
 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC/SP 

 

 

 

 

 

JOSÉ LUIZ ALVES DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

COMPETÊNCIAS NA ERA DIGITAL E INDÚSTRIA 4.0: 

O GESTOR DE TECNOLOGIA NOS BANCOS BRASILEIROS 

 

 

 

 

 

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2020  



 
 

JOSÉ LUIZ ALVES DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETÊNCIAS NA ERA DIGITAL E INDÚSTRIA 4.0: 

O GESTOR DE TECNOLOGIA NOS BANCOS BRASILEIROS 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora 

da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, como pré-requisito parcial para a 

obtenção do título de Mestre em Administração, 

sob a orientação do Prof. Dr. Arnoldo José de 

Hoyos Guevara 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2020  



 
 

  
Autorizo exclusivamente para fins acadêmicos e científicos a reprodução total ou parcial 

desta Dissertação de Mestrado por processos de fotocopiadoras ou eletrônicos, incluindo-

se a citação de referência do autor.  

Assinatura ______________________________________ 

Data____________________________________________ 

Data ______________________  



 
 

Ficha Catalográfica 

 

 

 

 

  



 
 

José Luiz Alves da Silva 

COMPETÊNCIAS NA ERA DIGITAL E INDÚSTRIA 4.0: 

O GESTOR DE TECNOLOGIA NOS BANCOS BRASILEIROS 

 

Aprovado em: ___/___/_____ 

 

BANCA EXAMINADORA 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

como pré-requisito parcial para a obtenção do título 

de Mestre em Administração. 

______________________________________ 

Prof. Dr. Arnoldo José de Hoyos Guevara 

 
______________________________________ 

Prof. Dr. Leonardo Nelmi Trevisan 

 
______________________________________ 

Prof. Dr. Diego de Melo Conti 

 

PROFESSORES SUPLENTES 

______________________________________ 

Prof. Dr. Ladislau Dowbor 

 
______________________________________ 

Prof. Dr. Luciano Ferreira da Silva 

  



 
 

RESUMO 

O Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) faz parte dos processos 

de Transformação Digital pelos quais passa a sociedade mundial. Ele é um dos elos 

entre o desenvolvimento das Tecnologias Disruptivas (TDs) e a construção de 

soluções aplicadas a todo e qualquer campo de atuação humana. Apesar disso, o 

estudo constante dos Gestores de Tecnologia como elemento para acompanhar este 

período de transformações não foi verificado em nossas pesquisas preliminares, como 

parte de práticas sistemáticas no ambiente científico. Existem trabalhos em torno dos 

gestores e executivos em geral e, até mesmo, sobre o profissional de tecnologia no 

seu dia a dia. Mas não se encontram facilmente estudos específicos sobre o Gestor 

de Tecnologia e sobre os seus desafios no ambiente bancário, ainda mais se for 

considerada a Quarta Revolução Industrial e a Indústria 4.0, que tem abalado os 

alicerces que sustentam o ambiente social, empresarial e pessoal no mundo 

globalizado atual. Desta forma, esta pesquisa de dissertação tem como seu objeto 

principal o Gestor de Tecnologia nos grandes bancos brasileiros, buscando estudar 

as suas Competências na Era Digital e Indústria 4.0, explorando as competências e 

habilidades necessárias para que este profissional possa atuar na próxima década. 

Para isto, este trabalho estuda os cenários de transformação global, o ambiente 

bancário em nosso país e aborda quatro modelos de competências utilizados 

mundialmente. Apresenta os resultados das pesquisas de campo realizadas, faz a sua 

análise e, a partir daí, propõe a possibilidade de um novo perfil de habilidades, a ser 

avaliado como alternativa para uma eventual aplicação dentro dos próximos 10 anos. 

A Metodologia aplicada para que os propósitos descritos pudessem ser atendidos foi 

uma abordagem exploratória, de natureza qualitativa, com uma coleta de dados 

realizada através de entrevistas com um roteiro semiestruturado, aplicado a 

Executivos e Gestores Seniores do segmento bancário e da área de tecnologia no 

Brasil. 

Palavras-Chave: Quarta Revolução Industrial; Indústria 4.0; Era Digital; 

Competências; Habilidades; Gestor de Tecnologia; Gestor de TIC; Bancos Brasileiros  

  



 
 

ABSTRACT 

The Information and Communication Technology Manager (ICT) is part of the Digital 

Transformation processes that world society goes through. It is one of the links 

between the development of Disruptive Technologies (DTs) and the construction of 

solutions applied to any and every field of human activity. Nevertheless, the constant 

study of Technology Managers as an element to accompany this period of 

transformation has not been verified in our preliminary research, as part of systematic 

practices in the scientific environment. There is work around managers and executives 

in general and even about the technology professional in their daily lives. But specific 

studies on the Technology Manager and their challenges in the banking environment 

are not easily found, especially given the Fourth Industrial Revolution and Industry 4.0, 

which has shaken the foundations that underpin the social, business and personal 

environment in the current globalized world. Thus, this dissertation research has as its 

main object the Technology Manager in the major Brazilian banks, seeking to study 

their Competencies in the Digital Age and Industry 4.0, exploring the skills and abilities 

needed for this professional to work in the Next decade. For this, this work studies the 

scenarios of global transformation, the banking environment in our country and 

addresses four competency models used worldwide. It presents the results of the field 

research carried out, makes its analysis and, from there, proposes the possibility of a 

new skills profile, to be evaluated as an alternative for eventual application within the 

Next 10 years. The methodology applied so that the described purposes could be met 

was an exploratory approach, of a qualitative nature, with a data collection through 

interviews with a semi-structured script, applied to Executives and Senior Managers of 

the banking segment and technology area in Brazil. 

Keywords: Fourth Industrial Revolution; Industry 4.0; Digital Age; Skills; Abilities; 

Technology Manager; ICT Manager; Brazilian Banks  
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INTRODUÇÃO 

A escolha do tema para esta pesquisa foi realizada em função de dois aspectos 

principais, o acelerado e instigante momento de mudanças tecnológicas e o gestor de 

tecnologia que atua em nosso país. A evolução da tecnologia tem afetado o nosso 

planeta, o nosso ambiente profissional, a nossa vida social, o nosso cotidiano e é 

considerada o nosso fenômeno. Vem sendo chamada de Quarta Revolução Industrial 

por Klaus Schwab (2016) ou, como será descrita a partir do próximo capítulo, a Era 

Digital e Indústria 4.0. O objeto desta pesquisa é o gestor de tecnologia profissional, 

cuja atuação ocorre diretamente dentro deste cenário de transformação.  

Atualmente, as evoluções tecnológicas e de negócios vêm ocorrendo em alta 

velocidade em relação às últimas décadas do século anterior, quebrando paradigmas, 

abrindo novas oportunidades e exigindo a adaptação de todos nós. Trata-se de uma 

hiperconectividade e de uma mudança comportamental, da era cognitiva em que 

“Machines Learning” (máquinas que se utilizam de Inteligência Artificial) trazem 

matrizes de decisão automatizadas e novos perfis de trabalho, das coisas (IoT - 

Internet of Things) que se utilizam de sensores para conectar e controlar objetos ao 

mundo digital e das pessoas informatizadas e conectadas às redes sociais 

(BRYNJOLFSSON; MCAFEE, 2014).  

Questiona-se se os gestores estão aptos para as alterações em curso, no que 

tange aos negócios, à visão do macroambiente da empresa, à sua capacidade de 

trabalhar com as novas ferramentas digitais e quanto à liderança necessária para este 

novo processo de mudanças (KOTLER, 2000). Afirma-se que a maior parte das 

empresas falha na tentativa de alcançar a chamada Maestria Digital (capacidade de 

liderança nas ações de transformação), pois erram ao desenvolver as capacidades 

digitais e de liderança para se trabalhar de forma diferente, se definir uma visão e 

executar as alterações demandadas. Acredita-se que a maior parte dos profissionais 

não sobreviva ou seja bem-sucedida na chamada Segunda Era das Máquinas, ou 

seja, engenhos que podem tomar decisões (WESTERMAN et al., 2016).  

Isso se torna ainda mais enfático quando se observa os gestores de tecnologia, 

que são elementos importantes na condução e na implantação das novas soluções 
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digitais. Os atuais gestores e executivos de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC) precisam se capacitar de forma adequada para este período, estudando, 

observando, criando, adaptando-se, desenvolvendo-se, fornecendo soluções novas e 

atuando de forma flexível, utilizando habilidades de relacionamento e inteligência 

emocional (GOLEMAN, 2004). Do contrário poderão ser substituídos pelos mais 

jovens, por especialistas em consultorias, pelos fornecedores ou por executivos das 

áreas de negócio. Mesmo que as empresas incorporem as competências individuais, 

é responsabilidade de todo gestor fazer com que as capacidades e os recursos 

disponíveis, quando bem explorados e aliados às oportunidades do mercado, tornem-

se competências essenciais em suas instituições de trabalho, ou core competencies 

(HAMEL; PRAHALAD,1995).  

É importante destacar que o acrônimo TIC inclui todas as áreas de tecnologia 

e telecomunicações que se conhece e surgiu há cerca de 20 anos. Já nos primórdios 

do uso da tecnologia digital, nos anos 80, no governo da França, se cunhava o termo 

Telemática, junção de Telecomunicações com Informática, expressão antecessora de 

TIC (NORA; MINC, 1980).  

Ao longo do tempo, esse profissional passou de um especialista técnico em 

tecnologia da informação a um elemento importante nas estratégias de negócio. Isso 

ocorreu em função de fatores chave como a digitalização, o tratamento massivo de 

dados, o avanço inexorável da Internet e a interação instantânea entre empresas e 

pessoas através das Redes Sociais. Estes eventos trouxeram o aumento da 

competitividade, do comércio globalizado e da necessidade de inovação contínua das 

organizações. Tornou-se uma exigência a chamada Competência Digital, que é a 

capacidade de utilização segura e crítica da tecnologia da informação para o trabalho, 

o lazer e a comunicação (HALÁSZ; MICHEL, 2011).  

Em consulta básica realizada no início deste trabalho, nas bases do Web of 

Science e Scopus, pôde-se observar que várias publicações abordam o mundo dos 

negócios, a gestão e a liderança em geral, mas não se encontram publicações em 

abundância sobre a atuação do gestor de TIC, em particular. Desta forma, ventilou-se 

que a pesquisa sobre a atuação desses gestores permitiria identificar as 

características do seu perfil para o futuro, a partir da análise das aptidões naturais 

desses profissionais, dos seus novos desafios e de suas responsabilidades dentro 
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desse ambiente emergente. Isso se mostra necessário, uma vez que ele é parte 

integrante do ambiente em alteração contínua e, ao mesmo tempo, líder participante 

destas mudanças. É a continuidade de um cenário já descrito na década de 90 do 

século XX, como Mundo VUCA pelo U.S Army College, com as condições de 

volatilidade, incerteza (uncertainty), complexidade e ambiguidade, que só vêm 

aumentando neste século (FNQ, 2018).  

O contexto atual continua complexo e envolve aspectos específicos que foram 

abordados ao longo desta pesquisa, abrangendo perspectivas como as 

megatendências mundiais, como o aumento da demografia e a urbanização, entre 

outras, a evolução tecnológica exponencial, a segurança da informação, o uso da 

tecnologia no sistema bancário e o desafio no desenvolvimento das competências. 

Com o desenvolvimento das competências e das habilidades exigidas em um contexto 

específico, como destacado por Le Boterf (1994), e alvo deste estudo, entende-se que 

o gestor de tecnologia poderá se habilitar e atuar de forma consciente e proativa, com 

resultados positivos para as suas empresas, para a sociedade e para eles próprios 

(FLEURY; FLEURY, 2000). 

Nesse sentido, um dos setores que mais buscam por resultados nos negócios 

no Brasil é a área das finanças. O ambiente financeiro é um segmento que depende 

profundamente da tecnologia para a sua atuação e, dentro dele, os bancos são as 

empresas que mais investem em TI e utilizam inovações em nosso país, assimilando 

com muita rapidez e agilidade as novidades de toda ordem (MEIRELLES, 2019). Os 

grandes bancos brasileiros buscam profissionais com uma atuação ampla, matricial e 

efetiva, que sejam capazes de operar em um ambiente de incertezas e mudanças 

constantes. Por essas razões, esse setor se presta muito bem ao objetivo desta 

pesquisa. Com isto, completamos o recorte para este trabalho.  

Problema de Pesquisa 

Fica então a indagação da pesquisa:  

Quais são os conhecimentos e as habilidades necessárias para um Gestor de 

Tecnologia, na Era Digital e Indústria 4.0, em grandes bancos brasileiros?  
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O que se buscou foi explorar o comportamento que será necessário ao Gestor 

de TIC em geral, no ambiente de grandes bancos nacionais. O trabalho pesquisou as 

transformações tecnológicas atuais, os conceitos que envolvem as competências 

destes profissionais e o que pensam alguns dos dirigentes seniores desse segmento 

econômico, fossem oriundos das próprias instituições bancárias ou de algumas das 

consultorias e empresas que atendem às suas necessidades tecnológicas. Os líderes 

seniores foram abordados pois sentem no dia a dia o que lhes falta para levar adiante 

o desafio de entrega dos projetos em curso em suas organizações. Essas entregas 

são função direta dos gestores de TIC, gerenciados pelos executivos seniores. Eles 

formam o que se pode chamar de média gerência, ou seja, os gerentes que se 

encontram abaixo dos diretores e acima dos analistas. Eles são o foco principal desse 

trabalho, embora as conclusões da pesquisa possam ser aplicadas a todos os níveis 

hierárquicos das áreas de tecnologia.  

Objetivo Geral 

O objetivo geral desta dissertação foi:  

Pesquisar o perfil do Gestor de Tecnologia, na Era Digital e Indústria 4.0, nos 

grandes bancos brasileiros. 

Dentro deste objetivo geral se buscou explorar e discutir as competências que 

serão necessárias, ao longo dos próximos 10 anos, para o Gestor de TIC.  

Para isto, foi preciso investigar os cenários e o contexto nos quais esses 

profissionais estão inseridos, com as alterações em curso no Brasil e no Mundo e, a 

partir daí, estudar os conhecimentos técnico-gerenciais e as habilidades que serão 

importantes para os próximos anos.  

Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos permitiram explorar o tema e direcionar o 

desenvolvimento desta pesquisa. São eles:  

• Investigar o contexto e as alterações tecnológicas em curso no Brasil e 

no Mundo; 
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• Examinar as competências consideradas necessárias para o Gestor de 

TIC; 

• Discutir se serão necessários novos perfis para os próximos 10 anos. 

Embora não seja um objetivo específico, indiretamente, a pesquisa procurou 

contribuir na identificação de alguns itens relativos à formação do profissional, fator 

importante no seu desenvolvimento.  

Justificativa 

Existe uma grande quantidade de publicações para elucidar as mudanças pelas 

quais o mundo passa, sua evolução tecnológica e como isso afeta nosso ecossistema. 

Podem-se observar, por exemplo, o relatório da PwC, que aponta as Megatendências 

mundiais: Tecnologias Disruptivas (TDs), Crescimento Populacional, Vida em 

Megametrópoles, Deslocamento dos Centros de Poder e as Mudanças Climáticas 

(LANCEFIELD, 2015).  

Existem, entretanto, poucas referências específicas sobre os líderes, gerentes 

e executivos de tecnologia, em especial, cuja missão é utilizar as novas soluções para 

a melhoria de nossos ambientes educacionais, sociais e de negócio. Esses gestores 

são elementos importantes na aceleração da Era Digital e Indústria 4.0, permitindo 

que as empresas possam, através deles, antecipar seu progresso e se transformarem 

em Mestres Digitais (profissionais capazes de liderar as transformações digitais em 

suas organizações), o que é considerado essencial para que as companhias 

sobrevivam e prosperem nesse contexto (WESTERMAN et. al., 2016). 

A digitalização é uma realidade no Brasil. Observe-se abaixo o seu 

crescimento, com o aumento da mobilidade e do acesso à informação, entre 2015 e 

2017, resultado de pesquisa setorial realizada bianualmente (BRASSCOM, 2017). 

Estes números são pujantes e continuaram a crescer até abril de 2019, com 

228,6 milhões de acessos móveis e 31,6 milhões de acessos via banda larga 

(TELECO, 2019). Isso confere às pessoas físicas e jurídicas em geral uma integração 

direta, ativa e em tempo real em todos os campos de atuação e, portanto, uma busca 

por soluções mais integradas e eficientes. 
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Figura 1 - Digitalização no Brasil 

 

Fonte: Brasscom, 2017 - Adaptado pelo autor 

Esse cenário é importante porque enfatiza a mudança comportamental das 

pessoas, dos modelos de negócio e da sociedade, o que faz com que nossas 

empresas alterarem o que oferecem e o que exigem de seus profissionais, com a 

necessidade dramática de aumento de produtividade (BRYNJOLFSSON; MCAFEE, 

2012a).  

Este desenvolvimento é também responsabilidade dos profissionais de TIC, um 

segmento de destaque no cenário nacional. O mercado brasileiro de tecnologia possui 

cerca de 1,5 milhões de empregos diretos, com aproximadamente R$ 479 bilhões de 

faturamento anual e um montante de 7,0% do PIB, como se vê no quadro 1. Grande 

parte deste contingente e destes valores é aplicada em serviços de valor agregado, o 

foco dos processos de digitalização (Serviços, Software, BPO - Business Process 

Outsoursing, BPM - Business Process Management, Inteligência Artificial, Cloud 

Computing e Big Data). A base é composta com dados do ano de 2018, compilados a 

partir de informações da ABINEE, Banco Central do Brasil (BACEN), IDC, 

TeleBrasil/Teleco, Relatórios Financeiros das Estatais, RAIS e CAGED (BRASSCOM, 

2019).  

DIGITALIZAÇÃO

CRESCENTE

MOBILIDADE 

ACELERADA
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Quadro 1 - Mercado de TIC no Brasil - Brasscom 

 

Fonte: Brasscom, 2019 

Um dos ambientes que mais consomem os serviços oferecidos pelo segmento 

de tecnologia são os bancos do país, local de trabalho dos profissionais de TIC, como 

apontado em pesquisa FGV, conduzida anualmente por Fernando Meirelles (2019). O 

mercado bancário nacional foi escolhido como alvo potencial para esta análise, em 

face do uso intensivo da tecnologia, da desmaterialização dos meios de pagamento, 

da necessidade de soluções sem falhas e da exigência por soluções rápidas, um 

contraponto em muitos casos. Serve ainda de modelo para grande parte das soluções 

adotadas em outros segmentos econômicos e pela sua influência em grande parte da 

sociedade.  

Não foi foco desta pesquisa analisar o papel dos bancos em nossa sociedade, 

a prevalência do poder financeiro sobre o ambiente político e institucional ou o papel 

social do capital. O objetivo foi explorar o seu caráter de intenso usuário de tecnologia, 

ou heavy-user, como se convencionou citar no jargão tecnológico, uma vez que é a 

condição ideal para a análise do nosso principal objeto, o Gestor de TIC.  

Essa arena competitiva é a mais intensa do cenário nacional, pela 

competitividade entre seus integrantes, pela exigência de seus clientes, pela 

quantidade de produtos que oferece e pelo enorme volume de transações 

instantâneas que realiza, de acordo com o BACEN (GIROSA, 2019).  
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O setor bancário é um grande demandador e assimilador das mais modernas 

soluções de TIC de todo o mercado. A tecnologia bancária no Brasil é reconhecida 

mundialmente como referência em inovação e qualidade. Os bancos se utilizam de 

cada uma das evoluções tecnológicas e alavancam ainda mais a sua utilização, o que 

também é aproveitado pelo restante da sociedade (FONSECA et al., 2010). 

No sentido de destacar os bancos como um recorte de destaque para este 

trabalho, citamos o levantamento que aponta o lucro líquido dos cinco maiores bancos 

brasileiros, um valor de R$ 77,4 bilhões em 2017 e de 85,9 bilhões em 2018, aumento 

de 11%, montante que permite o investimento massivo em tecnologia e que valida a 

escolha desta pesquisa (DIEESE, 2018; DIEESE, 2019).  

É um dos melhores cenários para explorar a necessidade de liderança aplicada 

dentro da intensa mudança tecnológica atual. Como citado pela FGV, os gastos com 

TIC nos bancos do Brasil, em 2018, equivalem a 15,4% do total no país, sendo a maior 

indústria isolada nestes gastos, com concentração na utilização de alta tecnologia 

(MEIRELLES, 2019) 

Figura 2 - Gastos e Investimentos em TI - FGV 

 

Fonte: Meirelles, 2019 

O Gestor de TIC no ambiente bancário passa por mudanças de grande porte. 

Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee têm abordado alguns destes desafios. 

Escreveram, entre outros, os livros Race Against the Machines (2012) e The Second 

Machine Age (2014). Eles destacaram que, no futuro, o gestor passará de um 
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profissional processual e operacional para um mais criativo, que deverá fazer 

perguntas mais inteligentes, e deverá usar a tecnologia para automatizar processos e 

decisões, que serão pré-analisadas (BRYNJOLFSSON; MCAFEE, 2014) 

De fato, é preciso um olhar dos gestores de TIC para as mudanças nos anseios 

da sociedade em geral, por maior simplicidade, transparência, participação, rapidez e 

respeito. As soluções devem ser construídas com bases de sustentabilidade 

empresarial e social, o que também exige novas posturas. Nesse mercado, existe um 

conceito interessante quanto à concepção de criação de valor, sobre a oferta de novos 

produtos e de acessos digitais na sociedade atual, que gera uma controvérsia quanto 

às mudanças em curso e que enuncia: “se uma solução nasceu perfeita, é porque ela 

nasceu muito tarde” e, portanto, não atende à necessidade de rapidez que é exigida. 

Este conceito foi citado por exemplo, por Fred Trajano, CEO dos Magazines Luíza, 

em seminário presencial do segmento de TIC (IT EXPO FÓRUM, 2016).  

Isso coloca a premissa de que o mundo atual exige um tempo de reação mais 

curto para a entrega de suas demandas, o que se contrapõe à necessidade de 

entregas sólidas e sem falhas, paradigma atual dos profissionais do segmento 

financeiro. Observe-se que a preocupação é clara com a necessidade de maior visão, 

conhecimento, atitudes e ação, por parte dos gestores de nosso tempo.  

As disciplinas de Gestão e Governança em TIC (PMI®, COBIT, ITIL, ISO, etc.), 

falam sobre a organização de áreas de trabalho, das metodologias e dos processos a 

serem adotados, mas não do Executivo de TIC propriamente dito. Essa é a 

importância de discutirmos e pesquisarmos o tema em questão. Desta forma, 

observando-se os conceitos de Relevância, Importância, Atualidade do tema e de 

Pesquisas, podemos destacar as justificativas principais deste trabalho:  

• Relevância: a etapa de transformações digitais apresenta mudanças de 

porte mundial, com a participação ativa dos líderes de TIC; 

• Importância: este cenário provoca impactos nas Organizações Públicas e 

Privadas, na Academia e em toda a sociedade, no sentido de inclusão digital 

e de novas oportunidades; 
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• Atualidade do Tema: Transformação Digital é um tema de interesse geral, 

que envolve todos os segmentos da sociedade; 

• Pesquisas: em geral, não focam o Gestor de TIC, sua integração no negócio 

principal das empresas e a sua participação no processo de transformação.  

Com os resultados encontrados neste estudo, se buscou contribuir com as 

visões de longo prazo, sobre quais competências serão necessárias para o gestor de 

TIC e, se possível, contribuir com sugestões, retiradas das informações levantadas, a 

respeito de algumas características nas quais a Academia poderia trabalhar para a 

preparação desses profissionais para o futuro. Essas são as proposições que foram 

colocadas para esta pesquisa de dissertação.  

Estrutura deste trabalho 

Nesta introdução foram abordados o contexto geral e a motivação para esta 

dissertação. 

No primeiro capítulo, A Era Digital e Indústria 4.0, foi desenvolvida a pesquisa 

sobre o fenômeno da transformação digital, com alguns dos principais autores ao 

longo das últimas décadas. Abordaram-se as megatendências e a evolução 

tecnológica mundial, a evolução com o uso da tecnologia nos bancos brasileiros, as 

chamadas tecnologias disruptivas (TDs) e as novos modelos de negócio utilizados 

atualmente.  

No segundo capítulo, Estudo das Competências, foi apresentada a visão 

geral sobre o assunto, com a revisão da literatura que compõe o tema. Abordaram-

se, a partir daí, quatro modelos de competências com destaque no mundo, quais 

sejam: os conceitos do C.H.A. (Competências, Habilidades e Atitudes) de Parry 

(1996), as descrições do PMI® - Project Management Institute (2017), as definições 

do WEF - Word Economic Forum / O*NET - Occupational Information Network (2016) 

e as recomendações do CEN - European Committee for Standardization (E-CF, 2014). 

Destacaram-se também as mudanças relacionadas ao Futuro do trabalho do WEF 

(2016) e de Frey e Osborne (2013).  

No terceiro capítulo foi apresentada a Metodologia empregada neste estudo, 

com ênfase em uma abordagem exploratória, de natureza qualitativa, no levantamento 
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de dados com roteiro semiestruturado e na análise de conteúdo baseada no modelo 

relacional de Laurence Bardin (2011).  

No quarto capítulo foi realizada a Análise dos Resultados, com a 

apresentação dos resultados obtidos com a pesquisa de campo e com a análise de 

conteúdo. Fez-se, em seguida, a discussão detalhada de seus impactos e finalmente, 

abordou-se a possibilidade de indicação de Novas Competências para o Gestor de 

TIC.  

