicá-las a todos, lidar com
negociações e gerir conflitos.
1.6. Capacidade de resolução de problemas – capacidade de
resolução de problemas de negócio de mais alto-nível.
1.7. Gestão do tempo – a gestão do tempo abarca a estruturação,
sequenciação,

duração,

estimativa

e

calendarização

das

atividades e/ou pacotes de tarefas, incluindo a atribuição de
recursos às atividades, estabelecimento de prazos de conclusão
e monitorização e controlo da sua execução; capacidade para
agir ou atuar com celeridade; capacidade de concluir os
trabalhos dentro dos prazos estipulados.
1.8. Gestão de recursos – a gestão de recursos consiste no
planeamento, identificação e distribuição dos recursos com a
capacidade apropriada; capacidade de identificar e distribuir
todos os recursos, estruturar e organizar todas as atividades em
conformidade com as necessidades técnicas e do negócio.
1.9. Controlo e relatórios – abrange o controlo integrado e o relato
das atividades da FSI.
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1.10. Informação e documentação – a gestão da informação inclui a
modelação, recolha, seleção, armazenamento e consulta de
dados.
1.11. Comunicação – capacidade de comunicar com vários grupos em
termos que são mais significativos para eles; comunicar o valor
das SI/TI.
1.12. Acompanhar as inovações tecnológicas – a capacidade de
acompanhar as inovações tecnológicas deverá dirigir a pesquisa
e a avaliação das tecnologias emergentes, examinar o potencial
dessas tecnologias, quer para resolver as exigências da
organização, quer para criar novas oportunidades de negócio;
aproveitar

as

tecnologias

emergentes,

e

atuar

como

catalisadores da mudança e inovadores na sua área de negócio.
1.13. Conhecimento técnico e do negócio – desenvolver amplas
competências na área da gestão de empresas.
2. Dimensão comportamental – descreve o conjunto de competências
relacionadas com atitudes e comportamentos:
2.1. Liderança, motivação e ligação – liderança e motivação das
equipas na sua função ou tarefa de modo a cumprir com os
objetivos previamente acordados.
2.2. Autocontrolo – maneira como exerce o autocontrolo no trabalho
de equipa e o autocontrolo de cada um dos membros da sua
equipa.
2.3. Assertividade, segurança, autoconfiança – capacidade de
defender e expressar os pontos de vista com persuasão e
autoridade.
2.4. Gestão de stress – capacidade de libertar a tensão em situações
difíceis.
2.5. Abertura/Diplomacia – capacidade de fazer os outros sentirem
que são bem-vindos e que podem expressar-se, e de colaborar
com os parceiros com o intuito de chegar a uma situação em
que ambos ganham.
2.6. Criatividade – capacidade de explorar a criatividade de cada
individuo, da equipa e da organização.
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2.7. Orientação ao resultado – capacidade de focar a equipa nos
objetivos principais.
2.8. Eficácia e eficiência – capacidade de usar o tempo e os recursos
da melhor forma possível, e fomentar a eficiência no seio da sua
equipa e da organização.
2.9. Consulta e negociação – capacidade de apresentar argumentos
sólidos e ouvir outros pontos de vista com o objetivo de, após
negociação, chegar a uma solução satisfatória para todos.
2.10. Conflito e crise – capacidade de resolver situações de conflito,
demonstrando transparência e integridade, de modo a atuar
como mediador imparcial entre as partes e ajudar a encontrar a
melhor solução possível.
2.11. Confiabilidade – capacidade de atuar sempre no sentido de
cumprir com os objetivos que prometeu alcançar, criando assim
confiança nos seus parceiros e dentro da organização.
2.12. Ética – capacidade de gerir as questões éticas levantadas pela
adoção das TI, nomeadamente nas áreas da privacidade,
emprego, saúde, condições de trabalho e crime, minimizando os
efeitos prejudiciais e potenciando os benefícios.
3. Dimensão contextual – representa o conjunto de competências
relacionadas com o contexto da organização:
3.1. Visão e pensamento de negócio – capacidade de ler e
interpretar corretamente os sinais externos, acompanhando a
concorrência e todas as alterações, tecnológicas ou outras, de
modo a escolher, de forma apropriada, a melhor direção para o
desenvolvimento da organização.
3.2. Sistemas, produtos e tecnologia – garantir que a constante e
rápida evolução das oportunidades técnicas são compreendidas,
planeadas, implementadas e exploradas estrategicamente pela
organização.
3.3. Aspetos legais – capacidade de entendimento de todos os
aspetos legais relacionados com a adoção das tecnologias e
desenvolvimento de projetos de TI.
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3.4. Competência cultural – capacidade de interagir eficientemente
com pessoas de culturas diversas.

5.3 Limitações do trabalho efetuado
Estamos convictos que o objetivo proposto inicialmente para este trabalho
foi atingido, no entanto, existe a consciência de que este tem limitações e
pode ser enriquecido no futuro.
Uma limitação prende-se com o número de entrevistas realizadas.
Por um lado, de notar a dificuldade em angariar gestores de SI com
disponibilidade para participar neste estudo, com o conhecimento e
experiência exigidos. Por outro lado, a técnica das entrevistas pode
originar alguns enviesamentos, tanto devido ao entendimento que o
entrevistado faz das questões, como o entendimento que o entrevistador
faz das suas respostas. Tendo em atenção a possibilidade de existência
destas fontes de enviesamento, o processo de investigação foi
rigorosamente preparado e executado.

5.4 Trabalho futuro
Acredita-se na validade do modelo apresentado neste trabalho, mas
também se julga que ainda poderá ser melhorado e que existem aspetos
que merecem um estudo mais profundo para poderem ser melhor
compreendidos e otimizados, tendo em linha de conta a constante
evolução do papel do CIO na organização.
A primeira proposta está diretamente relacionada com a divulgação
dos resultados alcançados, dado considerarmos que tal é "obrigação"
daqueles que exercem a atividade de investigação [Varajão 2002]. A
difusão dos resultados irá passar pela sua divulgação através de
publicações.
A

segunda

proposta

passa

pela

expansão

do

trabalho

desenvolvido, estudando aspetos que não foram mais explorados por
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limitações de vária ordem (tempo, oportunidade, meios, etc.). Esta
proposta encerra a oportunidade de explorar mais detalhadamente as
diversas dimensões e competências identificadas no modelo.
A terceira e última proposta de trabalho futuro é o desenvolvimento
de uma ferramenta informática que permita suportar a avaliação do
desempenho potencial de um gestor de SI, tendo como base a medição
dos parâmetros de acordo com o modelo apresentado.

