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Introdução
Quer saber quais são os desa os do pro ssional de TI e onde
direcionar seus esforços, com ideias e insights focados nas
melhores estratégias?

Continue navegando neste material e boa leitura!
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10 desa os do pro ssional de
TI
1. Gestão de Big Data
2. Segurança
3. Alinhamento de TI e negócios
4. Melhorias de sistemas e controle de orçamento
5. Implementação de novos sistemas
6. Mudanças e inovação
7. Redução de custos
8. Equipe altamente especializada
9. Estratégia de negócios
10. Suporte Especializado

Desa o 1: Gestão de Big
Data
Apontado como uma das ferramentas mais estratégicas para os negócios, o
Big Data só contribui efetivamente para as empresas quando acompanhado
por uma gestão correta.
Para isso, é necessário que, além dos custos de manutenção, sejam avaliados
os investimentos em recursos humanos especializados para geri-lo. Ou seja,
não adianta ter a melhor estrutura se você não sabe o que fazer com os dados
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para tornar o negócio ainda mais competitivo, analisando tendências de
mercado e prevendo o comportamento do seu público consumidor.
Vantagens do Big Data:
• Criação

de valor.
• Redução de custos.
• Mais resultados em marketing e vendas.
• Otimização dos riscos corporativos.

Segurança
A segurança ainda gura entre uma das grandes preocupações das empresas
e dos pro ssionais de TI. Neste quesito, é necessário estar atento não
somente às ameaças externas, mas às ações resultantes das atividades
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rotineiras, que vão desde um simples compartilhamento de impressora até o
vazamento ou ataque de hackers em busca de informações sigilosas.
Alguns dos recursos de segurança em TI mais utilizados:
• Criptogra

a.
• Armazenamento na nuvem.
• Gerenciamento de servidores.

Desa o 3:
Alinhamento de TI e
negócios
Embora a transformação digital tenha trazido ferramentas essenciais para os
negócios, infelizmente, o papel da TI ainda não tem sido valorizado por
algumas empresas, gerando di culdades em alinhar estratégias que envolvem
tecnologia da informação e gestão dos processos internos das organizações.
Em contrapartida, as empresas que têm investido neste duo de operação têm
conseguido tornar suas atuações mais competitivas, usando todos os
recursos de tecnologia ao seu favor, de forma otimizada, para alcançar os
objetivos e metas traçadas.
Benefícios
• Gerar competência em análise.
• Acelerar a inovação.
• Fluidez de informações.

ciatecnica.rds.land/e-book-10-desafios-dos-profissionais-de-ti

4/12

13/02/2020

10 Desafios dos profissionais de T.I.

Dados da Gartner apontam que cerca de 20% das organizações já investiram
em ferramentas de TI focadas no monitoramento de métricas para gestão do
negócio. A estimativa é que o número possa chegar a 60% até 2021.

Melhorias de sistema e
controle de orçamentos
Parte importante e fruto da disciplina nanceira de qualquer negócio, melhorar
os sistemas de TI utilizados, com foco no controle de orçamento disponível
tem sido uma das grandes preocupações dos líderes da área. Com isso, tem
se tornado frequente a realização de revisões nos softwares utilizados pelas
empresas.
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Essa medida tem como objetivo desenhar o melhor caminho para aplicação
dos sistemas, a m de integrar o uxo de dados entre os diferentes sistemas,
resultando em uma operação mais otimizada.