Nos Comentários Finais, finalizando-se esta pesquisa de mestrado, foram 

indicados os principais resultados alcançados, as contribuições para o conhecimento, 

as limitações verificadas, sugestões para novos estudos, também indicadas no 

decorrer dos capítulos, além de alguns destaques sobre este trabalho de dissertação.  

O estudo da Era Digital e Indústria 4.0 é mostrado então, no primeiro capítulo, 

a seguir. 
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CAPÍTULO I - A ERA DIGITAL E INDÚSTRIA 4.0 

Neste capítulo inicia-se a fundamentação teórica desta pesquisa, que está 

dividida em dois aspectos principais, o estudo da Era Digital / Indústria 4.0, abordado 

nesse primeiro tópico e o Estudo das Competências atuais e futuras para o gestor de 

tecnologia, tratado no segundo capítulo. 

Nessa primeira parte são observados os elementos que caracterizam o 

momento presente de transformações pelas quais o mundo passa, incluindo-se as 

megatendências e a evolução tecnológica mundial, o cenário levantado no Brasil para 

o segmento bancário e suas evoluções com o uso da tecnologia. Evolui-se para o 

estudo das TDs, novas tendências e novos modelos de trabalho. 

O objetivo deste item é caracterizar o período de transformações tecnológicas 

pelo qual passa a humanidade. Sem essa caracterização, pode-se passar ao largo 

sobre o tamanho do desafio que ora está colocado e que, segundo a proposição deste 

trabalho, leva à necessidade de se pesquisar as habilidades do gestor de TIC para 

este século XXI.  

Essa é a importância de tratarmos do primeiro dos objetivos específicos, qual 

seja, “Investigar o contexto e alterações tecnológicas em curso no Brasil e no 

Mundo”. 

 

1.1 Megatendências 

As grandes consultorias globais, como PwC e KPMG, bem como grandes 

organizações do mundo, avaliam as megatendências de nosso século, nos campos 

tecnológico, econômico, social e de nossos ecossistemas, visando identificar o rumo 

no qual nossa sociedade tem se conduzido e os impactos que isso representa, 

tentando apontar direções, recomendações ou alertas que possam ser necessários 

na condução dos novos tempos.  

Não são análises que possam ser descartadas neste estudo pois influenciam 

na forma pela qual as empresas tomam suas decisões. Sendo assim, destacam-se 

algumas destas avaliações, para embasar esta pesquisa. 
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Figura 3 - Five Global Megatrends - PwC 

 

Fonte: Lancefield, 2015 - Adaptado pelo autor  

O trabalho da PwC indica as principais preocupações contemporâneas 

(LANCEFIELD, 2015). As quatro primeiras são discutidas há muito tempo, demografia 

e as mudanças sociais, com classes socioeconômicas distintas, as alterações nos 

centros de poder do mundo, com seu movimento em direção à Ásia, a urbanização 

crescente, com mais de 50% da população em cidades e a enfática mudança 

climática, com seus aspectos mais deletérios e a eventual escassez de recursos, 

sejam produtivos ou para a alimentação da população mundial.  

O que nos dá base para esta pesquisa, focando em TIC e em seus gestores, é 

a indicação da quinta Megatendência, o Avanço Tecnológico, presente nos estudos 

das tendências futuras. Como exemplo adicional, Hamish McRae (1999), nos últimos 

anos do século passado, já apontava as cinco forças que estavam redesenhando o 

mundo, focando seu olhar para o ano de 2020, agora nossa realidade:  

• O avanço tecnológico 

• O processo de globalização 

• A mudança da estrutura demográfica 

• A preocupação com o Meio Ambiente 

• O impacto das ações governamentais sobre a sociedade 

Todas as forças apontadas continuam presentes e também as tendências do 

Avanço Tecnológico, o que reforça os estudos conduzidos anos depois pela PwC.  

Dentre tantas pesquisas sobre Megatendências, selecionamos também um 

relatório desenvolvido pela KPMG em conjunto com a Universidade de Toronto e seu 

Mowat Center, da Escola de Políticas Públicas e Governança, chamado de “Estado 

Futuro 2030: As megatendências globais que moldam o governo” (Future State 2030: 
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The global megatrends shaping government), também chamado de agenda 2030 

(KPMG, 2014). Quase todas as pesquisas são realizadas com a visão de mercado e 

esta foi realizada com a visão do que o estado deve ter como base para as suas ações 

futuras, para buscar prosperidade econômica, segurança, coesão social e 

sustentabilidade ambiental. Foram definidas nove megatendências que estão 

descritas a seguir e podem ser vistas na próxima figura:  

• Indivíduos: Demografia, ascensão do indivíduo e tecnologia 

capacitadora; 

• Ambiente Físico: Mudanças Climáticas, Estresse de Recursos e 

Urbanização; 

• Economia Global: Interconectividade econômica, dívida pública e 

mudança de poder econômico.  

Figura 4 - Future State 2030 - KPMG 

 

Fonte: KPMG, 2014 

Conforme apontado no relatório, afirma-se, entre outros itens, que a classe 

média será a maioria em 2030, que o aumento da longevidade é um fato, que a 

produção de alimentos será um problema e que a segurança como um todo já faz 

parte das preocupações centrais dos governos, ainda que pudesse ser considerada 

como uma 10ª tendência. Nesse estudo, a tecnologia é considerada como 
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capacitadora do ponto de vista do indivíduo, sendo um meio para que os países 

superem as diferenças, já que permite a quebra de barreiras que outras tendências 

não podem realizar de forma tão rápida. Por exemplo, regiões sem densas redes de 

telecomunicações, como a África, se beneficiam mais com os avanços da mobilidade 

do que os países que já possuíam redes de telecomunicações com linhas fixas, pois 

não precisam desenvolvê-las da mesma forma. 

O avanço tecnológico fica evidente, assim, em todos os campos, em suas mais 

tênues ou em suas mais avançadas características. Como citado anteriormente, TIC 

transformou a sociedade nos últimos 30 anos, criando a era da informação e se 

consolidando como uma pedra fundamental para o crescimento efetivo das ciências 

aplicadas, da engenharia, da saúde e do transporte (KPMG, 2014). Observam-se 

alterações no campo pessoal, nas transações financeiras, nas constantes interações 

das redes sociais, nos movimentos das grandes Cadeias Produtivas e na 

possibilidade de desenvolvimento de Novos Modelos de Negócio, que fazem com que 

a tecnologia se torne o grande assunto do momento. Ainda que todas as demais 

tendências sejam questões de grande importância, considera-se que o impacto da 

tecnologia está acima delas (WESTERMAN et al., 2016). 

Naturalmente, também em função destes avanços, existe um enorme problema 

social no mundo, com disparidade na distribuição de riquezas, megalópoles com 

problemas urbanos e um acelerado problema climático. Mas é possível observar que 

a tecnologia é um tema central que permeia todos os demais, podendo ajudar, 

minimizar ou transformar seus impactos.  

Sugere-se como tema de pesquisas futuras, a comparação sobre a evolução 

das megatendências mundiais e de seus impactos, que são apontadas pelos analistas 

e pelas maiores consultorias do mercado mundial. 

1.2 A Evolução Tecnológica Mundial 

Em todas as fases de desenvolvimento humano as alterações causadas pela 

tecnologia, ou pelas ferramentas desenvolvidas por ela, foram determinantes para a 

nossa evolução. Embora a tecnologia não seja a mudança em si mesma, as alterações 

proporcionadas por ela afetam todos os segmentos da vida. O avanço tecnológico  
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não é bom e nem é ruim, mas o uso que se faz dele é o que traz realizações positivas 

ou negativas. As reais mudanças estão em nossa forma de viver, no desenvolvimento 

da cultura, das estruturas sociais, nas formas de estado e de governo e no acesso 

que cada cidadão tem para atender às suas necessidades. Em uma visão inicial, 

observa-se que, fora da renascença, voltada principalmente às artes e ao despertar 

do iluminismo, como descrito por Crofton (2016), o atual momento de desenvolvimento 

humano e da evolução tecnológica se dá fora do empuxo das guerras entre as nações, 

na forma de conflitos armados. Mesmo no período denominado de Guerra Fria, 

quando, felizmente, não tivemos um confronto de abrangência mundial, a motivação 

para a realização de avançados desenvolvimentos tecnológicos foram a proteção, a 

espionagem e a preparação bélica (GADDIS, 2006). Até por isso, os segredos 

militares eram guardados ‘a sete chaves’, impedindo a disseminação do conhecimento 

e a troca de informações entre as nações, em especial para os países em 

desenvolvimento, que hoje podem experimentar a planificação dos conhecimentos, 

como vem ocorrendo com a Índia nas últimas décadas (FRIEDMAN, 2005). 

Esta situação merece destaque, uma vez que a forma de se apropriar da 

tecnologia, fazer com que seus conhecimentos sejam libertadores e tecer uma 

maneira específica de utilizá-la, também será diferente para cada estado ou país. O 

acesso aos mais inovadores conhecimentos está mais disponível do que antes, com 

portas de criação, trocas de informação e renovação que, anteriormente, não estavam 

abertas. É uma grande oportunidade, que podemos verificar nestas palavras: 

“As mudanças são tão profundas que, na perspectiva da história 
humana, nunca houve um momento tão potencialmente promissor ou 
perigoso. Minha preocupação é que os tomadores de decisão 
costumam ser levados pelo pensamento tradicional linear e sem 
ruptura ou costumam estar muito absorvidos por preocupações 
imediatas; e, portanto, não conseguem pensar de forma estratégica 
sobre as forças de ruptura e inovação que moldam nosso futuro.” 
(SCHWAB, 2016, p.12) 

Nesse contexto, o papel de protagonismo de nossos gestores será de 

fundamental importância para que essa apropriação e uso criativo das tecnologias 

sejam realizados em sua plenitude, sendo voltados também ao desenvolvimento 

nacional. Tal protagonismo depende diretamente das suas atitudes, foco, 

determinação e visão de longo prazo, conforme análise objetivo desta pesquisa. 

Naturalmente, também será fundamental o papel das instituições de nossa sociedade, 
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desde ONGs e Academia até Empresas Públicas e Privadas que, de forma organizada 

e consequente, se mobilizarão para explorar as potencialidades deste novo tempo e 

permitirão a atuação dos nossos gestores de negócios e de TIC. Pode-se observar, e 

chama muito a atenção, que os estudos sobre a apropriação da tecnologia já 

remontam ao início do século passado e continuam válidos no cenário atual de 

transformações que ocorre dentro do sistema econômico prevalente no mundo. 

Schumpeter trouxe e ensinou o conceito de Destruição Criativa, quando cita que:  

“[...] o mesmo processo de mutação industrial – se me permitem o uso 
do termo biológico – que incessantemente revoluciona a estrutura 
econômica a partir de dentro, incessantemente destruindo a velha, 
incessantemente criando uma nova. Esse processo de Destruição 
Criativa é o fato essencial acerca do capitalismo [...]. Todos os 
elementos da estratégia de negócios só adquirem sua verdadeira 
significação contra o pano de fundo desse processo e dentro da 
situação por ele criada [...]. Essas revoluções não são estritamente 
incessantes; ocorrem em surtos distintos, separados uns dos outros 
por períodos de relativa calmaria. O processo como um todo, 
entretanto, funciona incessantemente, no sentido de que sempre 
existe ou revolução ou absorção dos resultados da revolução, o que, 
em conjunto, forma aquilo que se conhece como ciclos de negócios.” 
(SCHUMPETER, 1984, p. 112-113). 

Na década de 80, teve-se o alerta sobre a evolução da computação pessoal e 

sobre a explosão da Era do Conhecimento, destacada por Alvin Toffler (1980) e 

configurada na atual mobilidade exacerbada, com seus dispositivos móveis como 

laptops e smartphones, que são alguns de seus componentes principais. Da segunda 

metade do século 20 até agora e, em especial, do final da década de 80 até o presente 

momento, tivemos um desenvolvimento extraordinário da tecnologia, passando de um 

mundo puramente analógico para um mundo digital, mais intuitivo e de grande 

interação das pessoas com as máquinas, com os computadores e com as interfaces 

digitais, usadas por exemplo, pelos grandes bancos nacionais.  

Em uma história de pelo menos 5.000 anos, estes avanços ocorreram em 

apenas 50 anos ou ainda, 1% deste período. É uma enorme aceleração. Isso se 

configura desde o aparecimento da Agricultura, que fixou o homem na terra, do 

desenvolvimento da 1ª Revolução Industrial, que multiplicou a força humana e alterou 

o transporte, da 2ª Revolução, com o surgimento da Eletricidade e da Produção em 

massa e da 3ª Revolução, com suas aplicações frenéticas, resultantes, primeiro da 

Computação Analógica, e depois da Digitalização, com os PCs (Personal Computers), 
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a Internet e as Telecomunicações (SCHWAB, 2016). As revoluções citadas podem 

ser resumidas em um quadro bastante simplificado, indicado a seguir: 

Figura 5 - A Evolução Tecnológica - WEF 

 

Fonte: A 4ª Revolução Industrial (SCHWAB, 2016) - Adaptado pelo autor 

Apenas como exemplo dessa aceleração, o primeiro telefone móvel surgiu em 

1983, com a Motorola, como se pode ver no famoso filme de Michel Douglas, ‘Wall-

Street’. Um aparelho de grande porte, que ficava sem bateria em apenas uma hora. 

O primeiro smartphone surgiu com a IBM, em 1993, assim chamado porque era capaz 

de enviar textos simples e ao mesmo tempo, voz. Falando ainda da evolução digital 

móvel, o primeiro Iphone, que revolucionou o uso da telefonia, foi lançado em 2007, 

juntamente com a rede 2G e 3G, apenas 13 anos atrás. A Internet tomou forma em 

1989, no CERN - Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (Conseil Européen 

pour la Recherche Nucléaire), na Suíça, com Sir Tim Berners-Lee, mas veio com força 

real no final da década de 90 (SIQUEIRA, 2007). 

As inovações tecnológicas como um todo, a digitalização acelerada, a Internet 

e a telefonia móvel, agora com o 5G, são ferramentas fundamentais de transformação. 

Temos hoje mais de sete bilhões de dispositivos móveis no mundo (TELECO, 2019). 

Isto confere uma capacidade de conectividade e de acesso à informação, de forma 

imediata, de maneira inédita na história. Ainda que uma parte da população mundial 

ainda não tenha acesso à eletricidade ou à Internet, em parte substancial do globo, 

nos últimos 30 anos preparamos a base para o que se vê agora, com transformações 

DE COLETOR PARA A AGRICULTURA E PECUÁRIA 13.000 a 10.000 a.C.

URBANIZAÇÃO E SURGIMENTO DAS CIDADES
3.500  a 3.000 a.C.

(Mesopotâmia / Egito) 

1a REVOLUÇÃO INDUSTRIAL- ENERGIA MECÂNICA 1.760  a 1.840

2a REVOLUÇÃO - ELETRICIDADE  E  LINHA DE MONTAGEM 1.890  a 1.930

3a REVOLUÇÃO – COMPUTADORES E INTERNET 1.960  a 1.990

JOSÉ LUIZ ALVES DA SILVA
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profundas na forma pela qual nos comunicamos, agimos, trabalhamos, estudamos e 

nos divertimos (CASTELLS, 2014) 

Visionários como Toffler, autor de ‘O Choque do Futuro’ (1970) e ‘A Terceira 

Onda’ (1980), previram a chamada Sociedade do Conhecimento, antevendo que 

teríamos um computador na mesa de cada pessoa. Toffler enfatizou a necessidade 

de dominarmos o conhecimento, quando nos informou, em síntese, que o analfabeto 

do século XXI não seria aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não 

consegue aprender, desaprender e reaprender. Ele alertou, também, que o principal 

meio de produção seria o cérebro e não mais os músculos, e que essa nova era nos 

levaria a um mundo com novas convicções, atitudes, éticas e empregos (TOFFLER, 

1980). De fato, uma belíssima previsão, que se constata todos os dias. As alterações 

já davam prova de aceleração quando a digitalização começava a engatinhar. Um dos 

mais destacados sociólogos japoneses, Yoneji Masuda, nos alertava que “As novas 

tecnologias poderão mudar profundamente a qualidade de vida humana e criar uma 

sociedade baseada no conhecimento e na inteligência.” (MASUDA, 1982) 

A Quarta Revolução Industrial, assim nomeada no World Economic Forum, 

expõe um movimento de convergência no desenvolvimento e na aplicação de 

soluções, pelas dimensões interrelacionadas e pelos impactos em curso. Um dos 

focos para os estudos sobre as alterações aceleradas desta Era Digital e Indústria 4.0, 

embasam-se na descrição da mudança sistêmica, com a integração dos mundos 

Físico, Digital e Biológico. Representa uma virada com a conectividade das máquinas 

nas etapas de produção e a automação de decisões, com uma comunicação em 

tempo real entre cidades, dispositivos e pessoas. Atualmente, temos alterações 

provocadas pelo mundo digital que não foram experimentadas antes. As novas 

tecnologias são desenvolvidas em tempo recorde e geram por si mesmas novas 

soluções. As modificações alteram a forma como vivemos e as transformações 

abrangem cadeias produtivas e sistemas econômicos inteiros (SCHWAB, 2016).  

A mudança sistêmica apontada, indica a fusão de ambientes mundos que, se 

não eram  completamente distintos, nunca foram integrados de forma tão visível e 

sem barreiras, como agora. Não se trata de uma integração forçada e artificial, mas 

do desenvolvimento natural de caminhos que foram se aproximando, como 

consequência das evoluções em cada área da ciência.  
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Figura 6 - A Evolução Tecnológica – Mudança Sistêmica 

 

Fonte: A 4ª Revolução Industrial (Schwab, 2016) - Adaptado pelo autor 

A ciência como é conhecida na sua essência, busca respostas calcadas na 

lógica, na pesquisa aplicada e nas hipóteses que propõe, para explicar as realidades 

existentes e construir novas teses, sejam nas áreas de humanas, exatas ou 

biológicas. Estas barreiras estão caindo. A caracterização principal trata das vertentes 

de Velocidade, com seu ritmo exponencial, de Profundidade, com mudanças radicais 

simultâneas, alterando os conceitos sobre “O que fazemos”, “Como fazemos” e até 

mesmo sobre “Quem somos”.  

Figura 7 - A Evolução Tecnológica - Velocidade, Amplitude, Profundidade 

 

Fonte: A 4ª Revolução Industrial (Schwab, 2016) - Adaptado pelo autor  

O destaque é feito ainda, para a transformação completa que está ocorrendo 

com sistemas inteiros e com o surgimento de novos modelos de negócio, como se 

pode verificar nas novas plataformas digitais como Amazon, AirBnb, NetFlix, Alibaba, 

ou processos de mobilidade avançada com carros autônomos ou serviços como Uber 

e Zipcar (CORWIN, 2015).  
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Quando novas fronteiras são estabelecidas, elas influenciam alterações em 

nossos relacionamentos, compromissos financeiros, na medicina, no entretenimento, 

na produção de bens de consumo e serviços, encurtam caminhos e permitem novos 

comportamentos. Contribui para isso também, o fato de que as mudanças de 

digitalização da sociedade estarem tomando um caráter exponencial, não presente 

em momentos anteriores, mesmo que consideremos a velocidade como fator 

importante desde os anos 60 do século anterior. Trata-se de uma hiperconectividade 

e de uma mudança comportamental, com base na utilização de soluções de “Machine 

learning” (máquinas que se utilizam de Inteligência Artificial), capazes de tomadas de 

decisão automatizada, de novos perfis de trabalho, de capacidade de comunicação e 

conectividade ubíqua (por toda a parte), e das pessoas informatizadas e usuárias 

massivas das redes sociais (BRYNJOLFSSON; MCAFEE, 2014). As alterações se 

estendem a modelos de negócios que se utilizam do Big Data, da IoT, da IA, das 

Startups, Fintechs e Blockchain (soluções tecnológicas que serão abordadas nos 

próximos itens) e do aumento do trabalho colaborativo e à distância. Muitas das 

profissões que existem atualmente serão afetadas e poderão até mesmo desaparecer 

com o tempo, como já se observou nos ciclos tecnológicos em períodos anteriores 

(FREY; OSBORNE, 2013). Os clientes internos e externos das empresas são outro 

fator determinante, pois alteram seu comportamento, com novas demandas e 

expectativas que mudam a cada minuto, o que exige respostas sempre ágeis dos 

profissionais (ALMQUIST et al., 2016).  

Após a verificação destas abordagens, ficam algumas questões centrais que 

podem afetar o comportamento do Gestor de TIC: será possível prever as principais 

mudanças que ocorrerão nos próximos dez anos, na evolução e na aplicação da 

tecnologia? Como acompanhar as mudanças em curso? Como isto influencia na 

formação de novos líderes de TIC? 

Podem-se verificar abaixo, as definições trazidas sobre a redução das 

fronteiras e sobre fusão dos mundos, físico, biológico e digital, que nos mostram a um 

novo mundo, ativo e dinâmico, em transformação contínua. Todas as descrições são 

baseadas nos estudos da Quarta Revolução Industrial (SCHWAB, 2016):  
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• Mundo Físico: 

Tecnologias como veículos autônomos, impressão em 3D e em 4D (efeito 

adicional do calor e da água), robótica avançada e novos materiais representam esta 

categoria. Este ambiente é mais palpável e pode-se ver suas conotações mais 

próximas de nós. Ter uma impressora 3D em casa e poder “imprimir” pequenas 

ferramentas ou objetos de decoração é um exemplo. E esta tecnologia altera o 

parâmetro básico de produção, pois monta objetos através de aglutinação de matéria 

prima ao invés de perda de material na sua produção tradicional.  

Outro exemplo do mundo físico, é o caso de veículos autônomos. Já temos 

vários casos relatados de testes no Google, na Apple, na Tesla e no Uber com, 

infelizmente, os primeiros casos de acidentes fatais ocorridos nos últimos anos 

(CANALTECH, 2016; FREITAS, 2018)  No caso dos bancos, isso afeta as 

seguradoras e os modelos de risco utilizados por elas, por exemplo. 

• Mundo Biológico: 

Nesta categoria incluímos inovações da genética, como o projeto genoma 

humano, em 2003, feito possível pelo aumento na capacidade computacional 

(GOLDIM, 2000).  Desenha-se agora a biologia sintética. Apesar de existirem sérias 

discussões éticas envolvidas, essas inovações têm a capacidade para a criação de 

organismos personalizados, aplicáveis na agricultura, medicina ou em combustíveis, 

além da possibilidade de tratamento especializado e personalizado para cada 

indivíduo. Lembre-se que no Brasil, já temos pesquisas avançadas na Embrapa, com 

criação de sementes especializadas e adaptáveis aos mais variados solos e climas, 

bem como, resistentes a diversas pragas da lavoura (EMBRAPA, 2018).  

Futuramente, considerando as demais evoluções, é prevista a implantação de 

memórias artificiais no cérebro de um ser humano ou a impressão 3D aliada à edição 

de genes, com a reparação e regeneração de tecidos vivos. Essa possibilidade já está 

sendo usada para avaliar a criação de ossos e tecido muscular em centros médicos 

avançados do planeta. Testes variados ao redor do mundo já fazem a impressão de 

ossos e alguns órgãos humanos com a tendência de, em poucos anos, termos 

corações e fígados artificiais funcionais (ISTO É DINHEIRO, 2019). 



39 
 
 

• Mundo Digital: 

Incluem-se nesta categoria, evoluções fundamentais em curso, chamadas de 

disruptivas, como IoT – Internet of Things, o Blockchain, tecnologia por trás das 

criptomoedas, a economia compartilhada, a criação de novos negócios, as redes 

sociais, com sua forma de disseminação de informação instantânea e as novas 

plataformas digitais. O destaque é a evolução da IA – Inteligência Artificial. Todas 

estas tecnologias são apresentadas no item 1.4. Aqui é enfatizada a interrelação com 

outras categorias, já que suas aplicações podem auxiliar na monitoração do corpo 

humano, com sensores instalados no nosso organismo, acompanhamento de 

sintomas, acionamento automático socorro ou a aplicação de medicamentos 

implantados sob a pele. A primeira pílula com este objetivo foi testada nos EUA, para 

a monitoração da esquizofrenia, por exemplo (SANTINO, 2017).   

1.3 A Evolução Tecnológica nos Bancos Brasileiros 

Como parte necessária da contextualização deste trabalho, é importante 

registrarmos alguns dos pontos de evolução tecnológica bancária no Brasil, uma vez 

que a competitividade natural do segmento e as condições particulares da nossa 

economia levaram à absorção, adaptação e à adoção das principais inovações pelos 

bancos, ao longo dos últimos 40 anos. Abordam-se também, neste tópico, as 

iniciativas atuais em andamento no segmento financeiro em função das novas 

tecnologias e que têm forçado os bancos a mudarem a sua cultura e a sua atuação.  