5.5 Conclusão
Perante a evolução significativa das tecnologias e dos sistemas de
informação nos últimos anos, a sua consequente evolução e a crescente
importância do papel do gestor de SI dentro da organização, identificámos
um problema: a inexistência de um modelo de competências para o
gestor de SI que permitisse caraterizar, de forma rigorosa, o seu perfil
atual. Assim, estabeleceu-se como finalidade principal desta tese o
estudo das competências requeridas a um gestor de SI e o
desenvolvimento de um modelo de competências.
No início da computação, o negócio e a tecnologia operavam em
mundos completamente diferentes. Os CEO tinham um conhecimento
reduzido de tecnologia e os CIO muito pouca influencia na condução do
negócio. Esta relação entre o CEO e o CIO alterou-se com o
desenvolvimento das TI. Houve, particularmente nos últimos anos, uma
alteração de paradigma das funções, atributos e competências do CIO.
De um papel meramente técnico, os CIO viram-se, nos últimos anos,
integrados na equipa de gestão de topo, sendo atualmente um dos
principais aliados do CEO na adoção de estratégias e processos de
negócio envolvendo TI [Chen e Preston 2007].
Esta integração na equipa de topo trouxe alguns imperativos e
desafios que o CIO passou a ter de enfrentar de modo a acrescentar valor
à organização [Earl e Feeny 1994; Rockart et al. 1996; Ross et al. 1996].
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O papel do CIO tornou-se mais estratégico e as suas funções
também se alteraram radicalmente [Tagliavini et al. 2003].
Os CIO que pretendam ter um papel estratégico dentro de uma
organização têm de evoluir do mesmo modo que o negócio evolui,
proporcionando, através das TI, opções e alternativas que permitam à
organização atingir os seus objetivos [Goulart 2013].
Estamos, assim, muito longe do papel original do CIO. Os CIO são
hoje líderes de uma equipa de técnicos e têm também a responsabilidade
de serem estrategas de negócio [Laplante e Bain 2005].
Embora, nos últimos quinze a vinte anos se tenha desenvolvido
muito trabalho de investigação com o objetivo de perceber quais os
papéis, atributos, capacidades e competências fundamentais de um CIO
[Allison 2010; Applegate e Elam 1992; Chun e Mooney 2009; Earl e Feeny
1994; Feeny e Willcocks 1998; Gottschalk e Taylor 2000; Grover et al.
1993; Heart et al. 2010; Peppard et al. 2011; Varajão et al. 2007], não
existia ainda um modelo de competências estruturado, tendo em conta a
incorporação destes novos papéis atribuídos ao CIO.
O desenvolvimento desse modelo de competências foi o objetivo
principal deste trabalho. Esperamos que a proposta do modelo
apresentado – o CIOCB – permita que todos os interessados na gestão
de SI encontrem, neste trabalho, uma fonte de informação útil e uma base
de trabalho para a atividade que desenvolvem.
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Apêndice 1 – Guião das Entrevistas
Realizadas

1. Identificação da organização [tipo/dimensão]

2. Identificação pessoal [formação académica, n.º de anos de experiência, n.º de
anos no cargo, …]

3. Caracterização do departamento de SI/TI [dimensão, características e tarefas
atribuídas, responsabilidades,…]
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4. Quais as competências/capacidades/habilidades que considera relevantes um
CIO possuir atualmente?

5. As competências vão agora ser divididas em três dimensões, a dimensão
técnica, a dimensão comportamental e a dimensão contextual.
a.

Dimensão técnica – representa o conhecimento e compreensão dos métodos, processos,
procedimentos e técnicas, envolvidas nas atividades desenvolvidas na organização;

b.

Dimensão comportamental – descreve as competências relacionadas com atitudes e
comportamentos;

c.

Dimensão contextual – descreve as competências de um CIO relacionadas com o contexto
da organização, do projeto, etc.

Neste novo contexto, quais as competências que acha relevantes um CIO
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contextual

comportamental

técnica

possuir em cada uma das dimensões?

6. Tendo em atenção a lista de competências contante da tabela seguinte,
classifique o grau de importância de cada uma, em que 0 é pouco importante e
10 é muito importante.
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7. De que forma a experiência influencia a obtenção de cada elemento de
competência? Na tabela seguinte, atribua uma classificação de 0 a 10, em que
em que 0 significa que a competência não é influenciada e 10 significa que é
altamente influenciada.
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8. De que forma a educação e formação influenciam a obtenção de cada elemento
de competência? Na tabela seguinte, atribua uma classificação de 0 a 10, em
que em que 0 significa que a competência não é influenciada e 10 significa que é
altamente influenciada.
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Apêndice 2 – Entrevista – Caso 01

1. Identificação da organização:
Centro Hospitalar Público constituído por quatro hospitais.
Entre 2800 e 3000 colaboradores, dos quais cerca de 1600 em Vila
Real
2. Identificação pessoal:
Licenciado em Engenharia Eletrotécnica e mestrado em Informática
médica, 15 anos de experiência, dos quais 13 no cargo atual.
O cargo que ocupa designa-se por Diretor do Serviço de
Informática e Telecomunicações.
3. Caracterização do departamento de SI/TI:
Entrevistado 1 - O Serviço de Informática e Telecomunicações
desempenha

uma

atividade

que

aposta

na

inovação

para

a

operacionalidade dos recursos informáticos e de comunicações, apoiando
os profissionais do Centro Hospitalar na missão de prestação de cuidados
de saúde aos utentes.
O serviço é constituído por cerca de 20 pessoas. Os colaboradores
estão distribuídos pelos quatro hospitais, estando a sua maioria no
hospital central, cerca de 16 pessoas.
Somos um serviço autónomo onde eu, como Diretor de serviço,
reporto diretamente ao Concelho de Administração. Tenho autonomia
mas dependo do Concelho de Administração.
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Dentro do serviço temos duas grandes áreas de atuação. A área
dos sistemas de informação e a área das telecomunicações. Tudo o que
tenha a ver com essa duas áreas, somos nós, enquanto departamento,
que tratamos. Depois, internamente, fazemos a distribuição de tarefas
entre os colaboradores.
António Jorge Gouveia (AJG) – Mas, mais concretamente, quais
as tarefas atribuídas ao serviço?
Entrevistado 1 – São várias as tarefas que nos estão destinadas.
Temos, por um lado, que manter os sistemas existentes a funcionar e
servir de apoio aos nossos utentes, num sistema de helpdesk e, por outro
lado pensar e implementar novos serviços que tenham em conta objetivos
estratégicos previamente definidos. Esta última tarefa cabe-me a mim,
como diretor de serviço, juntamente com uma equipa de 4 engenheiros.
Depois temos uma equipa de técnicos de informática, todos com o 12º.
ano ou mais.
No fundo, o departamento tem a função de manter toda a
infraestrutura a funcionar e também tem a função de cumprir com os
objetivos estratégicos definidos.
AJG – Os serviços são todos desenvolvidos e executados
internamente ou têm alguns em regime de outsourcing?
Entrevistado 1 – Sim, a generalidade dos serviços são
desenvolvidos internamente. Nós tentamos fazer praticamente tudo.
Temos alguns serviços em outsourcing como, por exemplo, o serviço de
impressão. Outra situação em que recorremos ao outsourcing diz respeito
à gestão de bases de dados. Temos gente, internamente, capaz de fazer
a gestão de base de dados, mas não temos ninguém de topo para essa
gestão, o que para nós é importante. Assim, temos alguém em Lisboa, em
regime de outsourcing, a realizar esse trabalho para nós.
Os outros serviços são todos internos. Tentamos ser nós a resolver
praticamente tudo, até porque o nosso ramo de negócio muito específico.
Os problemas que temos que resolver não se limitam a problemas
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comuns de hardware ou de outra natureza mais comum. Os problemas a
que me refiro têm mais a ver com o próprio negócio. E, se as pessoas, cá
dentro, demoram muitos anos a perceber a especificidade dos problemas,
uma empresa de outsourcing teria muita dificuldade em dar uma resposta
capaz. Provavelmente acabava o contrato antes da completa perceção do
problema.
Quais as competências/capacidades/habilidades que, segundo a
sua experiência, considera relevantes um GSI possuir atualmente?
Entrevistado 1 – Posso começar por aquela que, na minha
opinião, é a mais importante, tanto dentro do departamento (aqui
chamado de serviço), quer para fora, e que é a capacidade de definir
estratégias, apontar o caminho que queremos trilhar em termos de
Sistemas de Informação, fazer o planeamento e dizer: nós devemos
caminhar naquele sentido.
AJG – Tem algum exemplo recente?
Entrevistado 1 – Sim. Nos últimos tempos agregamos outros
hospitais que, como pode imaginar, possuíam uma diversidade imensa de
sistemas. Tivemos de fazer um trabalho muito importante de definição dos
SI que queríamos para os próximos 10 anos, que sistemas é que vou
querer, se haverá necessidade de implementar algum sistema novo, em
que sentido é que os SI existentes irão evoluir e se, por outro lado, haverá
SI que temos que descartar completamente.
AJG – Que outras competências destaca, para além dessa?
Entrevistado 1 – Depois da capacidade de planear e orientar
estrategicamente, temos outra competência que me parece relevante, a
competência a nível da comunicação, principalmente a comunicação
externa ao departamento.
Dentro da equipa, independentemente da hierarquia e dos
patamares existentes, a mensagem passa, normalmente, com clareza,
não existindo necessidade de nenhum tipo de evangelização. A
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evangelização tem de ser feita, quanto a mim, a dois níveis. Primeiro, no
Concelho de Administração (CA) porque são eles que, em última análise,
têm o poder de decisão e é muito importante que sejam orientados para o
caminho certo. Em segundo, junto dos profissionais, porque algumas
vezes podemos definir uma estratégia ideal, na teoria, e depois na prática
ter outra completamente distinta. Eu por vezes sei que, idealmente,
determinado assunto deveria ser resolvido de certa maneira, mas não
posso entrar em rota de colisão com os profissionais de saúde. Tento
conciliar o melhor dos dois mundos e procuro convencê-los daquilo que
eu acho que deve ser feito em determinada situação. Este tipo de
situações acaba por criar a necessidade de outras competências, como a
diplomacia ou a capacidade política – não partidária, claro (sorrisos) – e
de negociação. No nosso contexto, a capacidade política é no sentido de
melhorar o relacionamento com todas as pessoas, saber ouvi-las… sendo
meio caminho andado para que seja possível desenvolver novos projetos
e a própria atividade normal.
Assim,