Desa o 5
Implementação de novos
sistemas
Antes de mais nada, é importante ter em mente o que é realmente necessário
e o que seria um investimento supér uo, em termos de sistemas, para cada
tipo de negócio. Pois, não basta instalar um software e distribuir login e senha
de colaboradores, se a empresa não tiver planejado e nem estiver preparada
para este processo.
Desta forma, é preciso realizar um diagnóstico organizacional e, em seguida,
apresentar uma proposta de melhorias e preparar seus pro ssionais, por meio
de treinamentos e mudanças de processos visto que os novos sistemas
devem impactar positivamente nos processos internos e trazer rapidamente
ganhos de produtividade.
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Mudanças e inovação
Parte integrante do DNA das empresas, por meio da tecnologia é possível
estimular e impulsionar um processo de inovação, ou até mesmo de cultura,
nas empresas. Neste sentido, é essencial investir em ações capazes de mudar
e transformar os negócios, cada vez mais e rapidamente.
Seguindo esta linha, a gestão de inovação quando trabalhada de forma
correta, gera novos modelos de negócios, produtos e serviços, a m de
atender às necessidades dos clientes, por meio de processos inteligentes,
automatizados e com infraestrutura pertinente à transformação. Além do
mais, mediante um gerenciamento adequado das ferramentas, a inovação tem
como resultado o aumento da satisfação do cliente e maior engajamento por
partes dos colaboradores.
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Desa o 7: Redução de
custos
Considerado um grande risco pelos líderes em TI, a redução de custos, ou
uma boa reeducação na gestão nanceira requer um planejamento adequado,
o que pode envolver uma reengenharia nos processos e, em alguns casos, no
próprio negócio da empresa.
Para isso, existem duas estratégias básicas: corte de custos vertical, que tem
como principal foco a redução de custos com equipe. Embora mais rápida, ela
pode diminuir a competitividade da empresa a longo prazo, devendo ser
aplicada em casos extremos, com previsão de retomada. Já a estratégia de
melhoria de processo, de início, prevê um aumento no investimento em
tecnologia, resultando num aumento de produtividade. E, se por um lado, ela
aumenta o custo da TI, por outro, com a sua aplicação, outros custos da
empresa são reduzidos. No entanto, é essencial ter um sistema de métricas e
indicadores de performance para auxiliar neste processo e, assim, ter
subsídios su cientes para planejamentos e tomadas de decisões.
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Equipe altamente
especializada
Principal ativo de uma empresa é ter uma equipe especializada consiste na
garantia da implementação das melhores políticas, produtos e soluções
internas e, consequentemente, o oferecimento do melhor serviço ao cliente,
visto que ela estará 100% focada nos negócios.
Além disso, ao investir na capacitação dos seus colaboradores, todas as
demandas que envolvem a área de TI podem ser solucionadas ‘dentro de
casa’, gerando uma economia dos recursos, contribuindo com a descoberta
de novas formas de usar a tecnologia no seu crescimento e expansão.
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Desa o 9: Estratégia de
negócios
Seja focado no aumento do desempenho de vendas, integração de sistemas
ou para a redução de custos, ter uma estratégia para se bene ciar com o
alinhamento da TI às áreas de maior planejamento estratégico da empresa é
essencial para garantir a competitividade no mercado.
Com isso, a equipe de TI desempenha um papel mais adequado na empresa,
avaliando a infraestrutura para indicar a melhor solução para uma operação
mais segura, enquanto o restante da organização estará integralmente
direcionado para o negócio em si.
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Suporte especializado
Não basta apenas fornecer soluções e bons serviços na área de TI. O suporte
especializado, aliado a um atendimento de qualidade, também se faz
necessário. Isso porque uma atuação e ciente consegue entregar diversos
tipos de serviços e de acordo com a real necessidade do cliente.
Para isso, a solução é investir em uma equipe capaz de oferecer toda uma
gestão, controle, monitoramento e manutenção dos sistemas utilizados sem
que haja a perda de qualidade e competividade por parte da empresa.

Agora que você sabe quais são os maiores desa os dos pro ssionais de TI,
ca mais fácil identi car e acompanhar as reais demandas do dia a dia e dos
impactos causados pela transformação digital nos negócios. E para te ajudar
a compreender um pouco mais sobre este processo, além de auxiliar nesta
gestão, a Ciatécnica Consulting possui um modelo de consultoria que viabiliza
projetos estratégicos para a consolidação e transformação do seu segmento
e o melhor: com metodologia customizada e agilidade nas entregas.
Saiba mais em www.ciatecnica.com.br
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