A grande maioria das evoluções tecnológicas nasceram externamente ao 

ambiente bancário, mas foram logo incorporadas a ele. A adoção das inovações está 

associada a três conjuntos de fatores impulsionadores: o desenvolvimento da 

tecnologia em si mesma, as alterações do mercado e a ações da regulação. Será feito 

um breve resumo sobre o uso das evoluções tecnológicas com base em algumas 

referências descritas no decorrer do texto, mas, principalmente, nos estudos 

organizados pelos professores Meirelles e Diniz da FGV, com o apoio da Federação 

de Bancos Brasileiros - Febraban (FONSECA; MEIRELLES; DINIZ, 2010):  

• Anos 60/70: Os CPDs (Centros de Processamento de Dados) surgiram 

através do desenvolvimento dos mainframes, ocorrido no século XX e 
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se expandiram não só para os bancos, como para o grande varejo, 

centros de pesquisa e nas empresas de tecnologia;  

• Anos 70: Subcentros regionais de processamento local foram montados, 

em razão do surgimento de minicomputadores e das transmissões 

rudimentares de modens via rede telefônica, com 1.200 bps (bits por 

segundo). Uma velocidade absurdamente baixa, se comparada com os 

dias de hoje que, nas residências, chegam a pelo menos 120 Mbps 

(Milhões de bits por segundo) ou 100 mil vezes mais (SIQUEIRA, 2007); 

• Anos 80: os minicomputadores e a evolução de redes privadas de 

telecomunicações permitiram a automação de escritórios, o 

desenvolvimento de caixas eletrônicos, os primórdios dos serviços 

bancários remotos. As evoluções chegaram aos escritórios de todos os 

demais setores de comércio e indústria. Nesta fase os bancos se 

obrigaram a investir diretamente no setor de tecnologia, fechado ao 

mercado externo em função da Lei de Proteção da Informática;  

• Anos 80/90: com o galopante processo inflacionário e após crises 

econômicas mundiais de grande porte, investiu-se em sistemas on-line 

na conexão direta de agências, como busca de controle dos ativos 

financeiros, tanto por parte dos bancos como da população em geral;  

• Anos 90: com o advento da Internet, foi possível desenvolver a contento 

o home banking, alguns canais digitais e novos produtos financeiros. 

Com os planos de estabilização econômica, os investimentos foram 

direcionados para a busca de eficiência e para a redução de custos. Com 

o crescimento da renda da população, resultado da estabilização da 

segunda metade do século e de algum crescimento advindo disso, 

desenvolveram-se canais eletrônicos de baixo custo, para 

‘bancarização’ da população de menor renda; 

• Anos 90/00: no final dos anos 90 e no início deste século, tivemos o 

fenômeno do aumento da regulação, com várias crises mundiais e a 

quebra de bancos nacionais, criando-se o SPB (Sistema de Pagamentos 

Brasileiro) e a RSFN (Rede do Sistema Financeiro Nacional). Foram 
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duas das maiores evoluções tecnológicas do ambiente bancário em todo 

o mundo, permitindo transações e transferências eletrônicas em tempo 

real (real-time) e um alto controle sobre a solvência dos bancos. Ao final 

da década de 90, o uso de dados para controle dos ambientes, 

segmentação de clientes e formulação de estratégias se disseminou, 

passando-se do desenvolvimento do uso de dados para suporte ao 

negócio para Datawarehouses, a introdução dos sistemas de 

planejamento empresarial ou ERP - Enterprise Resource Planning, e 

sistemas de gestão do relacionamento com o cliente ou CRM – 

Customer Relationship Management (DAVENPORT, 2014);  

• Anos 2000: com novas regulações, tivemos a adoção dos 

correspondentes não bancários (lotéricas, por exemplo) e o início do 

desenvolvimento de comunicações via celulares, advindos da 

massificação obtida após a privatização das telecomunicações. As 

preocupações seguintes vieram com o crescimento da mobilidade e o 

aumento dos problemas com fraudes e segurança cibernética, presentes 

em qualquer ambiente on-line, conectado e globalizado. 

Na década atual, até este ano de 2019, assistimos a uma evolução sem par, 

com a disseminação de dispositivos móveis (TELECO, 2019), com o aumento da 

capacidade de processamento dos smartphones, no surgimento de Apps (Applications 

ou aplicativos financeiros) avançados e recentemente, com a consolidação das 

Startups financeiras, as chamadas Fintechs - Financial Technology, que serão 

abordadas no tópico sobre novos modelos de negócio (FINTECHLAB, 2019). As TDs, 

como Inteligência Artificial, Big Data e IoT, vêm assumir um novo papel neste século 

e provocarão novos desafios e ajustes no ambiente financeiro nacional. 

1.4 Tecnologias Disruptivas (TDs) 

As TDs e as novas tendências são aquelas capazes de mudar radicalmente 

aspectos da economia, da sociedade ou de nossas vidas pessoais (MANYIKA et al., 

2013). Abrem espaços e oportunidades que não seriam possíveis ou que não eram 

percebidos anteriormente, assim como modificam hábitos, necessidades e desejos. 
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Em artigo publicado no jornal Valor Econômico, em maio de 2018, David Kupfer, 

diretor do Instituto de Economia da UFRJ, fala do advento do paradigma digital, faz 

quatro reflexões e cita que este paradigma é disruptivo:  

[...} porque a convergência dessas tecnologias leva a novidades que 
transformam as transações de mercado, redefinem relações de 
trabalho, contestam empresas líderes, abrem espaço para empresas 
entrantes, quer dizer, reestruturam os sistemas produtivos. (KUPFER, 
2018). 

Resume-se, a seguir, o conteúdo de suas reflexões sobre o paradigma digital. 

Quadro 2 - Paradigma Digital - UFRJ 

QUAL É A ESSÊNCIA? 

TIC, Controle, Produtividade, Digitalização, 
Internet, Mobilidade, Sistemas Integrados 
(ERP, CRM, Just in Time), Cloud Computing,       
Big Data 

É DISRUPTIVO? 

SIM: Inteligência Artificial, Internet das Coisas 
Robótica, Biotecnologia, Realidade Virtual 
Mudanças radicais no Modelo de Negócio, nos 
Sistemas Produtivos e Comportamentais 

O TEMPO JÁ PASSOU? 

AINDA NÃO, para indústrias de ponta como 
Finanças Bens de Capital, Biotecnologia.   
Para as demais é urgente e exige 
Experimentação e Estratégia 

É TRIVIAL? PODE SER COPIADA? 

NÃO DE IMEDIATO 
Exige Novos Modelos de Negócio, de Gestão, 
de Produção e de decisão 

Fonte: Kupfer, 2018 - Adaptado pelo autor 

Na visão do Gartner Group, as tendências tecnologias estratégicas no cenário 

de 2019 são: Coisas Autônomas, Analytics aumentado, Desenvolvimento orientado 

por Inteligência Artificial, Gêmeos Digitais, Borda Potencializada, Experiência 

Aumentada, Blockchain, Espaços Inteligentes, Ética e Privacidade Digitais e 

Computação Quântica, sendo alguns destes temas abordados nos próximos tópicos, 

para melhor esclarecimento (PANNETA, 2018).  

Dentro desse contexto, temos a chamada Indústria 4.0 (WIKIPÉDIA, 2019c), 

conceito que nasceu na Alemanha em 2011 durante a Feira de Hannover (Hannover 

Messe), o maior evento industrial no mundo. O governo alemão buscava aumentar a 

produtividade e elevar a competitividade. O resultado foi um relatório estratégico de 

recomendações que direcionou os esforços nesse sentido em outubro de 2012, no 

Grupo de Trabalho na Indústria 4.0, presidido por Siegfried Dais (Robert Bosch GmbH) 

e Henning Kagermann (German Academy of Science and Engineering). Em abril de 

2013, novamente na Feira de Hannover, o relatório final foi apresentado. 
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No cenário indicado pelo Boston Consulting Group são destacadas as 

seguintes TDs para a Industria 4.0, como pilares do avanço tecnológico: Big Data e 

Analytics, Robôs Autônomos, Simulação, Realidade Aumentada, Integração de 

Sistemas, Manufatura Aditiva, Cyber Segurança, Nuvem e Internet Industrial (BCG, 

2015).  

Figura 8 - Pilares do Avanço Tecnológico - BCG 

 

Fonte: BCG, 2015 - Adaptado por Spricigo, 2018 

No contexto geral deste trabalho, poderíamos somente manter uma visão 

genérica de sua aplicação, como descrito anteriormente, o que já seria o suficiente 

para indicar o que representa a Era Digital e Indústria 4.0, servindo como pano de 

fundo para esta pesquisa.  

Assim, nos tópicos seguintes, são abordados sucintamente os conceitos das 

TDs, o impacto que representam e exemplificadas algumas aplicações no ambiente 

bancário. O quadro abaixo apresenta um resumo das TDs abordadas neste trabalho.  
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Quadro 3 - Tecnologias Disruptivas 

ERA DIGITAL E INDÚSTRIA 4.0 

TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS CARACTERÍSTICAS 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
Inteligência cognitiva, machine learning, deep learning, algoritmos 
avançados, assistentes virtuais, e decisões automáticas 

INTERNET DAS COISAS 

Monitoração de objetos, equipamentos e recursos em geral (informações 
físicas e digitais). Sensores wireless (beacons and BLE - Bluetooth Low 
Energy), RFID (Radio Frequency Identification), NFC (Near Field 
Communication), dispositivos vestíveis (wearables) 

BIG DATA 
Ciência de dados, software analytics, banco de dados estruturados e não 
estruturados 

COMPUTAÇÃO UBÍQUA 
Massificação do acesso à internet e ao armazenamento de dados gratuito, 
ao redor do mundo 

ROBÓTICA 
Uso de robôs para automação de processo (online de backoffice), de 
conversação e negociação (chatbots para atendimento, vendas, cobrança) 

BLOCKCHAIN 
Criptomoedas, livro contábil digital (digital leadger), controle de ativos, 
rastreabilidade, criptografia 

COMPUTAÇÃO QUÂNTICA 
Processadores quânticos e paralelos, Qubits, desenvolvimento de 
capacidades cognitivas para máquinas 

OUTRAS TECNOLOGIAS 
DISRUPTIVAS 

Ambientes Inteligentes, Realidade Virtual, Nanotecnologia, Biotecnologia, 
Novos Materiais, Impressão 3D 

Fonte: Preparado pelo Autor 

Inteligência Artificial (IA) 

Trata-se aqui de um dos maiores avanços em nossos tempos, a Inteligência 

Artificial – IA (Artificial Intelligence – AI). A capacidade de cérebros cibernéticos 

tomarem decisões. Não se fala da capacidade de processamento elevada hoje já 

presente em nossas empresas e nossos centros de pesquisa. Como abordado por 

Erick Brynjolfsson, que entende que as capacidades mais impressionantes da IA, 

baseadas no aprendizado de máquina, ainda não se difundiram amplamente 

(BRYNJOLFSSON et al., 2017). 

A novidade está no fato de que a capacidade de processamento aumenta em 

escala superior ao passado recente, que dobrava a cada 18 meses, como definido 

pela Lei de Moore (INTEL, 2017). Em função disso, os processadores mais avançados 

percorreram caminhos que os possibilitam montar cenários e tomar decisões, realizar 

diagnósticos médicos, agilizar processos de aprendizagem, automação de processos 

de atendimento e decisões de aplicações financeiras, caminhando para a 

possibilidade de desenvolver funções cognitivas de um ser humano. Estes avanços 

começaram com demonstrações realizadas pelos grandes fabricantes de 
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computadores e computação. A primeira que podemos destacar é o caso do Deep 

Blue, computador montado pela IBM, que, em 1997, em Londres, ganhou um conjunto 

de seis partidas de xadrez contra o campeão mundial Garry Kasparov, imbatível nos 

últimos 14 anos, até então. O Deep Blue foi “aposentado” após esse evento, ficando 

a primeira imagem da máquina vencendo o homem (IBM, 2018) 

Em 2011, houve mais uma façanha, também com a IBM, chamada por ela de 

Computação Cognitiva, personificada na sua criação mais destacada, o conhecido 

Watson, com índice de acerto de 75% em questões gerais. A máquina venceu em 

uma disputa acirrada, no jogo de perguntas e respostas mais famoso dos USA, o 

Jeopardy!, da CBS, os dois mais destacados campeões anteriores, Ken Jennings e 

Brad Rutter (BRACHT, 2012). Não ficamos somente nestes exemplos. Em 2015, 2016 

e 2107, a empresa AlphaGo, depois adquirida pelo Google, venceu campeões 

mundiais no jogo de estratégia GO, o chinês Fan Hui, o sul-coreano Lee Sedol e o 

chinês Ke Jie, respectivamente (PRADO, 2017).  

Nos bancos brasileiros temos o caso emblemático do Bradesco com a sua BIA 

(Bradesco Inteligência Artificial). Iniciado em 2014, em conjunto com a IBM e seu 

sistema Watson, foi lançado em 2016/2017 ao público. Já realizou mais de nove 

milhões de clientes, 14 milhões de conversas geradas e 78 mil novas contas abertas 

pelo App, desde 2017, com acesso também pelo Google Assistente, WhatsApp e App 

Iphone (IBM, 2019). O Itaú Unibanco e o Inova USP anunciaram em março de 2019, 

a inauguração em São Paulo do chamado Centro de Inteligência Artificial e 

Aprendizado de Máquina (CIAAM). A sede é no Inova USP, na Cidade Universitária e 

visa desenvolver pesquisas de ponta e capacitar pessoas na área de ciência de dados 

e AI (COMPUTERWORLD, 2019). Além disso, trabalha em projetos com IA na 

prevenção e lavagem de dinheiro, na segurança física das agências, para controle de 

circulação de pessoas, de numerário e melhorias no processo de tratamento de 

processos jurídicos ((IPNEWS, 2017; AMCHAM, 2018). O Santander tem investido na 

compra direta de empresas de IA para fornecimento a todo o grupo, através de seu 

braço de capital de risco a InnoVentures. Adquiriu participações na Personetics 

Technologies, que presta serviço ao cliente automatizado e na Gridspace, cujo 

Software pode interpretar a linguagem humana (IRRERA, 2017). 
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Fora do Brasil, encontram-se casos como do HSBC, com seu atendimento com 

IA do robô Pepper, na Quinta Avenida em Nova Iorque, o assistente virtual Erica do 

Bank Of America, o reconhecimento facial e biométrico via IA do NatWest inglês, o 

Goldman Sachs nos EUA, que substituiu operadores na mesa de negociação de 

ações por IA comandada por engenheiros de Software ou o JPMorgan Chase, que 

analisou 12 mil contratos de crédito comercial com IA (GOSSETT, 2019). 

Por outro lado existem controvérsias, com as discussões éticas sobre o uso da 

IA e com o surgimento de sistemas capazes de agir independentemente. Isso levanta 

questões sérias sobre como a IA irá se comportar e quais os limites que nossa 

sociedade deve colocar para realizar o seu uso (KAPLAN, 2016). Nesse sentido, foi 

fundada uma ONG por cinco das maiores companhias no mundo, para alinhar 

processos e normas que visem garantir o uso ético e ordenado da IA. São elas: a 

Google com seu Deep Mind, a IBM com o Watson, a Amazon com o Alexa, a Microsoft 

com seu Cortana e o Facebook com seus feeds e reconhecimento comportamentais. 

Assim, em setembro de 2016, surgiu a Partnership on AI, que conta hoje com quase 

100 empresas participantes, de 13 países diferentes, uma iniciativa a ser 

acompanhada (PARTNERSHIP ON AI, 2017).  

Figura 9 - Partnership on AI 

 

Fonte: Partnership on AI, 2017 

Internet das Coisas (IoT – Internet of Things) 

O foco é a utilização de trilhões de sensores ao redor do mundo, passando 

dados em tempo real para o ambiente digital sobre o funcionamento de equipamentos 

e coisas sem conexão direta com a Internet (usando interfaces analógico-digitais), 

como eletrodomésticos, câmeras, carros, casas, roupas, oleodutos, brinquedos e de 

cidades inteiras. Como o pesquisador que criou o termo IoT, Kevin Ashton destacava 

a possibilidade do IoT ter o potencial de mudar o mundo que a Internet teve e talvez 

até mais que ela (ASHTON, 2009).  
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Isso permite uma capacidade de controle acima do normal quanto ao mundo 

físico que hoje se conhece e no qual se vive. Aliando uma conectividade ainda 

inexistente a uma capacidade elevada de processamento e à possibilidade de tomada 

de decisões automática via IA, temos a oportunidade de automatizar processos até 

então impensáveis. Naturalmente, todos os equipamentos digitais que conhecemos, 

como smartphones, laptops, computadores pessoais, SmartTVs, câmeras e outros 

recursos já são conectados ao mundo digital. A indicação é que a IoT está no centro 

de um choque de inovação que está apenas começando e que, algum dia, servirá 

como estrutura prática para a vida e para os negócios (GREENGARD, 2015). 

A IoT promete revolucionar o setor financeiro mundial. Isso poderá ocorrer com 

o uso do monitoramento dos clientes e de seu comportamento, através dos aplicativos 

móveis e das tecnologias vestíveis (Wearable Things). A utilização de Apps já conta 

com 65% de adesão nos bancos de acordo com a TCS (Tata Consultancy Services). 

A Cisco prevê que o número de dispositivos com tecnologia vestível vai crescer cinco 

vezes nos EUA, com 170 milhões de unidades conectados e propôs conceitos 

especializados em serviços bancários, com consultoria virtual, relacionamento com 

antigos clientes e atração de novos. O Garanti Bank, da Turquia, por exemplo, 

monitora seus clientes, oferece um coach financeiro inteligente com controle de 

despesas e notificações de produtos das marcas preferidas do cliente, que estão em 

promoção nas proximidades de onde eles se encontram (CANAL COMSTOR, 2019). 

Big Data 

É necessário abordar uma tecnologia que, se não é disruptiva, pois é 

continuidade de processos desenvolvidos há muito tempo, é complementar às duas 

citadas anteriormente e completa um tripé básico para a análise de comportamento e 

de desenho de cenários socioeconômicos. Os nossos comportamentos alimentam 

enormes bancos de dados, abastecidos na medida em que são realizadas operações 

de compra, sessões de cinema, viagens, navegação na Internet, respostas a 

pesquisas, cadastros ou nos comunicação digital com outras pessoas. O mais 

importante não é o volume de dados, mas como analisá-los para convertê-los em 

conhecimento, inovação e valor. A evolução no tratamento de dados para suporte a 

negócios se inicia nos anos 80 do século XX. Big Data é um termo atual para dados 
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que não podem ser tratados de formas usuais. Os dados são volumosos demais e 

com fontes e formatos diversos. Eram avaliados em termos dos seus 3Vs: Volume, 

Variedade e Velocidade (DAVENPORT, 2014). Com a inclusão dos conceitos de 

Veracidade e Valor, formando-se 5Vs, os bancos brasileiros passaram a usar os 

processos e sistemas aplicativos de avaliação chamados de Analytics, para fazerem 

atendimento, segmentação de clientes para vendas e combate a fraudes, que são 

usados intensamente (REGO, 2013).  

Quadro 4 - Evolução no uso de Dados 

 

Fonte: Davenport, 2014 

Antigamente esses bancos de dados eram conhecidos como Datawarehouses, 

com uso dos chamados Dados Estruturados, existentes de forma organizada nos 

bancos de dados pré-formatados nas empresas. Hoje a distinção com o nome Big 

Data é necessária, pois os novos bancos de informação são alimentados por dados 

semiestruturados e dados não estruturados, vindos das redes sociais, das mídias 

eletrônicas e da navegação pura da Internet. Percebe-se então a possibilidade de se 

utilizar várias tecnologias, formando-se um arsenal muito poderoso. Nesse caso, IoT, 

Big Data e a Inteligência Artificial serão a base para cidades inteligentes (SmartCities) 

e carros autônomos, entre outras tantas aplicações. Considera-se que o Big Data 

dessa revolução é mais poderoso do que as análises feitas no passado, pois é 

possível gerenciar com mais precisão, realizar melhores previsões e tomar decisões 

mais inteligentes (BRYNJOLFSSON; MCAFEE, 2012b). 

TERMO PERÍODO SIGNIFICADO ESPECÍFICO

SUPORTE À DECISÃO 1970-1985
ANÁLISE DE DADOS PARA 

SUPORTE A DECISÃO

SUPORTE AOS EXECUTIVOS 1980-1990
ANÁLISE DE DADOS PARA 

SUPORTE AOS EXECUTIVOS

PROCESSAMENTO 

ANALÍTICO ON-LINE
1990-2000

ANÁLISE DE DADOS 

MULTIDIMENSIONAIS

BUSINESS INTELLIGENCE 1989-2005

SUPORTE A DECISÃO 

ORIENTADA POR DADOS, 
COM ÊNFASE EM 

RELATÓRIOS

ANALYTICS 2005-2010

ANÁLISE ESTATÍSTICAS E 

MATEMÁTICAS PARA A 
TOMADA DE DECISÃO

BIG DATA 2010-atualmente

GRANDE VOLUME DE DADOS 

NÃO ESTRUTURADOS E EM 
MOVIMENTO
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O Itaú́ Unibanco criou, em 2017, o Centro de Excelência em Analytics e 

contratou 50 cientistas de dados, uma profissão recente, visando triplicar esse número 

nos anos seguintes. O banco desenvolveu um programa para a formação de novos 

cientistas, além de ter estruturado um curso interno de Machine learning. Ele superou 

a marca de cinco mil inscritos, na ocasião. Os esforços do Bradesco nos últimos três 

anos foram no sentido de aperfeiçoar as ferramentas de análise de dados por meio 

de algoritmos, para identificar padrões a partir de um grande volume de dados e criar 

conexões entre eles. Atualmente os bancos se utilizam até mesmo de antropólogos 

digitais, nova profissão para designar quem estuda o comportamento dos 

consumidores nesse mundo hiperconectado (COSTA, 2019). Em uma visão do 

mercado norte-americano, indica-se que somente 37% dos bancos aperam com 

implementações de Big Data em tempo real, enquanto a maioria dos bancos ainda 

realiza outros experimentos (CAPGEMINI, 2014). Como os dados da pesquisa foram 

feitos pelas empresas Microsoft e Celent, com dados de 2013, podemos ter uma certa 

distorção ou mesmo entender que a natureza daquele mercado não exige uma ação 

tão intensa daqueles bancos como poderia parecer.  

Figura 10 - Maturidade no uso de Big Data nos bancos dos EUA 

 

Fonte: Capgemini, 2014 

Computação Ubíqua 

Trata-se aqui do acesso quase completo da população mundial (90%) de forma 

regular à Internet, seja por um computador com acesso à Internet, seja por um 

smartphone com 3G/4G ou através de serviços na nuvem, possibilitando a todos o 
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acesso à informação e ao seu armazenamento gratuito (SCHWAB, 2016). Pode-se 

perder a extensão e a abrangência do que falamos, pelo acesso costumeiro que se 

pode fazer atualmente. Mas o processo que começou em 1989, com as pesquisas do 

físico inglês Tim Bernes-Lee. Em 1991, ele fez a junção de conceitos separados no 

mundo científico, desenvolveu interfaces específicas e lançou a HTML (Hypertext 

Markup Language – linguagem de programação), o HTTP (Hipertext Transfer Protocol 

– protocolo para a troca de arquivos) e a URL (Universal Resource Locator – sistema 

de endereços), moldando a WWW (nossa World Wide Web), sendo o CERN (Conseil 

Européen pour la Recherche Nucléaire), onde trabalhava, o primeiro website do 

mundo, no endereço http://info.cern.ch (SIQUEIRA, 2007)  

Esse acesso pode parecer trivial, mas os bancos brasileiros dependem do 

acesso massivo dos clientes via smartphones e Apps (mobile banking) para o 

barateamento de custos e aumento de agilidade. A quantidade de transações feitas 

por smartphones chegou a 29 bilhões em 2018, no Sistema Financeiro Nacional 

(SFN). O uso de internet banking vem em segundo lugar, com 21,9 bilhões de 

transações. Somadas, as transações por mobile banking e internet banking 

representam quase 70% do total, conforme números do BACEN (GIROSA, 2019).  

Figura 11 - Transações via smartphones no Brasil 

 

Fonte: BACEN (Girosa, 2019) 
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Robótica 

Falamos aqui de uma vertente que vem provocando vertigens e empolgação 

ao mesmo tempo. Desde os primórdios do século XX somos bombardeados por 

imagens da ficção científica sobre robôs fazendo tarefas difíceis ou nos substituindo 

em atividades de grande perigo ou que não desejamos realizar. Isaac Asimov, 

cientista Ph.D. em Bioquímica (Columbia University) e famoso escritor de ficção 

científica, inspirou a muitos com suas obras filmes como ‘Eu, Robô’ e ‘O Homem 

Bicentenário’. Ele cunhou, em 1950, as três leis da Robótica, segundo as quais um 

robô não pode ferir um ser humano, deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas 

por seres humanos, exceto se contrariar a primeira lei,  e deve proteger sua própria 

existência, se não afetar as outras duas (ASIMOV, 2015). 

As considerações éticas e morais, claras nas leis descritas, se misturam no 

processo de entendimento da construção de robôs e de uso da Inteligência Artificial. 

Trilogias cinematográficas como “O Exterminador do Futuro”, de 1984-2003 

(WIKIPÉDIA, 2017b) e “Matrix”, de 1999-2003, das irmãs Wachowski, trazem à tona 

esses conflitos (WIKIPÉDIA, 2017a). 

No ambiente bancário, temos ‘robôs’ (aplicações de software e hardware) 

automatizando tarefas antes realizadas por seres humanos nos ambientes de 

retaguarda (backoffice), de atendimento a clientes em Contact Centers, em 

negociações de crédito e cobrança via chatbots ou conversa com robôs 

(MULTILINKS, 2019). No caso dos assistentes virtuais eles ficam na fronteira entre 

robôs de Software com tarefas repetitivas e a IA, dependendo do grau de automação 

ou de cognição que utilizam. Os melhores exemplos são o Google Assistente e a Alexa 

da Amazon. No Brasil, um estudo da agência de marketing digital iProspect constatou 

que 49% dos usuários de smartphones já usam assistentes de voz (MENDES, 2019). 