saber ouvir

todas as partes interessadas é uma

competência que venho referindo há muito tempo como sendo de
primordial importância e que, infelizmente, não é muito comum na
sociedade em geral. Dou-lhe um exemplo, não é primeira vez que me
acontece estar a conversar com alguém e, à primeira vista, parece que
essa pessoa está a dizer uma asneira de todo o tamanho e, por vezes
acontece uma de duas coisas, ou a pessoa está com alguma dificuldade
em fazer-se entender ou, ouvindo com um pouco mais de atenção,
poderá haver muita coisa a aprender daquilo que estamos a ouvir.
Portanto, é muito importante saber ouvir aquilo que todas as pessoas têm
a dizer.
Também, ainda dentro do domínio da comunicação, uma das
competências mais importantes é saber comunicar as decisões tomadas,
saber passar a mensagem daquilo que fazemos e porque o fazemos.
Embora não tenha por hábito comunicar de uma forma sistemática
todas as decisões tomadas, tento, no entanto, sempre que há decisões
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importantes e, principalmente quando há algo que efetivamente pode
mexer com a vida das pessoas ou com a suscetibilidade de cada um, ser
o primeiro a chamá-los e a transmitir essas decisões. Desta forma evito
futuros problemas gerados pelo “diz-que-disse”.
Uma outra competência relacionada com o meu dia-a-dia é a
gestão de conflitos. Esta é uma das capacidades que eu ponho à prova
com alguma regularidade.
AJG – A que tipo de situações se refere?
Entrevistado 1 – Quando alguma coisa corre mal ou, digamos,
menos bem, quer entre os técnicos departamento, quer entre estes e
alguém externo ao departamento, é a minha função, e de uma vital
importância, chegar lá e ter a capacidade de gerir o conflito e resolver a
situação e não deixar que os problemas se agravem.
AJG – Tem algo mais que queira destacar?
Entrevistado 1 – Da minha experiência, uma das coisas que eu
noto é que, por vezes, há pessoal tecnicamente excelente, principalmente
o pessoal oriundo da área das engenharias, e que têm algumas falhas na
comunicação, no saber ouvir, saber dialogar, gerir projetos. Para este tipo
de competências, não há universidade que as ensine, mas são muito
importantes. Aquilo que posso dizer, fazendo uma lista por ordem de
importância, é que o saber gerir conflitos e sensibilidades, o saber definir
qualidades humanas e gerir pessoas, na minha função concreta aqui no
hospital, é ainda mais importante que qualquer uma das competências
tecnológicas. Não quero com isto dizer que as competências de ordem
tecnológica não sejam importantes. O que quero dizer é que, embora
possamos ser excelentes no plano técnico, não conseguiremos nada dos
colaboradores e parceiros, se não nos fizermos entender e não formos
capazes de passar a mensagem corretamente.
AJG

–

Como

referiu

anteriormente,

as

competências

eminentemente técnicas também são importantes. Quais as que, na sua
atividade diária se destacam mais?
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Entrevistado 1 – Uma das competências que posso referir é da
capacidade de acompanhar as evoluções e os desenvolvimentos
tecnológicos, olhar para os desenvolvimentos tecnológicos e perceber de
que forma esses avanços tecnológicos podem ser mais-valia para minha
atividade e aquilo que aqui fazemos.
Saber o que o negócio necessita, ou seja, ser capaz de avaliar as
necessidades do negócio. No fundo, é ter a capacidade de alinhar estas
duas áreas e saber que, quer uma quer outra, são de primordial
importância para a definição das prioridades e da estratégia da
organização. É assim necessário possuir um conhecimento técnico
(tecnológico) e também um conhecimento do negócio.
Outra competência que posso destacar, ainda dentro do domínio
técnico, é a capacidade de decisão numa situação adversa, a capacidade
de decidir, na hora, o que fazer e como agir. Não é possível, perante um
problema, não ter a capacidade de agir e decidir. Eu costumo dizer à
minha equipa: pior do que decidir mal é não decidir…

Página | 196

AJG – Tendo em atenção a lista de competências contante da
tabela seguinte, classifique, cada uma das competências, o grau de
importância de cada uma, em que 0 é pouco importante e 10 é muito
importante.
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AJG – De que forma a experiência influencia a obtenção de cada
elemento de competência? Na tabela seguinte, atribua uma classificação
de 0 a 10, em que em que 0 significa que a competência não é
influenciada e 10 significa que é altamente influenciada.
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AJG – De que forma a educação e formação influenciam a
obtenção de cada elemento de competência? Na tabela seguinte, atribua
uma classificação de 0 a 10, em que em que 0 significa que a
competência não é influenciada e 10 significa que é altamente
influenciada.
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Apêndice 3 – Entrevista – Caso 02

1. Identificação da organização:
Empresa de construção civil
Cerca de 1000 colaboradores divididos pelas cerca de 30
empresas do grupo.
2. Identificação pessoal:
Licenciado em Informática de Gestão, 14 anos de experiência dos
quais 3 no cargo atual.
O cargo que ocupa designa-se por Diretor do Departamento de
Sistemas de Informação e Comunicações.
3. Caracterização do departamento de SI/TI:
Entrevistado

2

–

O

departamento

que

dirijo

chama-se

Departamento de Sistemas de Informação e Comunicações e pertence a
uma das empresas do grupo, mas presta serviço a todas as empresas.
O departamento é constituído por 8 pessoas.
As funções atribuídas ao departamento estão divididas em três
áreas. Uma área técnica, que suporta toda a infraestrutura, servidores,
portáteis, computadores fixos e telemóveis.
Outra área, em que estão envolvidas 3 pessoas, tem como missão
o suporte ao ERP. Optamos, neste caso, pela não contratação de mais
colaboradores e temos uma empresa em regime de outsourcing que nos
auxilia nesta missão.
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Por último, temos uma terceira área, digamos mais comercial, que
trata de todos os contratos de manutenção e do parque de material.
Convém referir que, na área que antes designei por “técnica”,
também temos alguns serviços em outsourcing.
O grupo desenvolve a sua atividade principal na construção civil e
obras públicas, sector de atividade que lhe deu origem e no qual é um dos
grupos nacionais de referência. O grupo é liderado por vários irmãos que
administram as várias áreas da organização.
Eu, como responsável máximo do departamento, reporto a um
administrador, principalmente por razões históricas. E ainda bem que
assim é. No meu caso é uma situação bastante vantajosa e não traz
problemas de maior porque, o administrador em questão, ocupou
anteriormente a minha posição e tem a noção das necessidades e
sensibilidade para o cargo.
4. Quais as competências/capacidades/habilidades que, segundo a sua
experiência, considera relevantes um GSI possuir atualmente?
Entrevistado 2 – Obviamente que, nesta área, a abrangência é
cada vez maior. Assim, o GSI tem de saber claramente do que está a
falar sendo, por isso, obrigatório ter um conhecimento forte na área da
tecnologia.
Não obstante a importância do conhecimento tecnológico, as
competências na área da gestão também são muito importantes.
Claro que o poder e o domínio da comunicação também merecem
destaque, principalmente numa empresa como a nossa. Ao mesmo tempo
que tenho de falar com os administradores e explicar a importância de
determinado investimento, também tenho de falar com um outro
colaborador da área da construção e mostrar-lhe a importância da
utilização de determinado serviço como, por exemplo, o uso do sistema
de tickets para o pedido de assistência técnica.
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Dentro da organização nós somos dos poucos departamentos, se
não o único, que tem necessidade de falar com todo a gente, dada a
nossa natureza transversal. Esta é uma necessidade que por vezes não
passa para as outras pessoas. Os nossos clientes internos esperam que
tenhamos a capacidade de falar com eles e sobre qualquer assunto, seja
uma instalação de uma ligação à internet, seja a instalação de um
software extremamente específico da construção civil.
Temos também de ter a capacidade de adaptar o nosso discurso
de acordo com a proveniência da pessoa. Esta proveniência pode ser
interna, segundo as suas funções, ou externa como, por exemplo, clientes
e fornecedores. Este aspeto contextual é de extrema importância,
nomeadamente a competência cultural, aquela que nos permite ter a
capacidade e adaptar o discurso de acordo com o nosso interlocutor. Nós
temos de utilizar uma linguagem diferente dependendo da pessoa com
que estamos a falar. Apercebi-me disso numa reunião geral de
encarregados de obra.
As dimensões, técnica e comportamental, irão depois encaixar-se
consoante o ambiente contextual.
Um situação que tenho de referir é que o conhecimento técnico
informático tem vindo a ver o seu papel diminuir de importância. Claro
que, parte da minha função é estar e manter-me a par de todos os
avanços tecnológicos que vão surgindo mas, cada vez mais, deixou de
fazer parte o conhecimento profundo das tecnologias.
Contudo, o nosso departamento mantem ainda um componente
muito

forte

na

área

tecnológica.

Nós

temos,

por

exemplo,

a

responsabilidade de dar formação sobre todos os sistemas, serviços e
tecnologias presentes dentro da nossa empresa. Tanto de aplicações ou
tecnologias genéricas, como o Microsoft Word ou Excel, como de
aplicações específicas de negócio.
De uma forma resumida, posso dizer que as competências que
destaco para o desempenho da função são as seguintes: forte
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conhecimento da tecnologia e do negócio e o poder de comunicação,
aliado a uma competência cultural que me permita adaptar o discurso de
acordo com o interlocutor.
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AJG – Tendo em atenção a lista de competências contante da
tabela seguinte, classifique, cada uma das competências, o grau de
importância de cada uma, em que 0 é pouco importante e 10 é muito
importante.

Página | 205

AJG – De que forma a experiência influencia a obtenção de cada
elemento de competência? Na tabela seguinte, atribua uma classificação
de 0 a 10, em que em que 0 significa que a competência não é
influenciada e 10 significa que é altamente influenciada.
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AJG – De que forma a educação e formação influenciam a
obtenção de cada elemento de competência? Na tabela seguinte, atribua
uma classificação de 0 a 10, em que em que 0 significa que a
competência não é influenciada e 10 significa que é altamente
influenciada.
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Apêndice 4 – Entrevista – Caso 03

1. Identificação da organização:
Unidade Hospitalar Privada.
Cerca de 200 colaboradores do quadro e 100 prestadores de
serviços.
2. Identificação pessoal:
Licenciado em Informática e Matemáticas Aplicadas, 16 anos de
experiência dos quais 7 no cargo atual.
O cargo que ocupa designa-se por Diretor do Departamento de
Sistemas de Informação.
3. Caracterização do departamento de SI/TI:
António

Jorge

Gouveia

(AJG)

–

Qual

a

dimensão

do

departamento?
Entrevistado 3 – Esta é a fase em que vai ficar surpreendido. O
departamento é constituído unicamente por duas pessoas. Neste
momento temos mais um estagiário, na parte aplicacional.
AJG – Quer dizer então que grande parte dos serviços está
entregue a terceiros. É isso?
Entrevistado 3 – Claro que sim. Obviamente que trabalhamos com
muitas empresas externas. De outra forma não conseguiríamos fazer o
nosso trabalho com apenas duas pessoas.
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AJG – E quais são as tarefas e funções que são da
responsabilidade direta do seu departamento, para além do controlo do
trabalho realizado pelas entidades externas?
Entrevistado 3 – Nós temos a responsabilidade pelo helpdesk,
que foi todo desenvolvido por nós, mais concretamente pelo meu colega,
e que está dirigido ao cliente interno.
Outra

das

nossas

responsabilidades

é

a

da

gestão

da

infraestrutura, nomeadamente a gestão das redes e dos sistemas
informáticos. A instalação e a manutenção das máquinas não são da
nossa responsabilidade, temos uma empresa externa para esse efeito.
Temos também a responsabilidade de prestar todo o suporte
aplicacional, não só o suporte às aplicações, mas também algum
desenvolvimento. Ninguém imagina, mas a realidade de um hospital
muda

muito

depressa

do

dia

para

a

noite.