No caso dos EUA, a eficiência tecnológica com o uso de robôs deve provocar 

a maior redução da força de trabalho do setor bancário em sua história. Nos próximos 

10 anos, a estimativa de corte é de 200 mil empregos, segundo um relatório do Wells 

Fargo & Co. O número de empregados de atendimento direto (front office) tem caído 

em bancos de investimento e trading, como é o caso do Goldman Sachs e vem se 
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reduzindo em 2018, pelo quinto ano seguido, de acordo com dados da Coalition 

Development (LIU, 2019).  

Blockchain e Criptomoedas 

Blockchain é uma tecnologia vista como uma das maiores rupturas tecnológicas 

da atualidade. É considerada como o novo Cartório Digital (Livro Contábil ou Leadger), 

capaz de registrar transações de qualquer espécie, com segurança criptografada, 

irreversível e rastreável. Foi a tecnologia usada como base para as criptomoedas, 

como o Bitcoin, a mais conhecida e cara desse universo. Foi desenvolvida por um 

anônimo que usou o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, em 2008, colocando o código 

do programa disponível diretamente na Internet (NAKAMOTO, 2008). O seu uso 

quebra a lógica de controle monetário, altera fatores de política e da legislação vigente 

e permite a desintermediação financeira, elementos sensíveis para o ecossistema 

financeiro. Audiências públicas foram feitas em 2019 no senado brasileiro, em 

conjunto com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Receita Federal do Brasil, 

a Associação Brasileira de criptoeconomia (ABCripto) e a Associação Brasileira de 

Criptomoedas e Blockchain (ABCB), com preocupações relativas às fraudes e 

lavagem de dinheiro (GUSSON, 2019). Novas competências são exigidas do gestor 

de tecnologia quando ele é obrigado a acompanhar a legislação para entender os 

impactos em seus projetos de tecnologia com Blockchain.  

A sua aplicação permite o controle privado de ativos e aplicações diversas 

como registro de contratos jurídicos, catalogação de obras de arte, armas ou 

transações com diamantes, pelo fato de permitir a Certificação, garantir a 

Autenticidade e o Registro Formal das trocas realizadas. Já existem governos com 

trabalhos adiantados para realizarem a regulamentação do Blockchain e a sua 

utilização para a cobrança de impostos (SCHWAB, 2016). O banco Santander, por 

exemplo, lançou o primeiro serviço com uso de Blockchain para clientes pessoa física 

no Brasil, em 2018. Trata-se do Santander One Pay FX, que permite efetuar 

transferências internacionais de forma mais rápida, já que os valores serão entregues 

em até duas horas (desde que feitas dentro do expediente bancário no país de 

destino), ao invés dos cerca de dois dias do prazo atual (ITFORUM 365, 2018). 
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Computação Quântica 

Esta área da ciência promete revolucionar o futuro da humanidade, garantindo 

a possibilidade de serem criados processadores muito superiores aos atuais, em 

velocidade e em capacidade de processamento. Deverá melhorar o desempenho das 

outras seis TDs discutidas até agora. Gordon Earl Moore, cofundador da Intel, criou 

em 1965, a já citada “Lei de Moore” na qual se define, empiricamente, que a 

capacidade de um chip de computador dobra a cada 18 meses (INTEL, 2017). As 

constantes descobertas já chegaram aos limites de concentração de transistores 

dentro dos chips atuais. A criação de processadores quânticos levaria o processo de 

realização de cálculos para um tipo de processamento paralelo, no qual múltiplas 

possibilidades seriam calculadas ao mesmo tempo e múltiplos cenários seriam 

manipulados juntos. No computador quântico, não se calculam as capacidades em 

bits, mas em bits quânticos, os Qubits. A despeito do grande desafio que a 

infraestrutura para o seu funcionamento representa, a IBM disponibiliza computadores 

com essa tecnologia para testes e simulações, com capacidades de 20 Qubits. O 

primeiro computador comercial foi disponibilizado em 2019, o Q System One, para 

desenvolvedores do mundo todo (ÉPOCA NEGÓCIOS, 2019). 

Para os bancos, o acesso a esta tecnologia poderá permitir o uso da IA, 

análises cognitivas, simulações e decisões de alta complexidade em tempos 

extremamente curtos, com a manipulação de qualquer quantidade de dados, mesmo 

que a sua aplicação se dê através de empresas como IBM, Google ou Intel, que 

disponibilizarão seus computadores quânticos por aluguel, em função do alto custo.  

Outras TDs   

Como já foram citadas as principais tecnologias que podem ser utilizadas de 

forma intensa pelos bancos, vamos registrar, em breves abordagens, o uso de mais 

alguns avanços tecnológicos, como informação geral acadêmica e para referência 

para outros estudos.  

Ambientes Inteligentes: utilizando-se das modernas ferramentas de TIC e 

conceitos de planejamento urbano avançados, evolui-se para a construção dos 

chamados ambientes inteligentes, com smarthouses e SmartCities (GLASMEIR; 
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NEBIOL, 2016). O uso de ferramentas avançadas como o IoT, a geolocalização, a IA, 

Big Data, Wearable Things (roupas, sapatos e relógios) e Apps permitirão monitorar 

toda a área física de uma cidade e grande parte dos seus habitantes. No caso dos 

bancos essa monitoração poderá decidir sobre o uso de recursos financeiros e sobre 

a oferta de crédito, para as pessoas físicas, jurídicas ou para o governo. Afinal, poderá 

existir o acompanhamento on-line do movimento de pessoas, do uso de equipamentos 

públicos, veículos, coleta de lixo, transporte público, controle de sustentabilidade, 

irrigação, fluxo de água, utilização de telecomunicações, da energia e dos 

combustíveis, zonas de maior ou menor segurança, entre tantas outras aplicações. A 

interligação com interfaces digitais e avatares, já citados antes, facilitarão essa tarefa, 

interligando os ambientes residenciais à Internet em uma plataforma única, com 

integração entre os mundos físico e tecnológico (GREENGARD, 2015). 

Realidade Virtual e Games: Realidade virtual é uma possibilidade de vivência 

sensorial avançada. Seja visual, tátil ou sonora, pode ser aplicada em entretenimento, 

descanso, treinamento empresarial ou na educação formal, dos quais um banco 

também pode se aproveitar. Os recursos de videoconferência e telepresença já são 

explorados para reuniões remotas ao redor do mundo ou para comunicação 

corporativa. Bem como a gameficação, que pode ser usada como recurso de 

treinamento, estudo de metodologias de trabalho, fixação de atitudes e de padrões de 

comportamento.  

Nanotecnologia e Biotecnologia: representam uma das maiores evoluções 

de nossos tempos. São máquinas, sistemas químicos, médicos ou farmacêuticos de 

porte celular, atuando e executando alterações microscópicas, seja dentro do corpo 

humano, na agricultura ou no mundo físico. Produzem estruturas moleculares que 

atuam em ambientes tóxicos ou atuam sobre males difíceis de serem tratados com 

precisão elevada, com menores efeitos colaterais. São conhecidas como 

nanotecnologia farmacêutica (PIMENTEL et al., 2007). Também foi denominada de 

"Nanomedicina" pelo National Institute of Health nos Estados Unidos (MOGHIMI et al., 

2005). Elon Musk fundou a empresa Neuralink em 2019, em conjunto com Stanford, 

e pretende conectar o cérebro humano a computadores, com o objetivo de passar 

informações, curar doenças neurológicas e controlar membros cibernéticos 

(CARVALHO, 2019). Ficam as questões éticas sobre o uso da genética, como a 
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recente edição de genes de bebês nascidos na China (Folha de São Paulo, 2019). 

Para um banco, o conhecimento de sua aplicação pode favorecer a análise em 

processos de financiamento ou de investimento, na implantação de centros 

hospitalares, seguradoras de saúde ou tratamentos médicos avançados.  

Novos Materiais: Temos disponíveis na indústria, o desenvolvimento de novos 

materiais que prometem revolução na forma de produzir e de transportar energia. 

Plásticos chamados de termofixos, permitirão reutilizar partes de produtos quase 

impossíveis de reciclar atualmente. Um dos maiores expoentes do momento é o 

grafeno, uma das formas cristalinas do carbono. Esse material, pode ser considerado 

tão ou mais revolucionário que o plástico e o silício, que foi essencial para o 

desenvolvimento de semicondutores e na evolução dos computadores. É 200 vezes 

mais forte que o aço, leve, quase transparente, milhares de vezes mais fino que um 

fio de cabelo, e um excelente condutor de calor e eletricidade. O Prêmio Nobel de 

Física de 2010 foi atribuído a André Geim e Konstantin Novoselov de Manchester por 

experiências inovadoras em relação a esse material (G1, 2010). Os investimentos em 

projetos desta natureza podem alterar a cadeia produtiva nacional e pode interessar 

diretamente aos bancos brasileiros. 

Impressão 3D: está revolucionando o processo produtivo com o que se chama 

de impressão aglutinativa. Em outras palavras, a matéria prima é utilizada para montar 

novos objetos sem a perda de material que ocorre hoje quando são retiradas as sobras 

existentes na fabricação de qualquer bem material. A liberdade que será oferecida 

tanto do ponto de vista empresarial quanto pessoal no desenvolvimento de objetos, 

ferramentas e na montagem de projetos trará novas possibilidades na administração 

e no comércio. Na Universidade de Frankfurt foi “impresso” um coração artificial para 

estudos e testes, enquanto em Israel um minicoração com células reais foi “impresso” 

com objetivo de evitar rejeições futuras (Isto é Dinheiro, 2019). Estima-se que até 2025 

será possível imprimir em 3D um fígado, um dos órgãos mais complexos do corpo 

humano (SCHWAB, 2016). 

A pesquisa sobre as TDs suscitou a indagação de questões que foram 

utilizadas na preparação das entrevistas para esta pesquisa como: As TDs 

substituirão o ser humano? Substituirão o Gestor de TIC? Qual o novo papel do Gestor 

de TIC? 
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1.5 Novas Tendências e Novos Modelos de Negócio 

Economia Compartilhada e Desintermediação 

Este conceito é importante em nosso estudo, pela extensa influência que gera 

para o desenvolvimento de novas estruturas no mercado financeiro, notadamente as 

Empresas de Tecnologia Financeira ou Fintechs - Financial Technology Companies 

(FINTECHLAB, 2019).  

Essas estruturas evoluíram nos últimos anos com conceitos novos, desafiaram 

visões estabelecidas e formas de se realizar o contato entre clientes e consumidores. 

As intermediações, consideradas como parte do jogo negocial, seja pela estrutura ou 

pela especialização existente, estão sendo ultrapassadas. A chamada economia 

compartilhada tem sido alvo de oportunidades que usam esses aplicativos para ligar 

o consumidor diretamente ao uso do fornecedor final, sem lojas, ou promoções 

rebuscadas, gerando a desintermediação entre empresa e usuários dos serviços e 

bens de capital. Inclui-se aqui uma mudança de paradigma, na qual se utiliza a 

capacidade excedente de recursos e o uso de plataformas digitais para organizar, 

interconectar e simplificar o contato com os usuários finais, que acabam por ser 

cocriadores do próprio ecossistema (CHASE, 2015) 

A tecnologia em si colabora com seu barateamento, conhecimento mais 

acessível para curiosos ou desenvolvedores, com soluções técnicas avançadas 

disponíveis em “pacotes” e partes semiprontas. Conta ainda, com o arrojo de 

empreendedores que colocaram em prática ideias novas e permitiram a quebra de 

barreiras existentes. Os cases mundiais já são muito conhecidos, como a Amazon, 

AirBnb, NetFlix, Alibaba ou Uber, Zipcar (CORWIN, 2015). Existem também cases 

nacionais como Hotel Urbano, Melhores Destinos, a corretora XP, sites de 

comparação de preços e outros. O uso de Apps para o setor bancário demonstra 

claramente essa tendência, com cerca de 40% das transações bancárias (29 bilhões) 

realizadas pelos aplicativos, pelos números do BACEN (GIROSA, 2019). 
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Startups 

São empresas dinâmicas, com início em uma ideia tecnológica inovadora e que 

pode ser replicada em grande escala. Estruturas enxutas, sem burocracia, com 

determinação no foco da construção de soluções que sejam necessárias ao mercado 

no qual estão inseridas. Essas são algumas das principais características que têm 

sido exploradas no mundo todo e que têm revolucionado o mundo empresarial. Muitas 

das empresas tradicionais passaram a se utilizar do trabalho das Startups para 

transferir riscos de P&D (pesquisa e desenvolvimento). Isso por si só, já representa 

uma quebra de paradigma, pois segredos na criação de novas soluções estão hoje 

compartilhados com pequenas instituições. Além disso, a parceria entre grandes e 

pequenas companhias passou a ser uma constante, um modelo antes impensável. As 

empresas que crescem e tornam-se exemplos de sucesso empresarial, com 

valorização de mercado da ordem de US$ 1 bilhão, são as chamadas Empresas 

Unicórnio, uma lenda portanto. Em matéria da Revista Veja, de julho de 2019, temos 

a relação dos unicórnios brasileiros, listados na próxima figura (BERGAMASCO et al., 

2019). 

Em matéria publicada no The Wall Street Journal, também veiculada no Brasil, 

é abordado o fato de que o NuBank, banco digital brasileiro indicado abaixo, vale mais 

de U$ 10 bilhões de dólares. Isso ocorreu após aporte no valor de U$ 400 milhões por 

parte de grupos como TVC e do fundo financeiro de Singapura GIC Private, além da 

participação de outros fundos de investimentos. De acordo com a matéria, a PitchBook 

Data Inc. indica que, após este aporte, o NuBank se transformará na companhia 

tecnológica privada mais valiosa da América Latina (TWSJ, 2019). 
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Quadro 5 - Startups: Unicórnios brasileiros 

 

Fonte: Bergamasco et al., 2019 

Fintechs 

A abertura do mercado levou à criação das Startups financeiras, as chamadas 

Fintechs, empresas que oferecem produtos com plataformas tecnológicas que são 

concorrentes dos serviços financeiros tradicionais, com novas abordagens e novos 

modelos transacionais, que podem ser escaláveis no tempo. No Brasil temos mais de 

600 empresas com essa iniciativa, de origem nacional e internacional, que possuem 

clientes em operação regular e crescimento estimado superior a 33% em 2018. Outras 

instituições com sucesso expressivo como NuBank, abordado no tópico anterior, são 

Youse, VivaReal, GuiaBolso, etc. Estima-se que 20% do lucro do segmento financeiro 

será absorvido por essas empresas nos próximos anos. O Brasil tem um ecossistema 

representativo de Fintechs, com dados de relevância nesse segmento, oferecidos pelo 

relatório Radar Fintechs (FINTECHLAB, 2019): 

• Em 2017 o país possuía 369 empresas. Em 2018 o número subiu para 

453 Startups financeiras e, em junho de 2019, para 604. Isso 
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representou um crescimento de 23% de 2017 para 2018 e de 33% de 

2018 para 2019, números robustos para o cenário nacional, no período; 

• São oferecidas operações comuns no segmento financeiro e soluções 

voltadas à busca de eficiência. As mais comuns são os pagamentos, 

empréstimos e investimentos. As iniciativas de eficiência financeira são 

aquelas que incluem bureaus de informações, soluções de prevenção à 

fraude, biometria, Blockchain e Analytics, além de tecnologias e serviços 

que trazem agilidade e praticidade ao mercado financeiro;  

• O setor de pagamentos lidera em 2019 com 151 Fintechs. Essa 

categoria teve 45 novas empresas de 2018 para 2019 e representa 29% 

do total das Startups financeiras no país. Em segundo lugar temos 

Gestão Financeira e Empréstimos, que passou de 70 para 95 iniciativas 

em 2019, um crescimento de 36% e que representa 18% das Fintechs 

brasileiras. As empresas voltadas a investimento obtiveram o maior 

crescimento percentual em 2019, entre as categorias tradicionais, com 

19 novas marcas. O segmento passou de 24 em 2018 para 38 

atualmente, com uma evolução de 59% no período. Praticamente no 

mesmo ritmo de evolução aparecem os bancos digitais que passaram 

de 8 em 2018 para 12 agora, crescendo 50%;  

• Alguns setores chamaram a atenção em 2018 como moeda digital 

(cryptocurrency), que cresceu 86%, saindo de 15 para 28 empresas, 

Câmbio e Remessas, com 55%, passando de 9 para 14 projetos e 

Seguros, com 37%, partindo de 27 para 37 projetos; 

• No total, de 2017 até agosto de 2018 entraram 95 novas empresas (23% 

de aumento). Até junho de 2019, entraram 151 (33% de aumento), o que 

mostra a pujança e a potencialidade do ambiente. O número de 

desistências foi de 23 na passagem para 2018 (24% das entrantes) e 47 

na passagem de 2018 para 2019 (31% das entrantes). Esses números 

indicam a linearidade entre entrada e saída de empresas e as 

oportunidades existentes no país, mesmo em um período de estagnação 
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econômica. Seria interessante, para uma pesquisa futura, entender-se o 

perfil dos empreendedores que compõe esse movimento.  

Conforme descrito no relatório, todas estas empresas exploram a 

potencialidade do ambiente e as ineficiências do sistema financeiro, apoiando-se nas 

ferramentas tecnológicas mais poderosas, baratas e acessíveis aos desenvolvedores, 

em relação ao passado. É esse movimento que permite maior criatividade e novas 

estratégias de oferta de produtos, responsáveis pelo aumento da demanda e pela 

aceitação de serviços adicionais àqueles oferecidos pelas instituições tradicionais.  

Segundo o presidente do Bradesco, Octavio de Lazari, antes ele sabia quem 

eram os seus rivais, enquanto agora novos competidores podem surgir a qualquer 

momento. Ele afirma também que, no futuro, os líderes do setor podem perder 

rentabilidade e que trabalha nas novas iniciativas do Banco Digital NEXT e da 

corretora Ágora (SCHELLER, 2019).  

Pode-se verificar a força deste segmento pela iniciativa dos grandes bancos 

brasileiros, que participam de iniciativas para a montagem, financiamento e/ou 

absorção das Startups e das Fintechs. Eles trabalham através de Incubadoras ou 

Coworking (empresas de gestação de Startups ou de trabalho compartilhado), como 

o CUBO (Itaú-Unibanco), InovaBRA (Bradesco), Radar Santander ou outras iniciativas 

como o espaço do Google Campus em São Paulo, a Plataforma Space (SICOOB 

Empresas RJ), Oxigênio Aceleradora (Porto Seguro), LABB no Vale do Silício (Banco 

do Brasil) ou Fundo BR Startups (Banco Votorantim). 

Quando as Fintechs se utilizam de tecnologia, métodos ágeis e novos formatos 

de atuação, promovem uma revolução no setor, com a criação dos chamados Bancos 

Digitais e de novas empresas híbridas, que possuem funções de banco, sem serem 

instituições financeiras tradicionais. Exigem a revisão de políticas e de legislações 

vigentes que desafiam os processos tradicionais, como a abertura de contas correntes 

pelo App de um banco, uma transformação digital real. É o caso do Banco Original, 

que desbravou esta fronteira, propondo e aprovando evoluções junto ao BACEN 

(BATISTA, 2015). Estas empresas são a face mais clara das mudanças até este 

momento e exigem o aporte de novas soluções, além de um perfil avançado do 

profissional de TIC. A matéria do jornal “O Estado de São Paulo” descreve esse 
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ecossistema e contribui positivamente para esta pesquisa (DYNIEWICS, 2019). 

Outras referências são acrescentadas no decorrer do texto.  

• Bancos Digitais: NuBank, Original, BTG Pactual, BS2 (ex-

Bonsucesso), Inter, Neon, Agibank (COUTINHO, 2019) e novos 

entrantes, como as Fintechs N26, alemã, Revolut, inglesa e o nacional 

C6, que começou sua operação no 2º semestre de 2019. O banco Inter 

se considera uma plataforma de serviços e o NuBank uma empresa de 

tecnologia e não um banco, nas palavras de seu fundador, David Vélez.  

• Empresas híbridas: têm ofertas e pretensões diferentes entre elas e 

oscilam entre trabalharem com produtos de nicho ou com crédito e 

varejo. Yran Dias da McKinsey já participou do desenvolvimento de mais 

de 50 bancos digitais em todo o mundo e informa que lançar um banco 

digital não é um desafio. A questão está na execução e na escala e que, 

no futuro, as Fintechs vão precisar financiar veículos e moradia se 

quiserem competir com o restante do mercado; 

• Novas posturas: o conceito de Open Banking, como no BS2, avalia a 

possibilidade de alteração na relação com os clientes, na qual o perfil do 

correntista estaria disponível no mercado de forma aberta e os bancos 

disputariam a oferta de um produto diretamente entre eles, em contato 

direto com esse cliente. Isto merece destaque, uma vez que são as 

facilidades das ferramentas digitais que abrem novas oportunidades. 

Ricardo Heidel, da Accenture, destaca que a preocupação dos digitais é 

construir a base de clientes, aproveitando-se do fato de que os bancos 

tradicionais estão perdendo parte dela; 

• Novos modelos: os grandes bancos privados estão tornando seus 

aplicativos mais atraentes e têm criado as suas unidades digitais. Essas 

iniciativas nem sempre ficam nas estruturas tradicionais, buscando a 

velocidade das Fintechs para inovar e tomar decisões. O Bradesco criou 

o já citado Next em 2017 e tem um milhão de correntistas. Maurício 

Minas, do Conselho do Bradesco e responsável pelo Next, informa que 

eles consideram a possibilidade de separar “ainda mais” o banco digital 

do Bradesco e que não faz sentido separar o ‘back office’, mas “que é 

possível desacoplar a plataforma de maneira mais profunda e trazer 

parceiros para dar ao Next uma imagem de empresa real da nova 
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economia”. O Itaú não monta um novo banco, mas busca um 

aculturamento das áreas de TIC e de negócios, com formas de trabalho 

semelhantes às das Fintechs, com equipes multidisciplinares e ágeis e 

foco nas ferramentas digitais, para o relacionamento com o cliente. O 

Santander adquiriu a empresa ContaSuper, em 2017, rebatizando-a de 

SuperDigital (conta de pagamentos), sem ser um novo banco. Tem a 

possibilidade de incluir microcrédito e cartão de crédito para baixa renda. 

Possui um milhão de clientes, metade ativa, com foco no trabalhador 

informal. Por todo o mundo, podemos verificar iniciativas semelhantes 

como se pode observar no quadro seguinte (SIMPLY, 2018). 

• Futuro: uma consolidação pode ocorrer no futuro, mas todos desejam 

se tornar o sexto maior banco nacional, atrás das cinco grandes 

instituições Bradesco, Itaú-Unibanco, Santander, CEF e Banco do Brasil. 

André Leme, da Bain & Company, afirma que os entrantes estão 

obrigando os grandes bancos a se transformarem.  

Quadro 6 - Bancos: Iniciativas Digitais 

 

Fonte: Simply, 2018 - Adaptado pelo autor 
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Quadro 7 - Alianças Estratégicas e Aceleração de Fintechs 

 

Fonte: Simply, 2018 - Adaptado pelo autor 

Podem-se verificar também as alianças estratégicas montadas pelos bancos 

no mundo, através da criação de empresas híbridas ou programas de aceleração 

conjuntos, para poderem acompanhar as Fintechs, participarem desse novo 

ecossistema digital e dividirem o risco da inovação (SIMPLY, 2018).  

Metodologias Ágeis 

Metodologias ágeis são processos otimizados voltados ao desenvolvimento de 

sistemas e de soluções com um ciclo mais curto em relação ao que era usado 

anteriormente. São uma resposta aos movimentos de mercado (time-to-market) que 

pedem por entregas mais rápidas e que atendem às novas expectativas de clientes 

em geral. As metodologias ágeis compõem um conjunto de ferramentas e práticas que 

buscam promover entregas rápidas, eficientes e de qualidade, baseadas no equilíbrio 

entre as necessidades dos clientes e os objetivos da empresa e precisam estar 

integradas às políticas estratégicas de negócio e aos planos diretores de informática 

(PDIs) das áreas de tecnologia.  

Esses modelos começaram em 1996, quando a empresa Chrysler estava com 

um sério problema em seu projeto C3 (Sistema de Compensação Abrangente). Eram 
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ao todo quatro sistemas que controlavam a folha de pagamento de 86 mil funcionários. 

O objetivo era unificar os sistemas e, para isso, chamaram o engenheiro de Software 

Kent Beck para liderar a operação. As opções foram: deixar como estava, demitir 

todos os funcionários e cancelar o projeto ou começar o projeto do zero, com um 

formato diferente. A Chrysler optou pela terceira opção e foi utilizada pela primeira vez 

o XP (Extreme Programming), conhecida como a primeira metodologia ágil. No ano 

2000, reuniram-se em Oregon, os líderes da comunidade do XP para discutirem os 

“métodos leves”. Em 2001, Robert Cecil Martin liderou novo encontro em Utah e 

escreveram um documento base dos novos processos (BERNARDO, 2019). O 

chamado “Manifesto Ágil”, princípio para toda metodologia ágil, está assim descrito: 

Quadro 8 - Manifesto Ágil 

 

Fonte: Bernardo, 2019 - Adaptado pelo autor 

Pode-se citar como exemplo, as principais metodologias utilizadas, como 

Scrum, Kanban, XP, o Agile e o Sprint. O Scrum está dentro do Agile e é um conjunto 

de ferramentas (framework) com o qual se pode empregar diversos processos e 

técnicas. O Sprint (Arrancada) é o coração do framework Scrum e utiliza um período 

com ciclos curtos para a execução de tarefas e metas para permitir previsibilidade, 

inspeção de tarefas e adaptação em direção ao objetivo (BERNARDO, 2019). Os 

métodos ágeis são usados hoje pelos bancos e, para terem sucesso, é exigido o 

retreinamento dos profissionais de TIC e, por vezes, a revisão nas estruturas de áreas. 