Nós

trabalhamos

essencialmente com grandes clientes, tais como seguradoras e outros
sistemas de saúde, cada um tem regras de funcionamento diferentes e
nós temos que lidar com todas elas, levando-nos frequentemente a
proceder a alterações ao nível da aplicação.
Grande parte do meu trabalho é fazer a interface entre as
necessidades e o desenvolvimento, seja ele interno ou externo.
Atualmente, estamos numa fase de querer eliminar completamente o
papel do processo clínico.
Outra das tarefas que nos está atribuída é a manutenção e a
publicação de conteúdos nas diversas plataformas disponíveis na internet.
Somos nós os responsáveis pelo desenvolvimento do site e pelas
mensagens publicadas no facebook. Os textos são-nos fornecidos, já
prontos a publicar, e nós tratamos da sua publicação nas várias
plataformas.
O nosso departamento ou, mais concretamente, eu como
responsável pelo departamento, tenho de reportar à Diretora Geral do
Hospital.
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4. Quais as competências/capacidades/habilidades que, segundo a sua
experiência, considera relevantes um GSI possuir atualmente?
Eu vou responder a esta pergunta não só na perspetiva das
competências que eu necessito possuir para o desenvolvimento de meu
trabalho, mas também naquelas que, na minha opinião, o CIO deve ter.
Creio que vou começar de uma forma clássica. É um facto que o
CIO deve conhecer a tecnologias, mas para além disso deve possuir um
conhecimento do negócio. Para mim é impensável um CIO desconhecer
como funciona o negócio, tal como outro gestor qualquer. Embora o CIO
deva conhecer o negócio onde está inserido, deve ter conhecimentos nas
áreas financeiras e de gestão, tem também de conhecer muito bem todos
os processos de negócio da organização, tem que poder estar ao nível da
gestão de topo, o que por vezes não acontece e que, felizmente acontece
comigo. Como já referi anteriormente, eu reporto diretamente à Diretora
Geral do Hospital.
AJG – Isso por vezes não acontece.
Entrevistado 3 – É uma verdade. Muitas vezes o CIO reporta ao
Diretor Financeiro. Mas eu, felizmente não.
Isto acontece porque o investimento em tecnologia e sistemas de
informação e o próprio departamento de sistemas de informação não são
vistos como uma mais-valia que pode ajudar o negócio a crescer, a ser
mais eficiente e permitir a ganhar vantagens competitivas, mas somente
uma área em que é necessário investir porque se os outros têm, nós
também temos que ter, mas no fundo é só para gastar dinheiro.
AJG – Vamos então dividir a resposta em duas partes. Primeiro as
competências que necessita possuir para o desempenho do cargo e
depois, aquelas que julga são necessárias.
Entrevistado 3 – Como facilmente se percebe, a característica
mais forte que tenho de possuir é a polivalência, devido ao facto de
sermos uma estrutura muito pequena de somente duas pessoas. Assim e
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devido a isso há uma carga operacional bastante grande. Muito do meu
trabalho passa por fazer a ligação com as entidades externas que nos
ajudam na gestão das bases de dados das aplicações, etc. Estas
entidades falam comigo, eu defino as necessidades e depois trabalhamos
sobre essa base.
No entanto, como disse, no meu caso, a polivalência é,
infelizmente, a característica mais forte, obrigando a um conjunto
alargado de competências.
Assim, é sem dúvida alguma necessário possuir competência
tecnológica forte. É também necessário possuir competências na área da
comunicação. Tenho muitas vezes que fazer a apresentação de um
serviço, uma nova aplicação, um novo sistema ou forma de trabalhar, seja
para um grupo alargado e heterógeno de pessoas, ou para um
departamento ou conjunto homogéneo de profissionais, o que torna a
comunicação uma competência muito importante.
Temos também que saber estar ao nível da Direção que, na maior
parte das vezes possui um grande desconhecimento na nossa área, e
mostrar a necessidade de determinado sistema ou serviço.
Outra das dificuldades que enfrento diariamente, e que necessita
de uma competência específica, é a gestão do tempo. A multiplicidade de
canais pelos quais somos solicitados torna muito difícil ser focado. A meu
ver, e é a minha perspetiva enquanto profissional, a maior dificuldade com
que me deparo, é gerir o tempo de tudo aquilo a que tenho de dar
resposta, de uma forma eficaz. Muitas vezes acontece que uma tarefa
que poderia demorar, digamos, 2 horas, acaba por demorar 2 ou 3 dias
devido à constante solicitação vinda de todos os quadrantes. Creio que
este facto possa ser fruto da especificidade do negócio.
Na verdade, eu, como gestor de Sistemas de Informação faço
muito para além das competências normalmente atribuídas a um GSI.
Pensar em novos SI, andar pelo Hospital a acompanhar o
desenvolvimentos dos processos, pensar o que podemos melhorar e
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onde podemos melhorar é, uma atribuição que me compete e que é
muitas vezes reduzida, devido à dispersão de tarefas a realizar.
Eu acho muito importante que o gestor de SI saiba comunicar e
falar com todas as pessoas e tenha capacidade de os ouvir, seja o CEO
ou outro colaborador qualquer. Em Portugal não há muito essa cultura,
mas é realmente muito importante. Uma das ideias que tenho é a criação
de sessões abertas, por grupo de trabalho – cada grupo de trabalho tem
necessidades diferentes, um dia são os enfermeiros, outro dias são os
médicos, etc. O que acontece é que, por exemplo, uma aplicação nova
tem impacto no trabalho das pessoas. Sempre que fazemos uma versão
nova do software de gestão clinica temos de a apresentar e,
normalmente, recebemos contribuições de todas as classes profissionais
ao mesmo tempo, tornando o processo de melhoria algo complicado.
O gestor de sistemas de informação, como o próprio nome indica,
deve ter competências de gestão, gestão a vários níveis. Numa
perspetiva interna, porque nós temos de ser bons na divulgação das
ideias, temos de conseguir vender bem as ideias a todas as partes
interessadas, seja a direção do hospital, sejam todos os outros
utilizadores internos. Temos também que ter competências na área da
negociação com os nossos parceiros externos que, como já referi
anteriormente, com um departamento constituído por duas pessoas,
recorremos muito a serviços prestados por parceiros externos. Um
exemplo da necessidade da competência de negociação surgiu quando
tivemos de escolher toda a infraestrutura (servidores, rede estruturada)
obrigou a, depois de um processo de negociação, chegar a uma solução
final satisfatória para todos.
Claro que estamos a falar de várias competências que realmente
são importantíssimas, mas não nos podemos esquecer que o gestor de SI
tem de conhecer a tecnologia. Já vi gestores de SI virem de áreas muito
diferentes, como a gestão financeira. Eu acho que depende muito da
dimensão da empresa/organização. No meu caso, conhecer a tecnologia
é uma competência fundamental. Acredito que um gestor de sistemas de
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informação de uma grande empresa, está completamente integrado na
equipa de gestão de topo, deverá ter um conhecimento mínimo de
tecnologia e terá depois gente na sua equipa que, esses sim, deverão
possuir um conhecimento e domínio profundo da tecnologia. As
preocupações deste tipo de gestor de SI serão mais ao nível estratégico.
Resumindo, acompanhar aquilo que vai surgindo de novo, em
termos tecnológicos, é sempre importante. Ter esse conhecimento
tecnológico é sempre necessário, depois, dependendo da dimensão da
empresa/organização, poderá ter necessidade de saber ou não trabalhar
com essas tecnologias.
AJG – Pelo que depreendo, a preponderância da orientação à
tecnologia ou aos processos de negócio, na sua perspetiva, tem mais a
ver com a dimensão da organização. É isso?
Entrevistado 3 – Sim. Há um estudo publicado pela cionet.com
que mostra claramente que, até 2014, haverá uma migração dos CIO
orientados à tecnologia para os CIO orientados ao processo de negócio e
ao cliente interno, e esse facto tem também muito a ver com a dimensão,
não só da organização como também do próprio departamento da SI/TI.
AJG – O modelo que desenvolvemos agrupa as competências em
três dimensões distintas: dimensão técnica, comportamental e contextual.
A dimensão técnica representa o conhecimento e compreensão dos
métodos, processos, procedimentos e técnicas, envolvidas nas atividades
desenvolvidas na organização; A dimensão comportamental descreve as
competências relacionadas com atitudes e comportamentos. A dimensão
contextual descreve as competências de um CIO relacionadas com o
contexto da organização, do projeto, etc.
Mais alguma competência que queira acrescentar, tendo em
atenção as três dimensões que enunciei anteriormente?
Entrevistado 3 – Na dimensão comportamental, e como já falamos
anteriormente, a competência clássica de saber ouvir e estar aberto ao
diálogo é extremamente importante. Até vou mais longe… Cada vez mais,
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essa competência se revela importante, juntamente com o saber estar,
saber dialogar e comunicar.
Não sei muito bem se poderemos classificar como competência
comportamental mas, no meu caso, é muito importante saber ser o
interlocutor do departamento junto de todos, dentro e fora da organização.
Muitas vezes, essas pessoas têm formação, sensibilidades, profissões e
níveis hierárquicos muito diferentes. É muito diferente falar com a Diretora
do Hospital, com a freira Chefe do Serviço de Internamento, com um
médico ou com um enfermeiro. No meu caso, tenho de ter a capacidade e
a agilidade para falar com todos eles.
Há mais duas coisas extremamente importantes.
Uma é a capacidade e o saber gerir expectativas e a outra é o
saber gerir a mudança. Esta última é fundamental. Eu tenho alguma
dificuldade em falar em competências do gestor de SI porque, muitas
vezes, estou a falar no departamento como um todo.
AJG – De qualquer forma, o diretor do departamento de SI tem,
forçosamente, de ter essas competências, não acha?
Entrevistado 3 – Sim, até porque, como já referi por mais do que
uma vez, o departamento é muito reduzido e, invariavelmente, todas as
situações e problemas acabam por passar por mim ou, como se costuma
dizer, acabam por me vir bater à porta.
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AJG – Tendo em atenção a lista de competências contante da
tabela seguinte, classifique, cada uma das competências, o grau de
importância de cada uma, em que 0 é pouco importante e 10 é muito
importante.
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AJG – De que forma a experiência influencia a obtenção de cada
elemento de competência? Na tabela seguinte, atribua uma classificação
de 0 a 10, em que em que 0 significa que a competência não é
influenciada e 10 significa que é altamente influenciada.
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AJG – De que forma a educação e formação influenciam a
obtenção de cada elemento de competência? Na tabela seguinte, atribua
uma classificação de 0 a 10, em que em que 0 significa que a
competência não é influenciada e 10 significa que é altamente
influenciada.

Página | 218

Apêndice 5 – Entrevista – Caso 04

1. Identificação da organização:
Câmara Municipal
Cerca de 550 colaboradores, dos quais 200 são utilizadores
assíduos de computador.
2. Identificação pessoal:
Licenciado em Engenharia Informática, 7 anos de experiência,
sempre no cargo atual.
O cargo que ocupa designa-se por Chefe do Gabinete de
Informática.
3. Caracterização do departamento de SI/TI:
António

Jorge

Gouveia

(AJG)

–

Qual

a

dimensão

do

departamento?
Entrevistado 4 – Neste momento ainda não é um departamento,
somos um gabinete e dependemos diretamente do Departamento de
Administração Geral.
AJG – Quantas pessoas tem a colaborar consigo?
Entrevistado 4 – Somos 4 pessoas, um quadro superior e três
técnicos. Porém, temos, numa base regular, 10 ou 12 estagiários (estágio
de 3 a 4 meses) das escolas secundárias e profissionais da região, que
nos ajudam ao longo do ano na assistência técnica e no desenvolvimento
de aplicações.
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AJG – E quais as principais atividades e tarefas do vosso
gabinete?
Entrevistado 4 – Os principais serviços que o nosso gabinete tem
à sua responsabilidade são os seguintes:
Administração de sistemas e redes (rede da câmara, rede pública
de wireless, etc);
Gestão

de

vários

sistemas

de

informação

(ERP,

gestão

documental, etc);
Hepldesk para clientes internos.
A gestão dos sistemas de informação é dividida pelos quatro
elementos do gabinete. Eu, por exemplo, sou o responsável direto do
sistema de gestão documental.
Neste momento, um dos projetos que temos em curso é o
desenvolvimento de um sistema de gestão tickets para o helpdesk. Como
pode imaginar, a gestão da assistência aos nossos clientes internos é um
dos grandes problemas que temos de resolver. Eles têm ao seu dispor
vários meios de contacto com o gabinete como, por exemplo, o email ou o
telefone. Acontece que, por vezes, tanto o pedido de assistência como a
sua resolução não são convenientemente registadas, motivando a perda
de controlo do trabalho realizado, implicando até, ocasionalmente, a
duplicação do serviço e dos meios. Procuramos, com a implementação
deste sistema dar um salto de qualidade no serviço prestado e uma maior
racionalização dos meios técnicos e humanos. Estamos numa fase de
estudo de soluções. Ainda não está decidido se o seu desenvolvimento
será efetuado internamento ou se recorreremos a entidades externas. A
verdade é que com a crise atual e com os sucessivos cortes no
orçamento, o mais provável é que optemos pelo desenvolvimento interno.
AJG – Como responsável pelo gabinete, existem, de certeza,
algumas competências que considera fundamentais. Quais são?
Entrevistado 4 – Uma das competências que, devido aos serviços
que prestamos, é fundamental, é a capacidade de resolução de
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problemas aliada a um forte conhecimento técnico e também a um
conhecimento profundo do funcionamento de cada um dos serviços e
departamentos da câmara.
Outra competência que também considero muito importante é a
gestão do trabalho em equipa.
Parece-me

que,

numa

primeira

análise,

serão

estas

as

competências que me parecem fundamentais. No entanto, de certeza que
existem outras.
AJG – Claro que sim.
Entrevistado 4 – Um competência de que me estou agora a
lembrar e relacionada com a administração de sistemas e redes é a
capacidade de me manter sempre atualizado em relação ao que vai
sendo apresentado ao mercado, acompanhando todas as inovações
técnicas e tecnológicas, sempre com o propósito de as poder incorporar
nos nossos sistemas e assim melhorar o serviço prestado, tanto ao cliente
interno como ao munícipe. Nós, por força de sermos uma organização de
administração local, estamos muito centrados na prestação de um serviço
de qualidade as nossos munícipes.
É um facto que temos de estar sempre atualizados e procurar
constantemente a melhor solução para as nossas necessidades e
encarando as TI como uma mais-valia na prestação de um melhor serviço
ao munícipe.
Ainda dentro da administração de redes, a capacidade de gestão
do risco é fundamental. É uma das nossas preocupações e prioridades,
principalmente na vertente da segurança, tentando minimizar os riscos
enfrentados

pela

organização

na

utilização

das

diversas

TI,

nomeadamente a rede, monitorizando e controlando o tráfego de entrada
e de saída, tentando garantir a segurança das aplicações e dos sistemas,
e a integridade e privacidade da informação.
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AJG – E outras competências?
Entrevistado 4 – A capacidade de comunicação também é muito
importante e, creio que posso dizer isto, é transversal a outras
competências.
Como compreende, eu tenho necessidade de falar e interagir com
vários grupos distintos de pessoas, que vão desde os técnicos do meu
gabinete, passando por todos os funcionários administrativos de todos os
serviços, até à classe política (Vereadores e Presidente da Câmara). O
discurso que tenho de adotar com cada um desses grupos é, como
facilmente se compreende, completamente distinto e exige uma
capacidade de comunicação enorme, para que possa transmitir a
mensagem em termos que sejam mais significativos para eles. Aliás, cada
um