Temos ainda, os processos de suporte a negócio, como o Lean Startup, 

Storytelling, Design Thinking e o Canvas. O Lean Startup, muito em voga atualmente, 

REGRA DESCRIÇÃO RESUMIDA

1 A prioridade é a necessidade real do cliente

2 Aceitar a qualquer momento mudanças de requisitos (satisfação do cliente x riscos)

3 Entregar software funcional frequentemente (Curto tempo)

4 O cliente e o desenvolvedor devem estar próximos

5 Manter os indivíduos motivados, pois é uma forma de manter a qualidade

6 O método mais eficiente de transmitir informações é através da comunicação cara a cara

7 Software funcional é a primeira medida de progresso

8 Construir um ritmo para as coisas acontecerem atendendo sempre a necessidade do cliente

9 Excelência técnica (código padronizado e documentado) para garantir a qualidade

10 Simplicidade (imaginar o escopo de forma simples pensando que ele pode ser modificado)

11 Equipes auto organizáveis

12 Intervalos regulares e frequentes onde todos trabalhem com todas as tarefas
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é inspirado no conceito “lean” (enxuto), do americano Eric Ries (2011). Com conceitos 

de marketing, tecnologia e gestão, o autor criou o termo “Lean Startup” e o produto 

mínimo viável ou MVP (Minimum Viable Product) como um dos marcos importantes 

no ciclo de vida de um empreendimento.  

Figura 12 - Lean Startup - MVP 

 

Fonte: Eric Ries, 2011 

Os demais processos de suporte a negócio são usados com focos específicos. 

O Storytelling, para engajamento e motivação, o Design Thinking, como uma visão 

humanística e o Canvas, com uma visão integrada de toda a empresa (CRUZ, 2017). 

Figura 13 - Processo de Design Thinking 

 

Fonte: Cruz, 2017 

LEAN
STARTUP

TESTE E EXPERIMENTAÇÃO

VISÃO HUMANÍSTICA
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Segurança Cibernética (Cyber Security) 

Mais do que uma tendência tecnológica mandatória, a segurança cibernética 

(Cyber Security) é considerada um dos maiores desafios contra ameaças oriundas do 

desenvolvimento vertiginoso da digitalização, da conectividade e da mobilidade 

avançadas. A expansão do espaço cibernético baseado no uso de Big Data, cloud 

computing e IoT é um fator crítico na competitividade das nações (MIN et al., 2015). 

As responsabilidades estão divididas entre governos, que precisam proteger os dados 

de seus cidadãos, suas próprias operações e a segurança de suas nações, entre as 

empresas privadas ou ONGs e entre os próprios indivíduos. A perda ou o vazamento 

de dados se transforma em uma arena de conflito e tensão entre os países, empresas 

ou tendências de qualquer natureza, já que a informação é uma componente chave 

da gestão, da inteligência e da estratégia (KPMG, 2014).  

Os conceitos básicos de Segurança da Informação são consolidados e 

calcados no controle, antecipação e recuperação de dados. A informação é o ativo 

mais valioso dos bancos e seu controle passou a ser exigência corporativa. No Brasil, 

a norma ABNT NBR ISSO/IEC 27002, define segurança da informação como a 

proteção da informação contra diferentes tipos de ameaças a fim de minimizar o risco 

ao negócio, garantir sua continuidade operacional, maximizar o retorno sobre os 

investimentos e as oportunidades. Os três aspectos chave da segurança da 

informação são comumente referenciados como Tríade CID (CIA Triad): 

Confidencialidade (sigilo), Integridade e Disponibilidade dos dados (TELECO, 2018). 

Vêm sendo salientados adicionalmente os aspectos de autenticidade 

(Identidade, Assinatura digital, não repúdio ou irretratabilidade) e os processos que 

possam garantir a recuperação da informação e sua auditagem. O objetivo é tentar 

evitar os riscos associados a hackers e crackers ou ao vazamento de informações 

confidenciais. Os jornais The New York Times, The Guardian e Observer revelaram 

que, entre junho e agosto de 2014, foram obtidos os perfis de mais de 50 milhões de 

usuários, utilizados posteriormente para fins eleitorais, nas últimas eleições 

presidenciais dos Estados Unidos, através da empresa britânica Cambridge Analytica. 

Soube-se depois, pela divulgação do próprio Facebook, que este número chegou a 

mais de 80 milhões de usuários (BORGES et al., 2018). 
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Em seu estudo anual sobre Segurança da Informação, a Cisco, maior provedor 

mundial na área de soluções de rede, indica a Automação, Machine learning e a 

Inteligência Artificial como os meios mais adequados para se garantir maior segurança 

e evitar os chamados “falsos positivos”, que são os alertas de problemas que de fato 

não são reais (CISCO, 2018). 

O Brasil aprovou no ano de 2019 a sua Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD), com vigência a partir de 2020, se adequando aos padrões internacionais de 

privacidade e à orientação corporativa para tratamento seguro da informação, 

fortalecendo os conceitos aqui descritos (D’ANDREA et. al., 2019).  
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CAPÍTULO II – ESTUDO DAS COMPETÊNCIAS 

Neste capítulo aborda-se um de nossos recortes, o profissional de Tecnologia 

da Informação e de Comunicação – TIC ou, em inglês, ICT – Information and 

Communication Technology, o que permitirá trabalhar o nosso segundo objetivo 

específico, que é: “Examinar as competências consideradas necessárias para o 

Gestor de TIC”. 

Para se manter a necessária base de discussão referenciada, serão utilizados 

nesta pesquisa os estudos de autores importantes na abordagem de competências e 

os seguintes modelos de competências:  

• Os conceitos do C.H.A., discutidos por Scott Parry (1996);  

• As descrições do PMI® - Project Management Institute (2017); 

• As definições do WEF - Word Economic Forum / O*NET - Occupational 

Information Network (2016);  

• As recomendações do CEN - European Committee for Standardization 

(E-CF, 2014); 

• As mudanças relacionadas ao Futuro do trabalho do WEF (2016) e de 

Frey e Osborne (2013).  

2.1 Competências - Visão Geral 

Avaliar competências e liderança é um capítulo especial, uma vez que as 

características abordadas dependem da cultura do país no qual se vive, da cultura 

corporativa onde estão inseridos os profissionais e do momento histórico pelo qual se 

atravessa. O que se busca entender é como as grandes tendências mundiais estão 

provocando rupturas em suas organizações e na economia como um todo. Assim, 

parafraseando Lancefield, responsável por esses estudos na PwC e adaptando ao 

nosso objeto, questiona-se a necessidade de mudança de atitude no profissional de 

TIC, na aquisição de competências e habilidades, na aquisição de uma visão ampla e 

abrangente da sociedade atual, de seus comportamentos e de como usar a tecnologia 
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para atendê-las, uma vez que as influências dessas megatendências são maiores 

agora do que em décadas passadas (LANCEFIELD, 2015).  

Observando-se o que de mais básico se possa encontrar, podemos verificar o 

que um dicionário descreve como sendo competência. O Michaelis define 

competência como sendo uma aptidão que um indivíduo tem de opinar sobre um 

assunto e sobre o qual é versado, como um conjunto de conhecimentos ou um 

indivíduo com profundo conhecimento de determinado assunto (MICHAELIS, 2019). 

O dicionário Aurélio enfatiza as atribuições de um indivíduo, a capacidade e a 

suficiência fundada em aptidão e a indicação sobre quem o faz melhor. Se aplicado 

ao direito é a faculdade legal que um funcionário ou um tribunal têm de apreciar e 

julgar um pleito ou questão (AURÉLIO, 2019). 

O conceito tem bases em estudos educacionais dos anos 70, tendo sido 

utilizado posteriormente no ambiente corporativo para o que se convencionou chamar 

de avaliação por competências. Estas capacidades podem ser tipificadas em 

conhecimentos, habilidades e atitudes, tendo sido propostas inicialmente para uso 

educacional (BLOOM et. al., 1971). Conhecida como Taxonomia de Bloom, apresenta 

três domínios educacionais: o cognitivo (baseado nas capacidades mentais e no 

conhecimento), o psicomotor (focado nas atividades físicas e manuais) e o afetivo 

(relacionado com as atitudes).  

Já no final da década de 60 do século passado e começo da década de 70, 

contestava-se se as bases dos modelos tayloristas serviam a todas as situações, 

quando alguns autores, como Ghiselli (1968) e Mischel (1968), questionavam se 

traços de personalidade podiam ser usados para atestar desempenho. Essas 

abordagens auxiliaram discussões a partir de 1973, sobre como encaminhar testes de 

inteligência e de aptidão no sistema educacional norte-americano. O artigo do 

psicólogo David McClelland “Testing for competence rather than Intelligence” teve 

grande repercussão quando se questionava se os testes de inteligência usados para 

selecionar alunos levavam em conta habilidades que fariam diferença no sucesso 

futuro no trabalho e sugere a utilização de testes de competência em substituição aos 

testes de inteligência. A competência é definida por ele como uma característica 

inerente a uma pessoa, relacionada com um desempenho superior na realização de 
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uma tarefa, em determinada situação na qual está inserida. Os testes, então, deveriam 

ser desenhados para capturar estas diferenças (MCCLELLAND, 1973).  

Os estudos de comportamento suscitavam, no passado, e ainda hoje indicam, 

que certos desempenhos advêm do próprio profissional e que automotivação e a 

resiliência, por exemplo, são necessárias para a sobrevivência em quase todos os 

ambientes de trabalho, especialmente em grandes fases de mudanças, como a que 

se vive na atualidade. Nesse sentido, os estudos de Richard Boyatzis, a partir de 1981, 

partiram das análises do trabalho de McClelland, desenvolvendo uma pesquisa 

intensa que apontava características diferenciadoras para gestores de alto 

desempenho e o fato de que não existe apenas um fator, mas um conjunto de fatores 

que distinguem os gestores vencedores. Algumas dessas características, chamadas 

por ele de subjacentes, poderiam ser inconscientes e, neste caso, o profissional 

poderia ser incapaz de descrevê-las de forma clara. Algumas delas poderiam ser 

traduzidas como uma habilidade, em um conjunto de conhecimentos ou em aspectos 

de autoimagem, voltados a uma atividade específica, que levariam a um desempenho 

eficaz, consistente com as condições, com as políticas e com os procedimentos de 

um determinado ambiente organizacional (BOYATZIS, 1982). 

Em função disso, pode-se depreender o desafio de serem especificados 

comportamentos padrão que possam abranger qualquer situação e todos os 

ambientes empresariais. Os estudos desse período apresentavam uma divisão de 

como abordar desempenho e comportamento em contextos sociais e econômicos 

diferentes, situação atualmente aceita e trabalhada em setores da sociedade. Essa 

divisão apresentava abordagens comportamentais, funcionais e situacionais. Os 

estudos comportamentais começaram com o próprio McClelland (1973), que indicava 

como alternativa, entre outras recomendações, observar o comportamento de 

trabalhadores com alto desempenho para que se descobrissem as melhores atitudes, 

desvinculando-se o resultado do perfil socioeconômico do indivíduo. A abordagem 

funcional se aprofundou a partir de meados dos anos 80, mas parece alinhada com o 

modelo fabril, uma vez que está orientada para a definição de um padrão mínimo de 

desempenho, em uma tarefa e posições específicas, com o reconhecimento das 

competências que levariam a esse desempenho (IVERSEN, 2000). Entretanto, essa 

abordagem não consideraria o contexto e o fator situacional existente, que varia 
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significativamente de função para função, o que pode ser considerado inviável para a 

definição prévia da uma relação de competências (GAY, 1995). Na abordagem 

situacional, o ambiente é observado em conjunto com o comportamento dos 

indivíduos, com foco no estudo da influência entre os fatores do ambiente e as 

competências para um desempenho superior. Em alguns destes estudos, realizados 

com altos executivos em médias e grandes empresas, observou-se que algumas 

competências se mantinham invariáveis, mas que outras eram exigidas 

especificamente em função de aspectos como a origem da organização (THOMPSON 

et al., 1996). Foi criada, nesse período, uma diferenciação importante no que se refere 

à aptidão, habilidade e conhecimento, indicando que a primeira é um talento natural, 

que pode ser aprimorado, enquanto a habilidade é uma demonstração de um talento 

particular, que aumenta com a experiência prática e o terceiro é o conjunto de saberes 

necessários para que se possa desempenhar uma tarefa (MIRABILE, 1997). 

Talvez se possa extrapolar essa avaliação para o momento atual, no qual 

empresas tem demonstrado uma longevidade mais baixa ao longo do tempo em 

relação ao passado, indicando-se que competências novas, como domínio da 

tecnologia e visão sistêmica, são exigidas em função do contexto. Isto pode ser válido, 

mesmo que competências gerais, como as administrativo-comercial-financeiras 

tenham um caráter mais linear e sejam sempre necessárias, ainda que sejam 

adaptadas a países e cenários macroeconômicos diferentes.  

Segundo Guy Le Boterf (1994), através de seu ensaio "De la compétence: Essai 

sur un attracteur ' étrange", competência é determinada pela combinação de 

conhecimentos, habilidades e atitudes pertinentes e desejadas a uma função. É um 

saber agir responsável, reconhecido pelos outros, implicando em saber como 

mobilizar, integrar recursos e transferir os conhecimentos, recursos e habilidades, em 

um determinado contexto profissional. Dessa maneira, ele foca na combinação de 

competências voltadas a uma aplicação que deve ser específica.  

Chama a atenção o fato de que as competências foram discutidas a partir desse 

período e que vários desses estudos convergem para a necessidade de ser olhado o 

indivíduo, diferenciadas as suas capacidades e caracterizado o meio no qual se 

encontra, realçando as competências individuais, que controlam o desempenho frente 
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às pressões do meio, o que é muito apropriado para um mercado acelerado e voltado 

a resultados, como é o atual (SPENCER; SPENCER, 1993). 

Em uma visão mais ampla, competência é definida como um saber agir 

responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, 

recursos e habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social 

ao indivíduo (FLEURY; FLEURY, 2000). Na visão geral de aplicabilidade é importante 

perceber a relação entre a atuação do gestor e o seu ecossistema (FLEURY; 

FLEURY, 2001), com a indicação de suas responsabilidades principais e de suas 

competências como fonte de valor para o indivíduo e para a sua organização. Pode-

se ver essa descrição a seguir.  

Quadro 9 - Competências como fonte de valor 

 

Fonte: Fleury & Fleury, 2001 

Os autores ainda apresentam um quadro baseado nos estudos de Le Boterf 

(1994), propondo uma definição do que representam as ações indicadas por eles na 

figura anterior.  

Quadro 10 - Competências para o profissional 

Saber agir Saber o que e por que faz. Saber julgar, escolher, decidir 

Saber mobilizar recursos Criar sinergia e mobilizar recursos e competências 

Saber comunicar Compreender, trabalhar, transmitir informações, conhecimentos 

Saber aprender 
Trabalhar o conhecimento e a experiência, rever modelos mentais; saber 
desenvolver-se 

Saber engajar-se e 
comprometer-se 

Saber empreender, assumir riscos. Comprometer-se 

Saber assumir 
responsabilidades 

Ser responsável, assumindo os riscos e consequências de suas ações e sendo 
por isso reconhecido. 

Ter visão estratégica 
Conhecer e entender o negócio da organização, o seu ambiente, identificando 
oportunidades e alternativas. 

Fonte: Fleury & Fleury, 2001 
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De forma consequente, Le Boterf volta ao assunto em 2003 com nova obra, 

indicando que o debate e a experiência o levaram a aprofundar a proposta original. 

Ele destaca a necessidade de raciocinar não apenas sobre competências, mas 

também em termos de profissionalismo. A economia das competências não se 

reduziria somente aos saberes, mas também em torno das pessoas, que afinal as 

colocam em ação. O que o mercado de trabalho vai solicitar são profissionais que 

fazem uso dos recursos de sua personalidade. E o que os trabalhadores buscariam 

ter seria uma nova identidade profissional, que dê sentido aos saberes e às 

competências que adquirem e que aumente suas chances de empregabilidade, o que 

é absolutamente adequado aos dias nos quais se vive nesta acelerada era tecnológica 

(LE BOTERF, 2003). 

No ambiente corporativo, voltado a resultados pautados e medidos, 

competência é o conjunto de qualificações que permitem a uma pessoa ter um 

desempenho superior dentro de um trabalho ou de uma situação específica (FISCHER 

et al., 2013). Esse desempenho deve se ancorar na crença do potencial humano, em 

que a polivalência, a multifuncionalidade e a capacidade de cooperar adquirem 

importância (GRAMIGNA, 2007).  

No âmbito do ambiente de tecnologia, como já foi citado anteriormente, pode 

ser chamada de competência digital a capacidade de utilização segura e crítica da 

tecnologia da informação para trabalho, lazer e comunicação (HALÁSZ; MICHEL, 

2011). Pode-se comentar que no mundo conectado e da segurança cibernética, isso 

nunca foi tão verdadeiro.  

A avaliação de competências no mundo corporativo evoluiu da necessidade de 

verificar as diferenças entre o desempenho dos profissionais dentro do ambiente de 

trabalho. Essas motivações foram encontradas nas características individuais, nas 

suas capacidades, nos seus conhecimentos pessoais e também na competência 

coletiva (RETOUR; KROHMER, 2011). Desta forma, ocorreu uma transição do 

conceito de qualificação pura, vigente até então, para o de competência, no qual a 

ênfase passa a recair na identificação das capacidades necessárias para 

desempenhar certo tipo de tarefa e obter um resultado superior (SILVA et al., 1998). 

Essa é exatamente a arena na qual atua o objeto desta pesquisa, cujo comportamento 

se quer examinar através dos estudos aqui elencados e sobre o qual se assentam a 



74 
 
 

ventilada necessidade de mudança de atitudes e de competências, que devem ser 

buscadas e desenvolvidas ao longo da carreira, neste século. 

Existe a possibilidade de mudanças bruscas na composição dos agentes da 

sociedade, com a condição real de uma economia colaborativa. Empresas de 

pequeno e médio porte poderão trabalhar com grandes corporações, na utilização de 

soluções de tecnologia específicas, construindo ofertas rápidas e integradas, como 

Fintechs - Financial Technologies Companies e Startups, empresas de inovação no 

setor tecnológico, que usam o trabalho aberto, em equipe (FINTECHLAB, 2019).  

Quando Peter Drucker aborda o tema de trabalho em equipe, destaca-se a 

necessidade de um novo gestor, que precisará passar de líder de projetos para gestor 

de grupos multidisciplinares internos e externos à empresa, com formações 

heterogêneas e culturas corporativas distintas, em que as competências individuais 

se transformarão na fonte de força e desempenho do grupo inteiro (DRUCKER, 1998). 

Acredita-se aqui, que os gestores de TIC atuais sejam capazes de desenvolver 

essas características, mas essa é uma questão a ser respondida, pois uma parcela 

deles certamente não terá condições de desenvolvê-las no tempo que será exigido 

(WESTERMAN et. al., 2016). A pergunta central neste quesito é se os gestores de 

TIC atuais têm características que lhes permitam desenvolver as novas competências 

e as capacidades de liderança digitais que exigem a necessária mudança no seu 

modelo mental (Mind set).  

Entende-se também, neste trabalho, que as competências e as lideranças são 

aplicadas aos resultados práticos e/ou às necessidades presentes (LE BOTERF, 

2003; FISCHER et al., 2013). A discussão conceitual é notória para que os conceitos 

sejam desenvolvidos, caracterizados, aprimorados e divulgados, mas não espera a 

premência e as urgências nas organizações e nos governos, que buscam a entrega 

de valor para seus ambientes (FLEURY; FLEURY, 2001). A falta destes resultados 

pode alijar os gestores do processo de transformação que está em andamento.  

Assim, foram questionadas quais competências deveriam ser estabelecidas, 

quais atitudes novas deveriam ser adquiridas e quais riscos deveriam ser assumidos, 

para que os gestores de TIC pudesse atuar de forma natural neste milênio, com 

rapidez e com inovação. 
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O propósito das pesquisas realizadas nestes capítulos foi dar suporte para 

respondermos aos objetivos específicos deste trabalho e auxiliar no desenvolvimento 

de componentes centrais que permitiram traçar uma linha exploratória que nos 

levaram à montagem das perguntas utilizadas nas entrevistas realizadas. Estas 

questões foram detalhadas no apêndice A – Protocolo de entrevistas.  

Nos próximos tópicos abordam-se os quatro modelos de competências citados 

anteriormente.  

2.2 As competências elencadas pelo modelo “C.H.A.” 

O C.H.A. é um acrônimo para Conhecimento, Habilidades e Atitudes, ou K.S.A., 

em inglês, Knowledge, Skills and Attitudes. É considerado como a base para avaliação 

por competências por tratar da forma de pensar, sentir e agir do indivíduo, sendo muito 

influente no mundo da formação profissional e entre instrutores (WINTERTON et al., 

2006). O conceito foi discutido por Scott B. Parry (1996), no artigo “The quest for 

competencies” e é aceito como uma das definições para se trabalhar o conceito de 

competências. Ele informa que esta definição foi sintetizada a partir da sugestão de 

centenas de especialistas em desenvolvimento de recursos humanos em uma 

conferência a respeito de competências em Johannesburg, em outubro de 1995. O 

seu uso abrangente e a sua convergência com os estudos realizados no tópico 

anterior, que abordam sistematicamente o seu tripé básico e que permitem que esse 

modelo seja destacado para a discussão neste trabalho.  

Dessa forma, o conceito de competência é resumido como sendo um conjunto 

de Conhecimentos, Habilidades e Atitudes relacionadas, que afetam a parte mais 

importante de um trabalho, e um papel ou de uma responsabilidade estabelecida. Este 

conjunto se relaciona com o desempenho no trabalho, que pode ser medido em 

comparação a padrões bem aceitos e pode ser melhorado através de treinamento e 

desenvolvimento (PARRY, 1996).  
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Quadro 11 - Competências Modelo C.H.A. 

 

Fonte: Scott Parry (1996) - Adaptado pelo autor 

Esse postulado representa tudo aquilo que um gestor ou um profissional 

deveria apresentar em seu trabalho para bem executar as suas tarefas e entregar 

resultados, é considerado ainda um padrão e um referencial que se assemelha a 

padrões internacionais. Além disso, também é um dos modelos mais empregados 

pelas melhores organizações para avaliar seus colaboradores (WINTERTON et al., 

2006). Os itens são os seguintes: 

• “C” refere-se ao conhecimento sobre um determinado assunto, ao know-

how do profissional a respeito de um ambiente, sobre as técnicas 

dominadas por ele ou sobre as tecnologias empregadas, que tenham 

valor para a empresa e para ele mesmo. É o que podemos chamar de 

saber propriamente dito. O “Saber” ou “O que fazer”. Em nosso caso, 

conhecimento sobre a Era Digital, Indústria 4.0 e suas ferramentas;  

• “H” corresponde à habilidade para se chegar a um resultado final, com 

soluções eficazes e eficientes para o que se propõe, utilizando-se, na 

prática, do conhecimento teórico já adquirido. Consiste, portanto, na 

aplicação do conhecimento para executar a tarefa. Inclui, por exemplo, 

negociação, gestão de equipes, uso de metodologias. É o “Saber Fazer” 

ou “Como Fazer”. 

• “A” refere-se à atitude proativa, à postura e à energia para fazer com que 

as coisas ocorram, sem esperar que elas se resolvam por inércia ou que 

alguém tome a decisão ou, ainda, diga o que deve ser feito. Caracteriza-

se pela iniciativa de entender a situação e saber agir de forma autônoma 

para realizar o que é necessário para o momento. É a vontade e a efetiva 
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ação do “querer fazer”. Esta é uma característica básica da Liderança, 

que se aplica a si mesmo e à uma equipe de trabalho.  

Parry (1996) faz uma distinção entre traços da personalidade, que ele chama 

de soft skills e habilidades específicas do trabalho, que ele chama de hard skills, que 

será chamado aqui de atributos técnicos. Ele também diz que os traços considerados 

softs, os valores e os estilos pessoais contribuem para o sucesso da gestão, mas que 

não são percebidos por ele como competências que possam ser desenvolvidas por 

treinamento. Também cita a aparência, a saúde, a ética e a visão do gerente, da 

mesma maneira. Mas salienta que, em alguns casos, estes soft skills podem ser 

medidos e trabalhados, desde que sejam criados padrões ou modelos de 

comportamento, como, por exemplo, pensamento analítico ou tomada de decisão.  

O que é sutil nessa pesquisa, é que o conceito de liderança e de gestão de 

pessoas, colocado sob a noção de competências, abrange fatores relacionados a soft 

skills que afetam o desempenho do gestor na relação com seus pares, superiores e 

com a sua equipe de trabalho. Nesse caso, traços de personalidade influenciam.  