destes

grupos

apresenta

níveis

culturais

e

sensibilidades

completamente diferentes, obrigando a alterar de forma significativa a
maneira de comunicar com cada uma delas, ajustando-me às diversas
realidades. É uma situação que tenho de enfrentar diariamente. É muito
diferente interagir com um Vereador, com o Presidente da Câmara, com o
pessoal administrativo ou com o pessoal das obras (a quem também
prestamos assistência nas comunicações móveis). Ou seja, a capacidade
de relacionamento com pessoas de várias proveniências e com
sensibilidades e entendimento diversos é uma capacidade fundamental
para o desempenho do meu cargo.
A capacidade de comunicação também é determinante para
transmitir aos órgãos decisores (Vereadores e Presidente da Câmara) os
valor das TI em determinado projeto ou, de que forma as TI vão ser uma
mais-valia para o munícipe, de um modo direto ou através da melhoria do
seu atendimento.
Posso adiantar que no relacionamento com os diversos Vereadores
e com o Presidente da Câmara a confiabilidade e a ética são duas
competências essenciais. Neste capítulo tenho que ter uma atuação que
permita criar uma relação de confiança entre mim e todos os
interessados. Estando por vezes envolvidas questões políticas e/ou
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delicadas, eu tenho a responsabilidade e tenho de ter a capacidade de
gerir todos os problemas éticos que poderão ser criados pela adoção das
TI. A área que mais preocupa os Vereadores e o Presidente da Câmara é
a privacidade e a integridade da informação.
AJG – Mais alguma coisa que queira destacar?
Entrevistado 4 – A comunicação, como competência, é também
importante para a gestão de todas as partes interessadas em
determinado projeto. Sempre que há um projeto novo eu tenho a
obrigação de fazer uma apresentação para todos os Vereadores
envolvidos e, eventualmente, para o Presidente da Câmara, para mostrar
a necessidade e importância daquele projeto e quais os benefícios que
trará ao munícipe. Assim, tenho que ter a capacidade de gerir a relação
entre o gabinete que dirijo e os outros setores da câmara. Sou, e creio
que posso dizer assim, o interlocutor privilegiado entre o setor das TI e a
gestão da câmara.
Posso dar um exemplo em que a gestão de projeto e a gestão das
partes interessadas são absolutamente necessárias. Devido à crise atual
os cortes nas verbas disponibilizadas para as TI foram significativos,
pondo muitas vezes em causa o investimento e até a manutenção dos
sistemas atuais. Atualmente, enfrentamos o problema da descontinuação
do suporte ao Windows XP. Tínhamos como projeto inicial a evolução de
todas a máquinas com Windows XP para Windows 7 ou 8 consoante a
sua capacidade. Como não existe orçamento para essa atualização
vamos, possivelmente, migrar essas máquinas para Linux. Este assunto
coloca-nos vários problemas e exigem algumas competências para a sua
resolução. Desde já, uma capacidade de negociação com todas as partes
interessadas. Depois, uma capacidade de alterar mentalidades, dado que,
a nível técnico, a transição é relativamente pacífica. Por último, é certo
que irão surgir alguns problemas que terão de ser resolvidos, que terão
de

ser antecipados e

prevenidos.

Terei

assim

de

desenvolver

competências nas áreas da negociação, de resolução e mediação de
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conflitos e, infelizmente, não há nenhum curso na nossa área que nos
prepare para isso.
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AJG – Tendo em atenção a lista de competências contante da
tabela seguinte, classifique, cada uma das competências, o grau de
importância de cada uma, em que 0 é pouco importante e 10 é muito
importante.
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AJG – De que forma a experiência influencia a obtenção de cada
elemento de competência? Na tabela seguinte, atribua uma classificação
de 0 a 10, em que em que 0 significa que a competência não é
influenciada e 10 significa que é altamente influenciada.
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AJG – De que forma a educação e formação influenciam a
obtenção de cada elemento de competência? Na tabela seguinte, atribua
uma classificação de 0 a 10, em que em que 0 significa que a
competência não é influenciada e 10 significa que é altamente
influenciada.
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Apêndice 6 – Entrevista – Caso 05

1. Identificação da organização:
Estabelecimento de ensino particular e cooperativo, com cerca de
1800 alunos
Cerca de 180 colaboradores, dos quais 132 são professores.
2. Identificação pessoal:
Licenciado em informática de gestão e Mestre em Informática, 13
anos de experiência, 7 anos no cargo atual.
O cargo que ocupa é designado por Responsável pela área de
informática e sistemas.
3. Caracterização do departamento de SI/TI:
António

Jorge

Gouveia

(AJG)

–

Qual

a

dimensão

do

departamento?
Entrevistado 5 – Não podemos considerar que na nossa
instituição exista um departamento de informática. Existe sim, o grupo de
informática. Este grupo é constituído por 5 professores de informática e
que paralelamente têm responsabilidade na gestão e manutenção de
todos os sistemas.
AJG – Quantas pessoas tem a colaborar consigo?
Entrevistado 5 – Como disse anteriormente, somos cinco
pessoas a tempo inteiro e recorremos a estagiários com alguma
regularidade. Nenhum de nós tem a função exclusiva de manutenção e
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desenvolvimento de sistemas. É uma atividade que desenvolvemos
paralelamente ao ensino. Muitas vezes, são a próprias aulas que
funcionam como laboratório de futuros sistemas a utilizar.
No sistema que nós usamos, as tarefas são divididas por todos
mas, claro está, a responsabilidade em última análise, é minha.
AJG – E quais são as principais atividades e tarefas da
responsabilidade do grupo?
Entrevistado

5

–

As

tarefas

que

estão

sob

a

nossa

responsabilidade são muitas e variadas. Temos, por exemplo, a
responsabilidade de helpdesk a clientes internos, tanto nas aplicações
desenvolvidas

por

terceiros,

como

pelos

sistemas desenvolvidos

internamente. Esta, como facilmente se percebe, é uma das atividades
que mais tempo no ocupa ao longo do ano.
O desenvolvimento de aplicações à medida é também uma das
áreas da nossa competência. Todo o sistema de gestão escolar foi
desenvolvido por nós.
Como utilizamos aplicações de diferentes fornecedores (incluindo
do ministério da educação), algumas aplicações legadas e sistemas
próprios, temos, por vezes, alguns problemas de integração. A integração
dos diversos sistemas é também uma das atividades desenvolvidas no
seio do nosso grupo.
As atividades e tarefas do nosso grupo podem ser resumidas em
manutenção, desenvolvimento e integração.
AJG – Como responsável pelo grupo, quais competências que
considera fundamentais ser necessário possuir para o bom desempenho
do cargo?
Entrevistado 5 – Claro que existem algumas competências
fundamentais para o bom desempenho do cargo. Desde já, e talvez por
ser a mais óbvia, destaco o conhecimento técnico. É, sem dúvida alguma
uma mais-valia possuir conhecimentos técnicos. No meu caso, não
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bastam conhecimentos técnicos na área da informática, são também
necessários

conhecimentos

técnicos

de

gestão

escolar.