Isso representa exatamente o que se passa nesta nossa chamada Era Digital 

e Indústria 4.0, quando os Gestores de TIC, em bancos, estão frente a desafios de 

construção de soluções tecnológicas avançadas, com tempo mínimo. E fazem isto em 

contato estreito com as áreas de negócio, envolvendo grupos de origens variadas, 

internos e externos, inter-relacionamentos delicados, envolvendo conceitos, fatores 

culturais, sociais e pessoais que influenciam a forma de aquisição e de uso de serviços 

(KOTLER, 2000). A exigência de componentes de empatia e de negociação é 

considerada elevada em relação ao passado (GOLEMAN, 2004).  

Esses itens apresentaram uma questão nova: se os Gestores de TIC 

apresentam estas habilidades. Se elas são consideradas básicas para a liderança 

nesse cenário, certamente precisam estar presentes em seus comportamentos. 

2.3 As competências elencadas em Gestão de Projetos 

Com as discussões em questão e com base nos acadêmicos citados, pôde-se 

entender o que abrange o conceito de competência e liderança. Com essa 
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compreensão, percebeu-se uma relação próxima com o conjunto de características 

contidas nas disciplinas de Gestão de Projetos.  

Em função disso, definiu-se por explorar o conteúdo e as definições do PMI® - 

Project Management Institute (2017), conhecidas por PMBOK® (Project Management 

Body of Knowledge), para se comparar com aquelas descritas no C.H.A. 

Pôde-se observar quatro boas oportunidades para que fosse adicionada essa 

visão à nossa pesquisa:  

• A primeira é que é uma metodologia atual e constantemente renovada, 

com a inclusão de competências pessoais em suas últimas edições, 

como prova de sua necessidade e efetividade; 

• A segunda é que o Gestor de TIC é afeito a seguir normas, padrões e 

metodologias como parte de sua formação e aprendizado. Assim, essas 

definições podem fazer diferença em seu comportamento; 

• A terceira é que as empresas mudam principalmente a partir de projetos, 

que são montados a partir de metodologias. Com isso, os conceitos 

contidos nestas são estudados, aprendidos, aplicados e difundidos na 

área de tecnologia;  

• A quarta é que a metodologia e os processos do PMI®, apresentam 

práticas mundialmente aplicadas e reconhecidas como válidas pelos 

gestores de TIC e para o uso de gestores em geral. 

O PMCDF (Project Manager Competency Development Framework) é o guia 

do PMI® que trata das competências necessárias para que um profissional seja um 

gerente de projetos de sucesso e teve a sua terceira edição publicada em 2017, com 

uma estrutura para a definição, avaliação e desenvolvimento das principais 

competências deste gestor (MEI; REIS, 2018). O guia fala sobre três tipos de 

competências que são necessárias. São as de conhecimento, desempenho e 

pessoais, descritas abaixo. 

• A competência de conhecimento: que avalia quanto o profissional sabe 

sobre processos, ferramentas e técnicas. É o conhecimento obtido 

através do estudo de conteúdos disponíveis em uma vasta literatura; 
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• A competência de desempenho: que é a aplicação do conhecimento 

para o sucesso dos projetos, pois não basta conhecer os processos, 

ferramentas e técnicas, é preciso saber aplicar todo esse conhecimento 

para o sucesso do projeto;  

• A competência pessoal: que diz respeito ao comportamento do 

profissional no desempenho de suas funções. Pode ser dividida em seis 

elementos, que são comunicação, liderança, gerenciamento, 

habilidades cognitivas, eficácia e profissionalismo.  

Pode-se observar, de forma clara, o alinhamento dessas descrições com o 

C.H.A., abordado antes, o que fortalece o estudo de competências para esta pesquisa. 

Observe-se, então a abertura destas habilidades, em um quadro geral, adaptado pelo 

autor. 

Quadro 12 - Habilidades do Gestor de Projetos 

LIDERAR 
DESENVOLVER 

EQUIPES 
MOTIVAR COMUNICAR INFLUENCIAR INFLUENCIAR 

Direcionar os 
esforços de um grupo 
de pessoas em 
direção a um objetivo 
comum, levando-as a 
trabalhar como uma 
equipe. 

Levar um grupo de 
profissionais, 
unidos por um 
objetivo comum, a 
trabalhar de modo 
interdependente 
entre si, com o 
líder, com todas as 
partes 
interessadas e 
com a 
organização. 

Criar um ambiente 
positivo para 
atender aos 
objetivos do 
projeto, buscando 
a satisfação dos 
membros do 
grupo, além de 
acompanhar as 
suas expectativas. 

Buscar a 
comunicação de 
forma efetiva. É a 
maior razão do 
sucesso ou do 
fracasso de um 
projeto. Permite o 
acesso às 
informações, 
aprimora as 
relações entre os 
membros da 
equipe e traz 
confiança mútua. 

É uma ação 
estratégica, voltada 
ao processo de 
comunicar, 
partilhar e dividir o 
poder. Confiar nas 
habilidades 
interpessoais para 
fazer com que os 
outros cooperem 
para o alcance de 
objetivos comuns. 

Existem quatro 
estilos básicos de 
decisão 
normalmente 
usados por 
gerentes de 
projetos: comando, 
consulta, consenso 
e aleatório. 
Existem quatro 
fatores que afetam 
o estilo da decisão: 
restrição de tempo, 
confiança, 
qualidade e 
aceitação. 

 

ATUAR NO 
AMBIENTE POLÍTICO 

E CULTURAL 

DESENVOLVER 
CONFIANÇA 

NEGOCIAR 
GERENCIAR 
CONFLITOS 

REALIZAR COACHING 

O uso habilidoso de 
política e poder 
ajudar o gerente de 
projetos a ter êxito. 

Está associada 
com cooperação, 
compartilhamento 
de informações e 
resolução eficaz 
de problemas. Se 
a confiança é 
comprometida, os 
relacionamentos 
deterioram, as 
pessoas não se 
engajam e a 
colaboração fica 
mais difícil, ou 
impossível. 

É uma estratégia 
de deliberação com 
todas as partes 
sobre os interesses 
em comum ou 
mesmo 
divergentes, 
visando o 
compromisso de se 
chegar a um 
acordo. 

O Gerente de 
Projetos deve 
identificar as 
causas de conflito e 
gerenciá-lo 
ativamente, 
minimizando o 
potencial de 
impactos negativos 
para o projeto. 

Envolve ajudar as pessoas a reconhecer 
seu potencial. É usado para auxiliar os 
membros da equipe a desenvolver suas 
habilidades e superar as suas tarefas. 
Difere de aconselhamento, que endereça 
situações onde os membros da equipe não 
tem a obrigação de executar uma 
determinada ação. 

Fonte: PMTECH, 2018 - Adaptado pelo autor 
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Além do conhecimento propriamente dito, podem-se emprestar as habilidades 

e atitudes aqui descritas, para responder quais competências devem estar presentes 

no gestor de TIC no ambiente bancário, uma vez que atendem aos preceitos de 

mudança e adaptabilidade citados na discussão deste capítulo. Como citado por Daft, 

fica patente a falta de adaptação rápida dos profissionais e das empresas em 

ambientes que são mutáveis, em curto espaço de tempo (DAFT, 2003).  

A maior parte das características citadas podem ser consideradas como soft 

skills, como descrito por Parry (1996) e não deveriam ser descartadas nas grandes 

empresas. O seu uso correto fica premente neste momento atual, de intensa 

turbulência nos bancos brasileiros, alvo de nossa pesquisa, quando se verifica uma 

constante troca nas posições de média e alta gerência em função de desempenho, 

entrega de resultados e de relacionamento interno. Neste contexto, os gestores são 

impelidos a lidar com imprevistos, acidentes, mudanças imprevisíveis, ocorrências de 

riscos e oportunidades, que alteram a execução dos projetos e exigem decisões 

instantâneas (SABBAG, 2009) 

Na atualidade essa, definição é ainda mais aplicável. Em especial para 

especialistas, consultores, gestores e executivos de áreas eminentemente técnicas, 

como TIC, cujas mudanças costumam ser incisivas. Em uma abrangência maior elas 

compõe a chamada Inteligência Emocional, que é a base para o uso das habilidades 

de sucesso na nova era, que são o autoconhecimento, a autorregulação, a motivação, 

a empatia e as habilidades sociais (GOLEMAN, 2004). 

2.4 As competências elencadas pelo WEF / O*NET 

Devido à influência que exerce nos Estados Unidos da América (EUA), 

escolheu-se observar também quais são as habilidades listadas pelo Fórum 

Econômico Mundial (WEF, 2016). Estas habilidades se basearam no modelo da 

O*NET norte-americana, chamado The O*NET® Content Model. A O*NET 

(Occupational Information Network) é um banco de dados que contém centenas de 

definições ocupacionais relacionadas ao mundo profissional nos EUA. Foi 

desenvolvido na década de 1990, pelo seu Departamento do Trabalho / Administração 
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de Emprego e Treinamento (USDOL / ETA) e está disponível para todo o mercado, 

trabalhadores, empresas de RH e para os educadores (O*NET, 2016). 

O objetivo desse desenvolvimento foi substituir as informações fixas 

disponíveis em livros, baseadas em uma sociedade industrial, por dados digitais 

baseados em uma sociedade da informação. A O*NET é um banco de dados com 

requisitos ocupacionais e atributos do trabalhador, descrevendo as ocupações em 

termos das habilidades e dos conhecimentos que são necessários para a realização 

de uma ocupação profissional.  

A lista de habilidades utilizada para esta pesquisa foi compilada pelo WEF 

(2016), baseado no modelo da O*NET, mas utilizando exclusivamente as habilidades 

voltadas para o futuro do trabalho. Foi, portanto, selecionado para aprofundarmos este 

estudo.  

Essa especificação engloba 35 itens diferentes que estão subdivididos em 

habilidades natas, aprendidas e mistas, subdividas em outras nove classificações. 

Vejamos estas subdivisões:  

 

Quadro 13 - Caracterização das Habilidades WEF / O*NET 

Caracterização das 
Habilidades (35) 

Família da 
Habilidade 

    

Habilidades natas (08) 
Habilidades 

Cognitivas (6) 
Habilidades 
Físicas (2) 

   

Habilidades aprendidas 
(08) 

Habilidades de 
Conteúdos (5) 

Habilidades de 
Processo (3) 

   

Habilidades mistas (19) 
Solução de 
problemas 

Complexos (1) 

Gestão de 
recursos (4) 

Habilidades 
sociais (6) 

Habilidades 
sistêmicas (2) 

Habilidades 
Técnicas (6) 

Fonte: WEF, 2016 - Adaptado e Traduzido pelo autor 

 

 

Observe-se o detalhamento dos itens e a sua descrição.  

Quadro 14 - Habilidades Natas WEF / O*NET 

Nº 
Família da 
Habilidade 

Habilidade Definição 



82 
 
 

Habilidades natas 

1 

Habilidades 
Cognitivas 

Flexibilidade 
Cognitiva 

Habilidade de criar ou usar novo conjunto para 
combinar e/ou agrupar coisas de maneiras 
diferentes. 

2 Criatividade 
Ter ideias incomuns ou inesperadas sobre um 
assunto, uma situação ou na resolução de 
problemas. 

3 Razão Lógica 

Combinar informações, elaborar novas regras ou 
conclusões entre eventos aparentemente não 
relacionados ou aplicar regras existentes para 
problemas específicos, com soluções que fazem 
sentido. 

4 
Sensibilidade a 

problemas 
Habilidade de dizer que está errado ou vai dar 
errado. Não envolve a resolução de problemas. 

5 Lógica Matemática 
Habilidade de escolher o modelo matemático ou 
fórmulas adequadas para resolver um problema. 

6 Visualização 
Habilidade de imaginar como algo irá ficar se for 
movido ou quando partes são rearranjadas ou 
movidas. 

7 
Habilidades 

Físicas 

Precisão e destreza 
manual 

Habilidade de fazer movimentos precisos para 
pegar, manipular ou montar objetos. 

8 Força Física 
Habilidade de usar o máximo de força física para 
levantar, empurrar, puxar ou carregar objetos. 

Fonte: WEF, 2016 - Adaptado e Traduzido pelo autor 

Quadro 15 - Habilidades Aprendidas WEF / O*NET 

Nº 
Família da 
Habilidade 

Habilidade Definição 

Habilidades aprendidas 

9 

Habilidades 
de 

Conteúdo 

Aprendizagem ativa 
Entendimento das implicações de uma nova informação 
para a resolução de problemas atuais e futuros. 

10 Expressão Oral 
Conversar com outros para passar a informação de 
maneira clara e assertiva. 

11 
Compreensão de 
leitura 

Entendimento de sentenças escritos e parágrafos em 
documentos relacionados a trabalho. 

12 Expressão escrita 
Comunicar-se de maneira eficiente através da escrita 
para as necessidades do público. 

13 

Alfabetização em 
Tecnologia, 
Informação e 
Comunicação 

Usar ferramentas da tecnologia digital, de comunicação e 
de redes sociais para acessar, gerenciar, integrar, avaliar 
e criar informação. 

14 

Habilidades 
de 

Processo 

Escuta Ativa 

Dar atenção plena para o que os outros estão falando, 
investindo tempo para entender os pontos que foram 
levantados, fazendo perguntas no tempo certo e não 
interrompendo em momentos inoportunos. 

15 Pensamento Crítico 
Usar a lógica e a razão para identificar as forças e 
fraquezas de soluções, conclusões ou aproximações 
alternativas para a solução de problemas. 

16 
Monitoramento 
pessoal e de outros 

Tomar ciência da performance própria, de outros ou de 
organizações para fazer melhorias ou correções. 

Fonte: WEF, 2016 - Adaptado e Traduzido pelo autor  
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Quadro 16 - Habilidades Mistas - WEF / O*NET 

Nº 
Família da 
Habilidade 

Habilidade Definição 

Habilidades mistas 

17 
Solução de 
problemas 
Complexos 

Resolução de 
problemas complexos 

Capacidade de desenvolver meios de solucionar novos e ainda indefinidos 
problemas em ambientes complexos. 

18 

Gestão de 
recursos 

Gestão de recursos 
Financeiros 

Determinar quanto dinheiro será gasto para fazer um trabalho, e 
acompanhar esses gastos. 

19 
Gestão de recursos 
materiais 

Obter e verificar o uso apropriado de equipamentos, espaços e materiais 
para realizar um trabalho. 

20 Gestão de pessoas 
Motivar, desenvolver e dirigir pessoas. Identificar as melhores pessoas 
para um trabalho. 

21 Gestão de tempo Gerenciar o tempo, próprio e dos outros. 

22 

Habilidades 
sociais 

Colaborar com outros Ajustar as ações em relação a ações dos outros. 

23 Inteligência emocional 
Estar a par da reação de outros e entender o porque eles reagem daquela 
maneira. 

24 Negociação 
Trazer outros para junto de si ou conseguir fazer com que outros se 
reconciliem. 

25 Persuasão  Persuadir outros ou fazê-los mudar de ideias ou comportamento 

26 Orientação a Serviço Procurar ativamente meios de ajudar pessoas. 

27 
Treinar e ensinar 
outros 

Ensinar outros a fazer algo. 

28 

Habilidades 
sistêmicas 

Elaboração de juízos e 
decisões 

Considerar os custos e benefícios de uma ação, e escolher a mais 
adequada em relação à situação. 

29 Análise de Sistemas 
Determinar como um sistema deveria funcionar e como suas mudanças 
podem afetar os resultados. 

30 

Habilidades 
Técnicas 

Reparo e manutenção 
de equipamentos 

Executar manutenção em equipamentos, dizer quando, que tipo e quais 
ferramentas serão aplicadas. 

31 
Operação e controle de 
equipamentos 

Monitorar indicadores ou fontes de sinais para saber se um equipamento 
ou sistema está trabalhando bem. 

32 Programação Escrever programas de computadores para várias finalidades. 

33 Controle de Qualidade 
Conduzir testes e inspeção de produtos, serviços ou processos para elevar 
a qualidade ou performance. 

34 
Tecnologia e 
experiências de uso 

Criar ou adaptar equipamentos e tecnologias para que se ajustem às 
necessidades do usuário. 

35 
Resolução de erros 
operacionais 

Determinar causas de erros operacionais, escolhendo o que fazer para 
corrigi-los. 

Fonte: WEF, 2016 - Adaptado e Traduzido pelo autor  

Pode-se observar aqui também, a convergência de habilidades consideradas 

como soft skills em prevalência em relação àquelas consideradas como hard skills.  

Algumas das aptidões naturais dos profissionais e dos gestores de TIC 

favorecem sua atuação, se pudermos observar algumas das habilidades descritas, 
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tais como pensamento lógico, resolução de problemas complexos, visão sistêmica, 

uso de ferramentas digitais ou lógica matemática.  

Conhecimento técnico faz parte dos quesitos de conhecimento que ele precisa 

agregar, pois, do contrário, não será capaz de atuar em seu próprio campo 

profissional. Naturalmente, quando se abordam as tarefas de comunicação, de 

negociação de relacionamento ou de inteligência emocional, teremos que destacar 

que o esforço de dedicação, autoconhecimento e desenvolvimento que, 

provavelmente precisará ser intensificado, pois passarão a ser ferramentas de 

trabalho, tanto quanto os conhecimentos técnicos.  

De qualquer forma, no âmbito desta pesquisa, passa-se a conhecer quais são 

as competências essenciais neste século para o Gestor de TIC. Esta visão foi utilizada 

no desenho dos tópicos que foram abordados junto aos gestores seniores 

entrevistados neste trabalho.  

2.5 As competências elencadas pelo CEN Europeu para TIC 

Vamos elencar mais um quadro de competências de destaque no mundo. Para 

que pudéssemos comparar e, eventualmente, fazer uma contraposição aos demais 

modelos, buscamos uma visão europeia, que é o Quadro Europeu de e-Competências 

3.0 (European e-Competence Framework 3.0), publicado pelo Comitê Europeu de 

Normalização - CEN (European Committee for Standardization). Ele apresenta 40 

competências, subdivididas em cinco áreas: Planejar, Construir, Produzir, Habilitar e 

Gerenciar (CEN, 2019). 

Com esse esforço, pôde-se agregar um componente importante para este 

trabalho, que são recomendações focadas nas competências de TIC. Os modelos 

discutidos até aqui apresentam competências gerais. Em que pese o fato de que 

competências possam ser aplicadas a qualquer setor ou a qualquer gestor, o fato de 

termos um quadro que “pensa” o perfil tecnológico é muito alvissareiro e promissor, 

pois se utiliza de uma perspectiva que ajuda a busca desta pesquisa. Alguns dos 

acadêmicos incluídos nos destaques são europeus, de maneira a permitir um melhor 

entendimento do contexto da abordagem continental do CEN. Em função do alcance 

dessa instituição e da abrangência de seu estudo, é importante a descrição básica da 
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atuação do comitê. As descrições a seguir foram montadas a partir da consulta ao site 

do CEN (2019) e do Quadro Europeu de e-Competências 3.0 (E-CF, 2014). É um fato 

relevante verificar que órgãos de trabalho formais criam e fomentam políticas para 

auxiliar a sociedade a se desenvolver e a criar maior inclusão digital.  

O trabalho do CEN buscou elencar as principais competências requeridas para 

todos os setores da indústria, focando-se nas habilidades de TIC para este século. O 

grupo de trabalho do CEN nestas habilidades foi montado em 2003 e é formado por 

uma rede de especialistas que representam a indústria da tecnologia, instituições 

acadêmicas, organizações de formação profissional, associações profissionais na 

área, parceiros sociais e instituições de pesquisa. Esse workshop, como batizado pelo 

comitê, visa promover a excelência no setor e fortalecer a profissão de TIC através da 

criação de padrões de suporte relevantes que podem ser aplicados em toda a Europa 

e em todo o mundo. 

Pode-se comentar que TIC tornou-se uma ferramenta de trabalho tão 

importante que foi reconhecida a necessidade de fortalecimento da profissão e de 

seus profissionais, sem o que, poderia ser comprometida uma das bases de 

desenvolvimento futuro da Europa (E-CF, 2014). Além disso o exercício da profissão 

não mais pode ser realizado da forma tradicional, com competências relacionadas a 

especializações técnicas e ao cargo que se ocupa, fazendo-se com que a carreira 

deva ser gerida com antecipação, preparando-se as condições para o aumento das 

competências transferíveis e valorizadas no mercado de trabalho (PEDRO, 2014). É 

exigida a sobreposição de competências transversais, comportamentais, que 

permitam controlar o desempenho individual frente às dificuldades de pressões do 

ambiente necessárias ao novo mercado de trabalho, como já se pôde observar nas 

competências elencadas nos modelos CHA, PMI® e WEF / O*NET (SPENCER; 

SPENCER,1993). 

O trabalho da versão 3.0 do European e-Competence Framework foi apoiado 

pela Comissão Europeia, pela Direção Geral das Empresas e Indústria e pela 

Associação Europeia de Livre Comércio. O quadro de e-Competências foi oficializado 

pelo CEN com a publicação em 2014 de um CWA (CEN Workshop Agreements), de 

número 16234, partes 1, 2, 3 e 4. Esse quadro faz parte da estratégia da União 

Europeia sobre as “competências eletrônicas para o século XXI” e apoia os objetivos 
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políticos chave da chamada “Grande Coligação para o Emprego Digital”, lançada em 

2013. É uma ferramenta importante para impulsionar as competências digitais e o 

reconhecimento de competências e qualificações entre países europeus, visando 

promover o profissionalismo das TIC na Europa. (E-CF, 2014). 

Figura 14 - Órgãos do European e-Competence Framework 

 

Fonte: CEN - European Committee for Standardization, 2014 

As ações que fazem parte da chamada “A Grande Coalizão”, inclui políticas 

como a Agenda Digital para a Europa, a Estratégia de e-Skills, o Pacote de Emprego, 

a Iniciativa Educacional de Abertura, a Estratégia de Repensar a Educação, a 

Iniciativa Oportunidades Juvenis e a Panorama de competências da União Europeia 

(UE), visando acelerar o desenvolvimento no continente.  

O CEN é uma das três organizações oficialmente reconhecidas na Europa, para 

o desenvolvimento e para a definição de normas, juntamente com o CENELEC 

(Comité Europeu de Normalização Eletrotécnica) e o ETSI (Instituto Europeu de 

Normas de Telecomunicações). O CEN desenvolve normas europeias que 

estabelecem especificações e procedimentos em relação a uma ampla gama de 

produtos e serviços. Seus membros são os organismos nacionais de normalização de 

33 países europeus, incluindo todos os estados membros da União Europeia, três 

países da Associação Europeia de Comércio Livre (Islândia, Noruega e Suíça) e dois 

países candidatos à UE (Turquia e antiga República Iugoslava da Macedónia). 

Padrões Europeus (ENs) aprovados pelo CEN são aceitos e reconhecidos em todos 

esses países.  

Buscou-se também o pensamento acadêmico europeu, inserido na dinâmica 

de formação das competências no continente, que destaca a necessidade de saber 

agir de forma responsável, sendo reconhecido pelos outros e sabendo mobilizar, 

integrar recursos e transferir os conhecimentos, recursos e habilidades, em um 

determinado contexto profissional (LE BOTERF, 1994). Este é exatamente o objetivo 
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do CEN, ao normalizar a descrição e os procedimentos dos profissionais de TIC para 

a Europa.  

A descrição dos perfis do quadro de e-Competências do CEN está detalhada 

nas figuras a seguir.  

Quadro 17 - e-Competências CEN Europeu - Parte 1 

 

FONTE: e-CF, 2014 

Sua estrutura lembra a construção do PDCA (Plan, Do, Check, Act) de Deming 

(VIEIRA FILHO, 2010). Lendo-se o detalhamento de cada competência, fica-se com 

a imagem de uma descrição de cargo, seguida das habilidades exigidas para a sua 

perfeita execução. Fazendo-se uma comparação com os demais modelos, pôde-se 

observar que se descrevem os conhecimentos requeridos e as habilidades 

necessárias ao desempenho do cargo, mas não se fala das atitudes que devem levar 

às ações. Foca-se, portanto, no perfil do cargo, “o que é” e “como fazer”. 

Tomando-se como exemplo a primeira competência, “A.1. Segurança da 

Informação e Alinhamento Estratégico de Negócios (Information Security and 

Business Strategy Alignment)” é descrito: 
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Quadro 18 - Competência Segurança da Informação - CEN 

 

FONTE: e-CF, 2014 

A descrição da competência é: Antecipa os requisitos de negócios de longo 

prazo, influencia a melhoria da eficiência e eficácia dos processos organizacionais. 

Determina o modelo de Segurança da Informação e a arquitetura corporativa de 

acordo com a política da organização e garante um ambiente seguro. Toma decisões 

estratégicas de política de Segurança da Informação para a empresa, incluindo 

estratégias de fornecimento e aquisições. 

Como neste trabalho aborda-se a Era Digital e Indústria 4.0, pode-se observar 

a competência “A.7. Monitoração de Tendências Tecnológicas (Technology Trend 

Monitoring)”:  
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Quadro 19 - Competência Monitoração de Tendências Tecnológicas - CEN 

 

FONTE: e-CF, 2014 

Observe-se a descrição da competência A.7.: Investiga os mais recentes 

desenvolvimentos tecnológicos de TIC para estabelecer a compreensão das 

tecnologias em evolução. Desenvolve soluções inovadoras para a integração de 

novas tecnologias em produtos, aplicativos ou serviços existentes ou para a criação 

de novas soluções.  

Na mesma linha, pode-se verificar adicionalmente a competência “A.9. Inovar 

(Innovating)”: Desenvolve soluções criativas para o fornecimento de novos conceitos, 

ideias, produtos ou serviços. Implanta um pensamento novo e aberto para vislumbrar 

a exploração dos avanços tecnológicos para atender às necessidades da empresa / 

sociedade ou à direção da pesquisa. 

Esse processo tem continuidade na segunda parte das descrições de 

competência do quadro do CEN, que segue descrita no próximo quadro. 
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Quadro 20 - e-Competências CEN Europeu - Parte 2 

 

FONTE: e-CF, 2014 

Isso permite perceber a forte necessidade de repercutir o desenho das novas 

profissões, do novo profissional e de sua adequação às mudanças do tempo. Nesse 

sentido, o trabalho do CEN se mostra oportuno, pois atende a esses requisitos, do 

ponto de vista dos quesitos de conhecimento e de habilidades. Observando-se 

novamente Le Boterf, na evolução do seu pensamento, ele nos informa que o que se 

requer é um profissionalismo que faz com que o trabalhador aumente suas chances 

de empregabilidade e o que deve caracterizá-lo nos anos vindouros é não apenas 

considerar a necessidade de retorno, mas também contribuir para ela (LE BOTERF, 

2003). Essas definições se coadunam com o início do grupo de trabalho do CEN, para 

os requisitos de TIC.  

A definição dos requisitos para as e-competências do CEN não aborda as 

atitudes previstas para a execução das tarefas que se pretendem para uma boa 

atuação. Talvez em função do fato de que tenham sido descritas para um ambiente 

industrial.  
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Na Alemanha houve discussões sobre a Indústria 4.0, para descrever como as 

fábricas inteligentes devem ser e como revolucionar a organização das cadeias de 

valor. No MIT, podemos observar essas informações e preocupações sobre sua 

aplicação quando se discute que o mundo está em um ponto de investigação onde o 

efeito das tecnologias digitais se manifestará com força total através da automação e 

de realizações sem precedentes (BRYNJOLFSSON, MCAFEE, 2014). 

O que se abstrai do cenário formado por essas afirmações entra em 

consonância com a busca do CEN, que visa moldar um quadro que objetiva orientar 

a sociedade europeia na formação de profissionais de TIC preparados para a Era 

Digital e Indústria 4.0, definindo os requisitos para a sua atuação. 

2.6 Competências adicionais do Gestor de TIC 

Neste item, cabe destacar algumas características adicionais que foram 

observadas nas pesquisas conduzidas neste estudo e que podem compor o perfil do 

gestor de tecnologia neste século.  

Adaptabilidade 

Como se pode depreender das descrições de competência abordadas neste 

capítulo, questiona-se se os gestores em geral estão prontos para a Era Digital e 

Indústria 4.0 e a capacidade de se adaptar um ponto central. Afirma-se de forma 

contundente que nos momentos de grandes mudanças tecnológicas, pessoas, 

empresas e instituições sentem a profundidade das mudanças, mas costumam ser 

derrotadas por elas, pela pura ignorância dos seus efeitos (CASTELLS, 2014). 

Como já citado anteriormente, temos um profissional específico, da indústria de 

informática, do qual se exige um trabalho cognitivo e criativo, flexível em sua origem 

e intelectual por excelência e que se encontra no meio do caminho das transformações 

digitais, já em curso (LIMA; OLIVEIRA, 2017).  Ao mesmo tempo em que as exigências 

e desafios técnicos e tecnológicos se impõe, ficam presentes necessidades de maior 

visão e responsabilidades, frente às demandas da sociedade e das empresas. E 

afirma-se, como já citado anteriormente, que a maior parte das empresas falha no 

desenvolvimento de uso das ferramentas digitais, da criação de cultura interna e da 
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digitalização da própria companhia. Sem a necessária adaptação, erram em 

desenvolver a sua liderança, as suas capacidades digitais internas, no caso deste 

estudo, os bancos, para permitir que se trabalhe de forma diferente, se definir uma 

visão e executar as mudanças que sejam indispensáveis (WESTERMAN et al., 2016).  

Como já citado, uma parte importante dos profissionais não estará preparada 

para sobreviver e ser bem-sucedida. No que se refere aos gestores de TIC, é uma 

afirmação oportuna para profissionais que, em sua base de formação, sejam 

racionais, usem princípios de estratégia e metodologias para enfrentar o inesperado 

e as incertezas, frente a um ambiente de verdades pré-estabelecidas (MORIN, 2011). 

A gestão de projetos, já citada, preconiza que a administração de recursos escassos, 

presente nos ambientes financeiros, contêm riscos e incertezas, que o sucesso requer 

competência prévia e que empreender é administrar e gerenciar projetos, visando o 

crescimento da empresa (SABBAG, 2009). Essa é também uma exigência para os 

gestores de tecnologia, focados fortemente na administração de projetos e suas 

ferramentas de administração de mudanças. 

Percebe-se que é necessário o aumento da iniciativa do gestor de tecnologia 

para que ele assuma uma postura de Empreendedorismo Corporativo, tema estudado 

e descrito na década passada. Neste sentido, se exige do profissional uma visão 

estratégica de negócios e uma abrangência de atuação muito mais ampla que no 

passado, um misto de criativo, administrador e integrador, incorporando a visão de 

futuro e a capacidade de realização (HASHIMOTO, 2006). Esta competência parece 

necessária nesta etapa do desenvolvimento bancário do país.  

Capacidade de Inovação 

Neste aspecto ficam incluídas as funções de inovação que dão sustentabilidade 

ao uso aplicado das TDs e dos cuidados necessários para gerar uma cultura de 

renovação efetiva na empresa. O ponto central foca o fato de que inovar não é 

somente inventar, que é o ato de criar algo inédito, como um produto, um serviço, um 

processo revolucionário ou uma tecnologia diferenciada. A inovação provoca-se a 

aplicação comercial e em escala de uma invenção (DRUMMOND, 2018). No entanto, 

inovar exige o uso da criatividade como um processo mental desenvolvido, 

envolvendo a geração de novas ideias ou conceitos, ou ainda, novas associações 
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entre ideias ou conceitos existentes. Esse é o modelo mental (Mind set) que deve ser 

buscado pelo gestor bancário, objeto de nosso estudo, uma vez que um banco ou 

qualquer outra empresa pode ainda estar cheia de pessoas criativas, mas não ser 

inovador, pois depende de uma cultura de inovação estabelecida, conceitos cotejados 

por Philip Kotler e Fernando Trías de Bes (2011). Nas palavras dos autores, temos 

barreiras à inovação que podem ser resumidas nos seguintes itens:  

• O que inovação realmente significa: Existência de Cultura de inovação 

e a decisão pela realização de inovação radical ou gradual; 

• Atribuição Imprecisa de responsabilidade: quem faz o que e quando, 

com lideranças definidas de maneira formal, com o papel definido da 

área de tecnologia e suas interfaces ativas com as áreas comercial e de 

negócio;  

• Confusão entre Inovação e Criatividade: o conhecimento claro para 

definir ações diferentes voltadas para evolução linear, necessidades, 

time-to-market e novas ideias. Pessoas específicas, Novas Habilidades 

e Gestão empresarial precisam caminhar juntas;  

• Falta de Arcabouço: não há uma teoria abrangente, unificada e 

universalmente aceita para a inovação, como nas áreas de RH ou de 

finanças. Dessa forma, em um ambiente bancário, nosso recorte de 

pesquisa, é necessário estabelecer áreas, rotinas e fluxos de trabalho 

que garantam que a inovação seja trabalhada formalmente. A gestão de 

inovação bem feita faz crescer e mal feita faz a empresa desaparecer; 

• Falta de Controle: Requer entender e definir Metas, Processos, 

Monitoramento, Aplicação e efeito no cliente final do banco. É necessário 

ter inovação como uma área específica do gerenciamento empresarial;  

• Falta de coordenação: São exigidos fluxos de informação, espaços 

físicos para colaboração, sistemas integrados e controle do dado, 

informação e do conhecimento obtido, com canais horizontais e verticais 

na empresa, uso de ferramentas ágeis, com modelos de Squads 

modernos e dinâmicos (grupos de trabalho multidisciplinares 
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trabalhando juntos na “mesma mesa”) e visão financeira, técnica e 

operacional (colaboração interdepartamental e multidisciplinar). Neste 

caso, criatividade aplicada vira estratégia.  

• Falta de foco no cliente: trabalhar para si mesmo, pela beleza da 

tecnologia e não para o cliente, quando se deveria buscar encantar o 

cliente resolvendo-se problemas, oferecendo-se maior valor agregado. 

Os exemplos das soluções bancárias vão no sentido de melhorar a 

experiência do cliente no uso de seus sistemas, com os conceitos de UX 

– User Experiencie ou CX – Customer Experiencie.  

O papel da liderança é fundamental no desenvolvimento da competência de 

inovação para o exercício da criação de novas soluções. Pode-se destacar a liderança 

adaptativa, que visa expandir o conhecimento e reduzir as incertezas, por meio de 

experimentos, como descrito na Estratégia das Três Caixas de Vijay Govindarajan 

(2016), que discute o modelo para “Esquecer o Passado”, “Gerenciar o Presente” e 

“Criar o Futuro”.  

Observando-se a aplicação de inovação, , realizada pela consultoria Innosight 

de Boston, com escritórios em Singapura e na Suíça, especializada em estratégia de 

inovação, fica um exemplo da evolução das empresas mais valiosas do mundo 

utilizando como base as empresas da Standard & Poors 500 (S&P 500) e dados da 

empresa Bloomberg, entre o ano 2000 e 2018 (ANTHONY, S.D. et al., 2018).  

Pode-se observar que as empresas que são Plataformas de Tecnologia Digital, 

focadas em inovação por natureza, tiveram um extraordinário crescimento. As 

empresas financeiras presentes na relação são Citigroup, em 2000, Wells Fargo e JP 

Morgan, em 2015, e Berkshire Hathaway e JP Morgan, em 2018, apenas 17% do total 

nos últimos dois rankings (duas empresas em 12) no âmbito da S&P 500. Destaque-

se que no Brasil, como abordado em nosso primeiro capítulo, os bancos são as 

empresas que lideram o uso aplicado de tecnologia (MEIRELLES, 2019). Esta é a 

relação:  
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Quadro 21 - As 12 maiores companhias mundiais por valor de mercado 

 

Fonte: Consultoria Innosight, 2018 

Sustentabilidade e Humanização 

Fica aqui um elemento adicional, na busca do perfil do gestor do futuro, sobre 

as funções humanísticas envolvidas em seu trabalho, uma vez que grande parte do 

trabalho tecnológico conduzido por ele parece prescindir cada vez mais do toque 

humano, já que a necessidade de capital para investir torna-se menor com a 

disseminação da tecnologia e os mercados de trabalho se voltam para um conjunto 

limitado de competências técnicas, com recompensas enormes para poucas pessoas 

(SCHWAB, 2016).  

Ainda que possa parecer uma digressão, a abordagem acadêmica e social, 

com os naturais problemas de inclusão digital, pede a sua breve abordagem na busca 

da integração da evolução tecnológica com a sua aplicação humanizada. 

Condições de sustentabilidade precisam fazer parte do novo mind set do gestor 

de TIC para possibilitar que sejam integradas aos seus projetos, sempre que seja 

oportuno e que seja possível, como preconizado pelos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas (ODSs, 2018). 
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Figura 15 - ODSs - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 

Fonte: Estratégia ODS, 2018 

Atitudes ligadas à inovação e aos valores do novo milênio podem ser integradas 

ao seu modelo mental, ao comportamento e às suas preocupações, visando abordar 

o novo milênio de uma maneira aberta e plural, mais ampla e imaginativa. Para esta 

contextualização empresta-se a visão de Ítalo Calvino, escritor italiano que salientou 

o emprego de suas “Seis Propostas para o Novo Milênio” montadas para conferências 

em seu último trabalho na Universidade de Harvard, em Cambridge (CALVINO, 1990). 

Essa abordagem permite oferecer uma possibilidade para reflexão, quanto à função 

única do gestor de TIC, que exigirá visão de longo prazo sobre as necessidades 

corporativas, exigências do mercado e sobre empatia, para dimensionar os impactos 

do que faz e as melhores decisões a serem tomadas. Calvino definiu as suas 

propostas como: Leveza, Rapidez, Exatidão, Visibilidade, Multiplicidade e 

Consistência, mas pôde desenvolver somente as cinco primeiras, que descrevemos 

aqui, sucintamente: 

• Leveza: está associada à precisão e à determinação, com um salto ágil 

e imprevisto, em lugar das virtudes que prometem ser a vitalidade dos 

tempos, mas são agressivas, espezinhadoras e estrondosas. 

Representa o movimento e é um vetor de informação; 

• Rapidez: estabelece uma relação lógica, de causa e efeito, com ritmo. 

É sempre uma luta contra o tempo, contra os obstáculos que impedem 

ou retardam a construção dessa sociedade baseada na transformação. 

Destaca-se a relação entre velocidade física e velocidade mental. A 
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rapidez, a agilidade do raciocínio, a economia de argumentos, mas a 

permanência da comunicação entre o que é diverso. Foco na agilidade, 

mobilidade, desenvoltura. Este conceito recorda o processo de gestão 

de projetos, que consagra direção, ritmo e velocidade adequados a cada 

projeto e a cada ambiente (PMI, 2017); 

• Exatidão: oferece três chaves principais visando à simplicidade: um 

projeto bem definido e calculado, a evocação de imagens nítidas, 

incisivas, que sejam memoráveis e uma linguagem que seja a mais 

precisa possível como capacidade de traduzir as nuanças do 

pensamento e da imaginação, destacando que “Deus mora nos 

detalhes”; 

• Visibilidade: a busca da imaginação, para construir um campo de 

possibilidades infinitas de aplicações, uma vez que a mente humana só 

pode conter uma quantidade finita de informações, mas o imaginário 

individual e a experiência individual podem se estender além desses 

limites; 

• Multiplicidade: como método de conhecimento, e principalmente como 

rede de conexões entre os fatos, entre as pessoas, entre as coisas do 

mundo.  

A razão objetiva dessa abordagem é garantir que se fale sobre a necessidade 

de integrar o caráter humano nas discussões sobre tecnologia, para que isso possa 

ser examinado pacientemente e se medite sobre seu significado, já que na visão do 

autor, em informática, a leveza do Software comanda o peso do hardware e as 

máquinas obedecem à leveza do conhecimento (CALVINO, 1990). 

O objetivo de se examinar as características de competências e liderança 

consideradas necessárias para o gestor de TIC fica então atendido com o estudo dos 

últimos quatro tópicos. São os elementos que utilizamos como referência neste 

trabalho. Em todas estas afirmações, fica patente o questionamento central sobre a 

capacidade dos gestores em fazer frente ao desafio desta era.  

É necessário então examinarmos o que são as habilidades do futuro. 
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2.7 Competências e o Futuro do Trabalho 

Para que o terceiro objetivo específico desta pesquisa possa ser trabalhado, 

qual seja: “Discutir se serão necessários novos perfis para os próximos 10 

anos”, serão verificadas quais as habilidades indicadas como necessárias pelo Fórum 

Econômico Mundial (2016), já observadas anteriormente, além de verificarmos o 

conteúdo do trabalho de Frey e Osborne (2013), já bastante difundido no mundo. 

Destaque-se, entretanto, que este objetivo só foi esgotado em sua análise e 

tratado de forma completa após a realização das entrevistas realizadas nesta 

pesquisa, que foram importantes para complementar nosso entendimento final, 

quanto aos objetivos colocados nesta dissertação.  

Para essa discussão são utilizadas as habilidades condensadas previstas no 

WEF (2016). O World Economic Forum apresentou um quadro de habilidades que 

serão as mais requisitadas nesse novo período da sociedade. As mesmas famílias de 

habilidades apresentadas pelo WEF / O*NET, detalhadas no referencial teórico. Esse 

quadro foi utilizado para compor um questionário, respondido por altos executivos e 

líderes mundiais presentes no fórum daquele ano. Essas respostas foram usadas 

como pesquisa preparatória para o congresso em questão, visando identificar quais 

seriam as habilidades mais importantes demandadas para o ano de 2020, agora a 

nossa realidade presente. Os resultados são indicados na próxima figura. 

Figura 16 - Habilidades para o futuro WEF 2015 - 2020 

 

Fonte: WEF, 2016 
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As habilidades ligadas ao esforço físico e ao domínio técnico dão espaço às 

habilidades cognitivas, à utilização de visão sistêmica e à capacidade de resolução de 

problemas complexos. Fica claro o salto no uso de habilidades cognitivas, 

representando a maior demanda em 2020, deixando-se as habilidades físicas como o 

principal motor do trabalho. Volta-se à valorização dos chamados soft skill sem 

contrapartida aos considerados perfis técnicos ou hard skills. Verifique-se o estudo 

indicado na próxima figura, sobre o futuro do trabalho 

Figura 17 - O futuro do Trabalho - Oxford University 

 

Fonte: Oxford University - Frey e Osborne, 2013 

Quanto mais próximo de 1, na escala apresentada no gráfico, maior a 

probabilidade de ser substituída pela tecnologia. Essa é uma das pesquisas mais 

abrangentes sobre o impacto das mudanças digitais no mercado de trabalho e foi 

desenvolvida por Frey e Osborne, na Oxford University com o nome de: The future of 

employment: How susceptible are jobs to computerization? Segundo os autores, caso 

os atuais profissionais, incluindo-se gestores e executivos, não estejam preparados 

de forma adequada para este período, desenvolvendo-se e fornecendo soluções 

novas e flexíveis, estarão fadados ao desaparecimento (FREY; OSBORNE, 2013). 
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A afirmação é forte o suficiente para entendermos o impacto que pode existir 

com a inação ou inércia eventual do gestor profissional de TIC, um dos elementos 

necessários para fazer com que as engrenagens do mundo moderno possam 

funcionar.  

Nesse trabalho estima-se que, em cerca de 15 anos, 47% dos empregos nos 

EUA deverão desaparecer. São aqueles relacionados a ocupações com alto potencial 

de automação ou computadorização, realizada a partir de máquinas inteligentes. Eles 

avaliaram 702 profissões, indicando as de maior probabilidade de desaparecimento 

em futuro próximo.  

Permanecerão trabalhos manuais e intelectuais e continuarão a desaparecer 

trabalhos repetitivos e em escala. Com uma diferença em relação ao passado, pois 

abrangerão trabalhos considerados complexos por nós, como classificação de 

processos no direito ou diagnósticos médicos, por exemplo. Embora novas profissões 

estejam em criação em função da evolução digital da sociedade, como cientistas de 

dados ou antropólogos digitais o impacto social poderá ser grande e os seus efeitos 

não poderão ser ignorados (COSTA, 2019). 

O fato é que não há preparação adequada, que vise entender, preparar e 

entregar bons gestores, de forma automática, ou que forneça ferramentas gerenciais 

dinâmicas, adequadas e objetivas para essa fase de mudanças. É nesta linha que se 

aborda o fato de que os tomadores de decisão costumam ser levados pelo 

pensamento tradicional linear, sem ruptura ou costumam estar muito absorvidos por 

preocupações imediatas (SCHWAB, 2016). 

Isso remete às atitudes que precisam estar presentes constantemente, que 

destacam o ambiente de trabalho diário, de forma a se saber capaz de auxiliar na 

tarefa de passarmos de uma sociedade que trata o dado, a informação e o 

conhecimento, para uma sociedade da consciência (GUEVARA; DIV, 2007). O que se 

percebe é a necessidade de agregar a condição de aprender continuamente, 

desaprender rápido e reaprender, com novas convicções, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e ética (TOFFLER, 1980). Existem gestores que precisam alterar 

radicalmente sua forma de trabalhar em equipe, de definir, controlar e buscar 
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resultados, de olhar para o negócio da empresa, de motivar pessoas e a si mesmos, 

para obter resultados palpáveis e integrados (ROBBINS, 2005). É o futuro do trabalho. 

Isso ocorre também em TIC. Já foi observado o que seriam as Capacidades de 

Liderança Tecnológica, com destaque para o fato de que a proximidade entre líderes 

de negócio e de tecnologia é essencial para impulsionar, e porque não dizer, fazer 

com que sejam possíveis as transformações que se baseiam em Tecnologia Digital, 

com um entendimento comum a todos (WESTERMAN et al., 2016). 

 E, se retrocedermos ainda mais no tempo, vamos encontrar conceitos de 

gestão que ainda hoje ou talvez ainda mais, representam um desafio. Como citado 

por Drucker, o conhecimento tem se tornado o principal recurso da sociedade 

moderna e o profissional atual precisa se tornar um trabalhador do conhecimento, que 

sabe aplicá-lo, sendo preciso participar de novas estruturas, com nova postura, nem 

sempre liderando as ações diretamente, como no passado (DRUCKER, 2002). 

Uma das grandes mudanças, a qualquer tempo, é a identificação do que é 

importante entender, o que está se alterando em torno do ambiente no qual se vive, 

como as poderosas tecnologias digitais afetam o perfil, os empregos e a demanda 

pelo trabalho humano. Entender como trabalhar a partir da utilização de máquinas que 

aprendem, uma vez que a realização do trabalho vem mudando paulatinamente, 

automatizando processos e a tomada de decisões. Desta maneira, é necessário 

alterar o modelo mental de nossos profissionais, pois ele passará de um gestor 

processual e operacional, para um mais criativo, com foco no uso da tecnologia, 

fazendo perguntas mais inteligentes e sabendo utilizar as máquinas para automatizar 

decisões estudadas previamente (BRYNJOLFSSON; MCAFEE, 2012a).  

A alteração dos modelos de negócio, citada no capítulo anterior (A Era Digital 

e Indústria 4.0), é de interesse e importância, pois altera as Cadeias Globais de 

Fornecimento e de Criação e Valor, além de cortarem ao meio o acesso de 

intermediários entre quem produz um bem ou serviço e quem os utiliza. Esse é um 

dos estudos futuros que recomendamos, pois está afetando e afetará ainda mais as 

bases de tomada e de oferta do trabalho, como se conheceu no século passado. O 

trabalhador tradicional poderá ter a oportunidade de oferecer o seu trabalho para 

vários tomadores, por sua opção, de forma distinta daquela que oferece hoje. O gestor 
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de TIC tem que estar preparado para usar esses novos trabalhadores digitais. De 

acordo com trabalho anual publicado pela rede de relacionamento profissional 

LinkedIn chamado de “The Most In Demand Hard and Soft skills of 2020” 

(ANDERSON, 2020). Os requisitos comportamentais mais requisitados são: 

• Soft skills: Criatividade, Persuasão, Colaboração, Adaptabilidade e 

Inteligência Emocional;  

• Hard Skills: Blockchain, Computação em Nuvem, Raciocínio Analítico, 

Inteligência Artificial, Desenho de interface para o usuário (UX – User 

Experience), Análise de negócios, Marketing, Vendas, Computação 

Científica e Produção de vídeos.  

Com este último tópico encerra-se o Estudo das Competências e das 

referências teóricas, que embasaram a preparação para o trabalho em campo.  

No próximo capítulo, está exposto o detalhamento dos Procedimentos 

Metodológicos adotados neste trabalho de dissertação.  
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CAPÍTULO III - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Metodologia Aplicada 

Como definido na literatura, a metodologia utilizada se dá de acordo com a 

natureza do problema apresentado. Sendo assim, o procedimento metodológico 

orientado e adotado para esta dissertação, para que os propósitos descritos fossem 

atendidos, foi uma pesquisa aplicada com abordagem exploratória, de natureza 

qualitativa. Lembrando que o objetivo traçado foi a investigação e a possível 

descoberta do perfil necessário aos Gestores de Tecnologia na Era Digital e Indústria 

4.0, nos grandes bancos brasileiros.  

A visão geral para o desenvolvimento da pesquisa está apresentada abaixo, 

com o diagrama resumido de sua construção. 

Quadro 22 - Diagrama de Construção da Pesquisa 

 

Fonte: Preparado pelo Autor 

O meio definido para a coleta de dados foi a realização de entrevistas, com um 

roteiro semiestruturado, aplicado a executivos, líderes e gestores sêniores de 

Definição do Objetivo Geral, dos Objetivos Secundários e da Justificativa da Pesquisa

Problema da Pesquisa: Quais os conhecimentos e habilidades necessárias para um Gestor de 

Tecnologia na Era Digital e Indústria 4.0, em grandes bancos brasileiros?

Fenômeno da Era 

Digital e da 
Indústria 4.0

Desenvolvimento das pesquisas para  o 

Referencial Teórico

Desenvolvimento  do Roteiro semi-
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Análise de 
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Bardin 
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Considerações Finais e Bibliografia
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tecnologia, voltados à indústria bancária. Esses executivos tiveram uma contribuição 

essencial, já que trabalharam diretamente nos próprios bancos, em consultorias ou 

em grandes fornecedores, liderando gestores de tecnologia na média gerência e 

desenhando soluções de impacto no ambiente financeiro.  

Com esse meio de coleta de informação, pôde-se utilizar análise de conteúdo 

relacional de Laurence Bardin para análise e compilação dos dados obtidos. Em uma 

primeira fase, trabalhou-se com o tratamento descritivo, a transcrição das entrevistas, 

a montagem do quadro categorial, a decifração estrutural (taxonômica, temática e 

expressiva) com busca de temas, expressões, frases e coocorrências destacadas, 

com uma codificação aberta. O objetivo da codificação é criar condições para a 

detecção de padrões estabelecidos, a construção de teorias sobre o tema, sua 

categorização e ainda, auxiliar em processos analíticos (SALDAÑA, 2015). Desta 

forma, em uma segunda etapa, foi utilizada a leitura flutuante, para execução da 

análise transversal dos temas e o entendimento contextual, empático e cognitivo dos 

significados, dentro da estruturação discursiva de cada entrevistado, com o 

refinamento da codificação. Fica a frase inspiradora de Lacan, que foi destaca pela 

autora: “Que um dos seus ouvidos ensurdeça, tanto quanto o outro deve estar atento” 

(BARDIN, 2011, p. 96).  