Outra

competência que vem no seguimento do que estamos a falar é o
conhecimento do negócio onde estamos inseridos, neste caso, a
educação. É uma competência que acho fundamental e que me permite
alinhar a gestão dos sistemas com a gestão da instituição.
Como referi anteriormente, as tarefas estão muito bem distribuídas
no seio da equipa, todos sabes qual o papel a desempenhar em todos os
projetos ou áreas em que trabalhamos. Assim, parece-me que a gestão
do trabalho de equipa é uma competência fundamental, tal como a gestão
das relações entre todos.
Como uma grande parte das tarefas que nos estão incumbidas são
relacionadas com o helpdesk aos clientes internos, surgem duas ou três
competências que considero fundamentais, a capacidade de resolver os
problemas e a gestão do tempo e do stress. Aliás, estamos neste
momento em fase de estudo para, no próximo ano, ser feito o
desenvolvimento de um sistema de tickets para a assistência.
Ainda nesta relação com os clientes internos, no nosso caso são os
professores ou funcionários administrativos, é por vezes necessário
desenvolver uma qualidade que nos permita tratar todos com diplomacia,
mostrando abertura aos seus problemas e, assim, evitando alguns
conflitos que, em instituições como a nossa, são frequentes.
Como sabe, eu estou numa posição algo ingrata. Se os sistemas
funcionam na perfeição, a sensação que transmite a todos é que eu não
faço nada. Por outro lado, quando algo, alegadamente, não funciona, a
responsabilidade é minha. Creio que é o fado de todos nós. Parece-me
importante para um gestor de sistema de informação desenvolver
algumas competências que permitam minimizar este efeito, como a
capacidade de comunicação. Aliás esta capacidade de comunicação é, no
meu entender, transversal a todas as competências de que falei. É
importante quando lido com os vários tipos de clientes internos, é
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importante quando lido com a administração, é importante quando lido
com os fornecedores e é importante quando lido com a minha equipa.
AJG – As competências de que me falou relacionam-se mais com
tarefa de manutenção e helpdesk, não acha? E quanto às competências
necessárias para as outras áreas de atuação.
Entrevistado 5 – Sim, porque também é uma das áreas que me
consome ou melhor, nos consome mais tempo ao longo do ano letivo.
Na área do planeamento e desenvolvimento de sistemas, que é
uma área que estamos a tentar melhorar, deparamo-nos com algumas
dificuldades, nomeadamente o tempo e os recursos.
Eu não disse, mas o nosso grupo depende diretamente da direção
e é à direção que reportamos. Normalmente, trabalhamos em conjunto
com o diretor, embora lhe caiba a última palavra sobre o avanço, ou não,
de determinado projeto. Isso é um fator que beneficia bastante o nosso
trabalho. Para o trabalho de planeamento e desenvolvimento de sistemas
são necessárias algumas competências ou capacidades. Desde já, a
capacidade de comunicação. Como creio que já disse a capacidade de
comunicação é essencial no desempenho do meu cargo. Por outro lado,
junto da direção tenho de ser capaz de comunicar a importância e o valor
das tecnologias da informação na estratégia da instituição. Também neste
capítulo tenho que conhecer a fundo, não só a instituição e a sua forma
de gestão, como também o negócio onde estamos inseridos.
As

outras

competências

que

me

ocorrem

dizem

respeito

diretamente à concretização de determinado projeto. Desde já a gestão
do próprio projeto, ter a capacidade de mostrar o valor estratégico do
projeto para a instituição, ter a capacidade de identificar os recursos
necessários e a capacidade de organizar as diversas atividades. A gestão
dos recursos aliada à gestão do tempo são fundamentais para poder
concluir o projeto dentro dos prazos e do orçamento previstos. Nos
tempos

que

atravessamos,

há

outra

competência

essencial

no

desenvolvimento de projetos de TI na nossa instituição. Necessito de ter a
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capacidade de fomentar a eficiência na utilização de todos os recursos. A
capacidade usar o tempo e todos os outros recursos de forma eficiente é
fulcral para que os projetos possam ser aprovados pela direção.
Outra competência que me surge agora e ainda relativamente ao
desenvolvimento de projetos de hardware e software é a necessidade
constante de estar atualizado. É fundamental para um gestor de sistemas
acompanhar todas a inovações tecnológicas, sempre com o objetivo de
as incorporar nos projetos correntes ou futuros. Por vezes, o
acompanhamento constante das inovações tecnológicas é o ponto de
partida para novos projetos. Eu tenho que ser capaz de pesquisar e
avaliar as inovações e reconhecer o possível potencial, tanto para
projetos a decorrer ou já terminados, como também para a criação de
oportunidades de negócio, melhorias no serviço prestado ou inovação dos
processos de trabalho. Posso enumerar diversas situações que me
aconteceram e produtos e serviços que melhoram após o reconhecimento
da mais-valia de determinada inovação tecnológica. Por exemplo, desde o
início da década de 1990 que temos uma plataforma de recolha de
avaliações e produção de pautas de avaliação. Este sistema baseava-se
na recolha e integração de ficheiros de dados produzidos por uma
aplicação instalada localmente. Com a instalação de uma rede de
computadores, essa recolha era centralizada pela aplicação de rede. Mas
só era possível de fazer dentro da rede da instituição. Com a vulgarização
da internet, evoluímos para uma plataforma online, facilitando a vida e o
trabalho dos nossos colaboradores. Também na manutenção dos
sistemas e na assistência aos nossos clientes internos, tiramos partido de
uma plataforma de acesso remoto (teamviewer) e conseguimos aumentar
a eficiência e melhorar o serviço. Isto, são apenas alguns exemplos.
Haveria outros com certeza.
Como já referi, a atividade de docência é uma das principais
atividades desenvolvidas no dia-a-dia por mim e pela minha equipa.
Algumas competências que eu julgo serem essenciais para mim são a
liderança e, principalmente a da motivação da equipa, de modo a cumprir
com todos os objetivos propostos no início do ano ou no início do projeto.
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Isto exige de mim a capacidade de me manter focado nos objetivos,
assim como à minha equipa.
AJG – Sendo uma instituição de ensino e, como já disse, tendo
uma plataforma online de recolha de avaliações, não serão levantadas
algumas questões éticas e de segurança?
Entrevistado 5 – É verdade, a gestão das questões éticas
levantadas pela adoção das TI numa instituição de ensino são muito
importantes. No exemplo que vou dar não se colocam questões legais,
mas colocam-se questões éticas na área da privacidade, relacionadas
com a adoção das TI para a divulgação dos resultados dos alunos, tanto
de frequência como de exame. O sistema que desenvolvemos e
implementamos permite que os resultados de frequência e os dos exames
a nível de escola e nacionais estejam disponíveis, online, na data
prevista. Como sabe, todos estes resultados são públicos e podem ser
consultados por todos. É também verdade que não existe lei alguma a
regulamentar a forma de divulgação. Existe uma norma que indica a data
de divulgação, mas não a sua forma. Contudo, o grau de exposição dado
pela publicação online não é igual ao da publicação de pautas no átrio do
estabelecimento. O acesso às informações não é o mesmo. Assim, teve
que haver algum cuidado quanto à privacidade dessa e de outras
informações divulgadas de modo a potenciar os benefícios e reduzir ao
mínimo os prejuízos dessa divulgação.
Muitos dos sistemas que desenvolvemos têm de estar certificados
pelo ministério da educação ou pelo ministério das finanças, o que me
obriga a ter uma capacidade de entendimento de alguns aspetos legais
contabilísticos.
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AJG – Tendo em atenção a lista de competências contante da
tabela seguinte, classifique, cada uma das competências, o grau de
importância de cada uma, em que 0 é pouco importante e 10 é muito
importante.
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AJG – De que forma a experiência influencia a obtenção de cada
elemento de competência? Na tabela seguinte, atribua uma classificação
de 0 a 10, em que em que 0 significa que a competência não é
influenciada e 10 significa que é altamente influenciada.
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AJG – De que forma a educação e formação influenciam a
obtenção de cada elemento de competência? Na tabela seguinte, atribua
uma classificação de 0 a 10, em que em que 0 significa que a
competência não é influenciada e 10 significa que é altamente
influenciada.
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