Na busca pela construção dos rótulos, temas, subtemas, palavras-chave, 

codificação e categorização, optou-se pelo uso do processo manual, indicado como 

uma possibilidade por Bardin (2011), com transcrições e perspectiva de codificações 

emergentes dos dados, ainda que, por vezes, seja considerado um método mais 

trabalhoso. Como referenciado por outros autores como John Creswell, “A abordagem 

tradicional nas ciências sociais é permitir que os códigos emerjam durante a análise 

dos dados” e ainda que “alguns pesquisadores têm considerado conveniente codificar 

à mão as transcrições ou informações qualitativas, às vezes utilizando esquemas de 

cor e cortando e colando segmentos de texto em cartões de anotações.” (CRESWELL, 

2010 p. 221). Esse foi o procedimento seguido nesta pesquisa, utilizando-se planilhas 

eletrônicas com o mapeamento de oito questões e dos seis entrevistados envolvidos 

na pesquisa, conforme descrito no parágrafo anterior, montando-se 48 caixas de 

informação. Na construção com o auxílio de Softwares de análise de conteúdo, é 

possível se trabalhar com códigos e relações sistematizadas, mas na sua utilização 



105 
 
 

percebeu-se a possibilidade de certo engessamento na interpretação e na seleção de 

trechos, com a perda de espontaneidade e intuição nessa construção, devido à 

natureza dos entrevistados e do conhecimento do tema. Consumou-se assim o 

processo escolhido.  

Desta forma foram selecionados 121 rótulos da análise de conteúdo, com 

redução dos mesmos para 56 subtemas após coocorrências e posterior concentração 

em 3 Categorias e 15 elementos estruturais, após análise de relações, inferências e 

interpretação dos dados. Com a codificação e categorização final, completou-se a 

análise de conteúdo, o que permitiu realizar a confirmação e o confronto entre as 

observações realizadas na fundamentação teórica e o resultado obtido com a 

aplicação das entrevistas. Pode-se então, trabalhar a constatação das habilidades 

para o gestor de tecnologia bancária, a descoberta de eventuais novas abordagens e 

de possíveis contribuições para esta pesquisa. Também foram selecionadas quatro 

sugestões de contribuições para a academia. As categorias, estrutura e subtemas são 

indicados na apresentação dos resultados, com a ilustração de frases e trechos das 

falas dos entrevistados.  

Desta forma, aqui estão descritas as categorias elencadas neste trabalho e os 

seus elementos estruturais. A descrição completa de cada item está contida no 

Apêndice B deste trabalho. Este desenvolvimento foi resultante dos fundamentos 

teóricos que embasaram a montagem do protocolo de entrevistas e da análise de 

resultados realizada nesta pesquisa. Estas são as categorias:  

• Categoria 1: Evolução Tecnológica, com os seguintes elementos 

estruturais: Megatendências e Tecnologias Disruptivas; Novos Modelos 

de Negócio; Fintechs e Desintermediação; Tratamento e Apropriação do 

Conhecimento;  

• Categoria 2: O Gestor de Tecnologia, com: Visão do Negócio e Visão do 

Futuro; Conhecimento Bancário e Tecnológico; Mudança e 

Adaptabilidade; Novas Responsabilidades e Novo Mind set; Métodos 

Ágeis, Gestão de Riscos e Oportunidades;  

• Categoria 3: Competências e Habilidades, com: Soft skills e Abrangência 

de Atuação, Futuro do Trabalho; Inovação; Padronização de Modelos de 
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Competências; Novas Competências; Transformação e Liderança 

Digital.  

No processo de montagem de uma proposta para o estudo sobre Novas 

Competências do gestor de TIC, resultante final do trabalho de nossa pesquisa 

exploratória, emprestamos os conceitos da Ground Theory (CHARMAZ, 2006). Isso 

foi utilizado apenas para fazermos a referência às perspectivas de Data Driven (DD), 

em que os dados orientaram a seleção da competência e de Theory Driven (TD), onde 

os referenciais teóricos orientaram a escolha. Em alguns casos as competências 

estudadas tiveram base nos dois elementos, no teórico e nos dados levantados.  

 

Escolha das empresas e dos entrevistados 

Como esta abordagem requeria a adesão de executivos, líderes e gestores 

seniores de grande maturidade e experiência, foi realizada uma escolha intencional 

da amostra dos convidados que foram entrevistados. Foram utilizados alguns critérios 

considerados centrais para os objetivos definidos, voltados a resultados abrangentes 

e de impacto para o sucesso desta pesquisa. Os critérios traçados foram:  

• Executivos, Líderes ou gestores seniores de tecnologia que tenham 

ocupado a posição de Presidência, Vice-Presidência, Diretoria ou 

Superintendência em suas companhias, sejam elas grandes bancos, 

grandes consultorias ou grandes fornecedores de soluções de 

tecnologia para o setor bancário; 

• Profissionais que tenham tido ao menos 10 anos de atuação nestes 

cargos de direção, de maneira a terem acompanhado os últimos 10 anos 

de transformação e dos desafios relacionados à tecnologia no ambiente 

bancário;  

• Escolha de Bancos e de Empresas reconhecidas como companhias de 

grande porte e de relevância no mercado. Pela própria caracterização 

do cargo do executivo, dos desafios inerentes à função e da importância 

das empresas, fica implícita a garantia de que esses executivos 

possuíram grandes equipes sob os seus cuidados e de que participaram 
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de projetos de larga envergadura em suas gestões. Isso permite que os 

processos de competência e de liderança dentro de suas equipes 

tenham sido acompanhados e testados por eles; 

• No caso das grandes consultorias ou dos fornecedores bancários, pela 

natureza de sua atuação e pela oferta de seus serviços, existe a garantia 

que possuem ou possuíram relação direta na direção de projetos ou no 

fornecimento de soluções tecnológicas para os principais bancos.  

Os bancos e ambientes abordados foram escolhidos dentre o grupo descrito a 

seguir. Por uma questão de confidencialidade oferecida aos executivos, não serão 

indicados diretamente no perfil dos entrevistados. O grupo de empresas utilizado para 

o convite aos executivos foi:  

• Bancos privados: Itaú-Unibanco; Bradesco e Santander; 

• Consultorias de mercado global como Accenture, BCG (Boston 

Consulting Group), PwC, ou Gartner e a consultoria nacional Kalendae, 

normalmente contratadas pelos bancos para definições estratégicas, 

especificações ou seleção de produtos na área de tecnologia; 

• Grandes fornecedores de soluções de TIC para bancos: OI, Vivo, Claro, 

TIM e fabricantes Cisco, Alcatel, Avaya, Ericsson, Huawei.  

Na escolha dirigida destes executivos foi possível convidar profissionais que 

acabaram por militar em mais do que um segmento ou de um dos tipos de empresas 

citadas, durante a sua carreira. Isto enriqueceu o poder de contribuição e a 

abrangência que cada um pôde gentilmente oferecer para esta pesquisa. Todos os 

grandes bancos citados foram contemplados na escolha dos executivos.  

As entrevistas foram realizadas com o apoio de gravação e com o 

consentimento dos entrevistados. As transcrições das mesmas somaram 167 páginas. 

O sigilo prometido aos executivos e a extensão das transcrições impedem a sua 

inclusão no apêndice deste trabalho. No entanto, as muitas inserções de frases 

espontâneas e importantes dos líderes ouvidos aqui, permitem verificar a síntese de 

seus pensamentos e destaques.  
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Desta forma, o perfil dos profissionais participantes está descrito a seguir: 

Quadro 23 - Perfil dos Executivos Entrevistados 

ENTREVISTADO 
REFERÊNCIA 

NO TEXTO 

DURAÇÃO 
DA 

ENTREVISTA 

FAIXA ETÁRIA 
MAIS QUE 
10 ANOS 
NA ÁREA 

CARGO EM 
TECNOLOGIA 

ATUAÇÃO 
EM 

BANCOS 

ATUAÇÃO EM 

CONSULTORIAS 

ATUAÇÃO EM 

FORNECEDORES 35-45 45-60 +60 

ENTREVISTADO 1 E1 65 min.  X  SIM DIRETOR SIM SIM SIM 

ENTREVISTADO 2 E2 67 min.   X SIM PRESIDENTE NÃO SIM SIM 

ENTREVISTADO 3 E3 49 min.  X  SIM DIRETOR SIM NÃO NÃO 

ENTREVISTADO 4 E4 73 min.  X  SIM DIRETOR SIM SIM NÃO 

ENTREVISTADO 5 E5 54 min. X   SIM DIRETOR NÃO SIM SIM 

ENTREVISTADO 6 E6 69 min.  X  SIM DIRETOR SIM SIM NÃO 

Fonte: Preparado pelo autor 

Fica definida uma possibilidade para futuros estudos que é a inclusão de um 

banco público no rol dos bancos elencados aqui. No decorrer desta pesquisa, a 

possibilidade foi aventada, mas tivemos duas motivações para essa exclusão. Uma 

foi relacionada ao perfil dos profissionais do setor privado, que são exigidos em um 

regime de competição interna e externa elevado, considerado mais adequado para o 

foco desta pesquisa. A outra, mais prosaica, foi a falta de disponibilidade de seus altos 

dirigentes em função de demandas internas e ajustes, que vêm ocorrendo no primeiro 

ano de uma nova administração.  

Roteiro Semiestruturado 

Com base nas pesquisas do referencial teórico foram desenvolvidos grupos de 

questões que foram apresentadas aos Executivos e Gestores Seniores convidados. A 

cada bloco de questões, foi incluído um contexto para que o entrevistado pudesse se 

basear e explanar livremente sobre o tema.  

Lembre-se aqui, que as respostas dos entrevistados poderiam se cruzar de 

forma independente entre os grupos de perguntas, na evolução da linha de raciocínio 

de cada um dos entrevistados. A análise de conteúdo realmente confirmou que isso 

ocorreu, como veremos na análise de resultados. Assim, o objetivo das entrevistas foi 

levantar dados e informações sobre os temas elencados neste trabalho, inicialmente 

baseados no referencial teórico:  
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• Era Digital e Indústria 4.0 (2 questões);  

• O Gestor de Tecnologia (2 questões);  

• Competências e Habilidades (3 questões);  

• Contribuição da academia sobre o tema (1 questão). 

A descrição completa das questões e dos textos contextuais incluídos a cada 

bloco, foi incluída no apêndice A.  

Cronograma de Trabalho 

A tabela apresentada a seguir tem como objetivo a indicação das tarefas que 

foram realizadas de maneira geral ao longo do tempo. São apresentadas de forma 

modular, apenas como referência de como o trabalho foi dividido e executado, de 

forma a servir de referencial geral de sua composição.  

Quadro 24 - Cronograma de trabalho da Dissertação 

Período Atividade 

Mês: 
1, 2, 3 e 4 

Identificação de referencial teórico, seleção da literatura, fontes adicionais, bases 
de informações secundárias, agentes de mercado, instituições e cases de maior 
impacto 

Mês: 
4, 5 e 6 

Montagem das pesquisas nas bases de dados científicas para levantamento dos 
dados e validação do ambiente empresarial e acadêmico atuais 

Mês: 
7, 8, 9 e 10 

Fundamentação da Pesquisa, processo metodológico, modelo inicial de 
entrevistas 

Mês: 
10, 11, 12 e 13 

Identificação dos principais movimentos e padrões de transformação da Era Digital 
/ Indústria 4.0. 
Caracterização do perfil dos executivos de mercado 

Mês: 
14, 15 

Estudos de casos nacionais e internacionais de sucesso e tendências para a 
próxima década 

Mês: 
16, 17, 18 e 19 

Identificação das competências e habilidades necessárias aos Gestores de 
Tecnologia da Era Digital e Indústria 4.0 

Mês: 
20 e 21 

Identificação de movimentos 
estabelecidos no mercado. Protocolo 
de entrevistas 

Empresas e Fornecedores 

Consultorias e Associações 

Mês: 
21 e 22 

Qualificação, leitura de material adicional, avaliação de diretivas de 
desenvolvimento e de conteúdos mandatórios  
Realização das entrevistas 

Mês: 
23 a 28 

Pesquisas adicionais, Transcrições e Análise de Conteúdo. 
Elaboração do Documento Final de Dissertação 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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CAPÍTULO IV - ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A análise de resultados desta pesquisa está dividida em três partes.  

A primeira parte inclui a síntese do que foi ouvido e destacado nas entrevistas, 

com a apresentação de quadro resumo de cada categoria elencada na análise 

conteúdo. Foram incluídas algumas frases dos entrevistados para melhor exemplificar 

os destaques feitos. O detalhamento com a descrição do quadro de categorias pode 

ser encontrado no Anexo A - Protocolo de Entrevistas.  

No tópico seguinte é realizada a discussão dos resultados encontrados com 

relações entre os itens descritos e ilustrações de frases dos entrevistados que 

caracterizam os fatos, categorias e elementos aqui apresentados. 

No último item da análise de resultados, concluiu-se pela necessidade de 

propor o estudo de um novo quadro de competências, voltado para os próximos 10 

anos, o que atende o problema de pesquisa colocado e ao objetivo geral desta 

pesquisa. Ele se mostrou como o resultado natural das pesquisas de referencial 

teórico e das entrevistas realizadas e está apresentado como uma proposta para 

novos estudos, para a avaliação em futuras pesquisas e para construção de modelos, 

cuja aplicabilidade e efetividade deverão ser validadas.  

4.1 Apresentação dos Resultados 

Realizadas as entrevistas com os gestores seniores de TIC, pôde-se verificar 

que cada um deles seguiu sua própria estrutura discursiva, ainda que tenha sido 

utilizado um roteiro semiestruturado. O conjunto de suas experiências e de sua forma 

de abordar o mundo da tecnologia e da gestão, evidenciou focos e modelos mentais 

(mind sets) diferentes, o que era de se esperar, mas não deixa de ser interessante 

para ser observado, percebidos na análise transversal destas conversas. 

Do ponto de vista metodológico, na análise de conteúdo das entrevistas, 

verificou-se que tanto o modelo instrumental quanto o representacional se mostraram 

importantes, como trazido por Bardin (2011), ainda que a consideração das 

circunstâncias seja muito relevante, do ponto de vista deste pesquisador, em função 
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do fenômeno desta pesquisa, a Era Digital e a Indústria 4.0. Por outro lado, o sentido 

literal das palavras é simbólico quando encerra um conceito central e não pode ser 

desprezado. Até porque, os profissionais entrevistados, executivos e gestores 

seniores, demonstraram assertividade em certas ocasiões ao centrar algumas de suas 

descrições em palavras-chave ou metáforas, como se fossem resumos de suas 

descrições.  

Isto pode ser observado, por exemplo, quando o entrevistado número 1 (E1) 

destaca que a forma de absorção de aprendizado deve ser feita pela experimentação. 

A descrição do fenômeno por E1, por exemplo, redundou em uma informação sobre 

a evolução tecnológica, na qual foi citado que “as oportunidades (trazidas pela 

tecnologia) geram novas necessidades, mas as necessidades (resultantes de novas 

expectativas) geram novas oportunidades”, indicando um ciclo contínuo, o que ele 

considera a evolução natural da sociedade.  

Nos próximos itens serão indicados os principais destaques obtidos nas 

entrevistas. Durante o texto será identificado entre parênteses o entrevistado que tiver 

citado aquele conceito. Alguns breves comentários foram feitos, mas a discussão ficou 

reservada para o próximo tópico.  

A narrativa escolhida aqui passa pela apresentação das categorias chave, seus 

elementos estruturais / códigos selecionados, para contextualizar a leitura, seguida 

pelos destaques retirados da análise de conteúdo, em cada segmento. A primeira 

categoria elencada é a de “Evolução Tecnológica”.  

Quadro 25 - Análise de Resultados - Categoria Evolução Tecnológica 

CATEGORIAS ELEMENTOS ESTRUTURAIS FUNDAMENTOS 

Evolução 
Tecnológica 

Megatendências e Tecnologias 
Disruptivas 

Panetta (Gartner), 2018; Schwab, 2016 
Lancefield (PwC), 2015; BCG, 2015 

Brynjolfsson; McAfee, 2014 
KPMG, 2014 

Hamish McRae, 1999 

Novos Modelos de Negócio 
Westerman, Bonnet, McAfee, 2016  

Almquist, 2016  
Brynjolfsson, McAffe, 2012a 

Fintechs e Desintermediação 

FintechLab, 2019; Simply, 2018 
Robin Chase, 2015; Min et al., 2015 

KPMG, 2014 
Ethevaldo Siqueira, 2007 

Tratamento e Apropriação do 
Conhecimento 

Brynjolfsson, McAfee, 2012b 
Friedman, 2005 

Schumpeter, 1984 

Fonte: Preparado pelo Autor 
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Megatendência e Tecnologias Disruptivas 

Principais mudanças e impactos: Foram elencados pelos 6 entrevistados a 

pressão acelerada do Ecossistema (E1); a disponibilidade e acessibilidade da 

informação de forma irrestrita (E2); a multiplicidade de mudanças simultâneas, com 

destaque para a Inteligência Artificial (E3); o aumento extraordinário na capacidade 

de processamento (E4); saber usar o conhecimento (E5); a interação cognitiva e a 

escalabilidade tecnológica (E6). 

Escalabilidade Tecnológica: Trata-se aqui da influência de uma tecnologia 

sobre a evolução da outra. “A Internet...virou tão escalável por causa da mobilidade” 

(E6), que foi “expandida pela microeletrônica e microchips” (E4 e E6). O Big Data, o 

monitoramento remoto e a tomada de decisão automática devem ser escaláveis em 

função da Computação Quântica (E4 e E6). Na fala de E6: “Em alguns casos, requer 

um desenvolvimento mais holístico para elas vingarem". 

Aumento na capacidade de processamento: Possibilidade de construir 

modelos teóricos que “já foram previstos há décadas e não puderam ser 

desenvolvidos” (E4), mesmo em tarefas caseiras. Destacam-se processadores em 

miniatura ou computadores quânticos, viabilizando Inteligência Artificial Cognitiva, 

Machine learning ou Deep learning (aprendizado de máquina profundo) em níveis 

ainda não experimentados (E3 e E4).  

Novos Modelos de Negócio 

Perfil do cliente: Para o setor bancário, foi destacado o fato de que a busca 

de soluções vem da necessidade: “Novas expectativas do cliente, que é mais aberto 

em um ambiente que é mais complexo” (E1) e que “é preciso atender às gerações Y, 

Z e Alpha, que não vivem da mesma forma que no passado” (E5).  

Novas Realidades: O que se busca é “um motivador, do processo que pode 

ser melhorado ou da dor que pode ser resolvida, do risco que pode ser reduzido” (E1), 

que diz que “esse é o objetivo, (trabalhar) tecnologia em banco” e que “o gestor ainda 

precisa estar próximo do negócio” (E4), mais do que no passado. 
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Novos canais e experiência do cliente bancário: foco na mobilidade e Apps 

nos auxilia a checar “as competências voltadas ao cliente e não focadas na tecnologia” 

em si mesma. Não se buscam soluções sem um problema a resolver. “Depende de 

agregar competências melhores para entender o uso da tecnologia” (E4). 

Fintechs e Desintermediação 

Modelos de Trabalho: “O Gestor de TIC nos bancos se apoia em modelos, 

que são seu porto seguro. Este gestor precisará desenvolver novas heurísticas”, com 

novos modelos de conhecimentos aplicados em ciclos mais rápidos (E1). 

Revolução das Fintechs: a mudança é clara e radical, como mencionado por 

E4: “Um processo de um New Bank, comparado com um banco desses... Startups 

que estão mudando essa história do mercado financeiro... e criam a experiência 

(nova) para você”. 

Desintermediação: O advento das Fintechs desloca a discussão para o fato 

de os “novos concorrentes, que não se colocam como bancos”, criam outras 

possibilidades de serviços nos mercados, de maneira “a não se saber com quem você 

concorrerá no futuro e até no presente” (E1). 

Tratamento e Apropriação do Conhecimento  

Conhecimento como Ativo: O conhecimento restrito, não só no ambiente 

técnico e não só nos bancos, “era uma qualidade dogmática dos que eram capazes 

de guardar e de aprender”, sendo que o “ativo conhecimento pertencia ao profissional 

de TIC e a propriedade sobre o conhecimento é menor hoje” (E2) e “eu acredito que 

a gente não vai fazer esta absorção de conhecimento” (E5). 

Disponibilidade do Conhecimento: Como salientado pelos entrevistados, hoje 

“existe disponibilidade e acesso irrestrito. Ele está exposto nas prateleiras eletrônicas” 

(E2). “O conhecimento está mais prático (E3)”. “O foco é a forma como você usa a 

informação” (E5). Pela “proliferação da informação, o único jeito é dividir um pouco 

(muitas pessoas com acesso) para conquistar” (E6). 
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Experimentação: No caso de um ambiente bancário, “a apropriação se faz pela 

experimentação dirigida. Quanto viável, se faz a processualização, para que se possa 

implantá-la em um ambiente produtivo em uma terceira etapa” (E1).  

Esse raciocínio observado dos entrevistados faz certificar um item já citado no 

referencial teórico, que trata do uso das Fintechs pelos bancos (Startups financeiras). 

Nesse processo, existe a transferência do risco na montagem de alianças estratégicas 

(SIMPLY, 2018). A Fintech testa e valida, podendo fracassar e até desaparecer. Caso 

tenha sucesso, se o banco tiver subsidiado o seu trabalho, ele poderá usar aquela 

tecnologia. É uma maneira de conduzir inovações. No caso de Startups sem alianças 

com os bancos, temos o caso de concorrência direta (FINTECHLAB, 2019). 

Na segunda categoria, quando se tenta entender o papel do Gestor de TIC, as 

respostas foram muito interessantes e nem sempre convergentes. Verifique-se o 

quadro com as categorias e depois os seus destaques.  

Quadro 26 - Análise de Resultados - Categoria Gestor de Tecnologia 

CATEGORIAS ELEMENTOS ESTRUTURAIS FUNDAMENTOS 

Gestor de 
Tecnologia 

Visão do Negócio 
e 

Visão do Futuro 

Brynjolfsson; McAfee, 2014 
Robbins, 2005 
Kotler, 2000 
Toffler, 1980 

Conhecimento Bancário 
e 

Tecnológico 

Brasscom, 2017 / 2019 
Meirelles, 2018;  

Dieese, 2018 
Fonseca et al., 2010 

Mudança 
e 

Adaptabilidade 

Westerman et al., 2016 
Castells, 2014; Morin, 2011 

Goleman, 2004 
Daft, 2003 

Novas Responsabilidades 
e 

Novo Mind set 

PMI, 2017 
Eric Ries, 2017 

Paulo Sabbag, 2009 
Fleury, Fleury, 2000 
Peter Drucker, 1998 

Gestão de Riscos 
e 

Oportunidades 

PMTECH, 2018 
PMI, 2017 

Paulo Sabbag, 2009 
Marcos Hashimoto, 2006 

Philip Kotler, 2000 

Fonte: Preparado pelo autor 
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Visão de Negócio e Visão de Futuro:  

Visão de Negócio: O nome “Gestor de TIC não deveria ser mais utilizado”. 

Deveria “ser chamado de Gestor de Negócio com foco em Tecnologia”, sendo um 

“cara mais de negócio do que de tecnologia” (E3). Ele faz a “amarração entre o que é 

objetivo de negócio e as formas de solucionar isso” (E1). “Precisa entender qual é a 

motivação por trás de uma solução de tecnologia” (E2), ter “alinhamento com o 

propósito declarado de negócio” (E3) e “fazer com que o business se movimente” (E5). 

O profissional de tecnologia que “entende o business e sabe usar as ferramentas para 

melhorar o negócio é difícil de encontrar” (E4). Por outro lado, entende-se também 

que o gestor de TIC já está “super próximo do negócio, mas precisa melhor a 

linguagem” para falar na língua dos clientes internos (E6). 

Visão de Futuro Própria: O gestor de tecnologia precisa “conhecer 

profundamente da metodologia vigente”, no caso atual, Métodos Ágeis e, 

principalmente, “ter a sua própria visão de futuro enquanto o próprio CEO de um banco 

deveria ser digital” (E3). 

Generalista x Especialista: Existe uma divisão no entendimento. Uma visão 

difundida é a de o gestor de TIC deve “ser generalista, voltado ao negócio” (E1), “não 

é um técnico e não tem mais que conhecer código, mas a mecânica do negócio” (E4). 

Embora E2 e E5 não tenham falado literalmente disso, demonstraram alinhamento 

com uma visão mais abrangente. Outro ponto de vista indica que “ele pode ser 

generalista ou especialista, mas terá que ser sempre técnico” (E3) e que “a gente está 

perdendo um pouco esta questão da especialização. Eu acho que isto vai voltar” (E6).  

Conhecimento Bancário e Tecnológico 

Gestor Efetivo: O gestor é mais ou menos eficiente e eficaz quanto mais ou 

menos resultados ele tira das pessoas, como sempre (E2). As “funções de Prazo, 

Custo e Qualidade continuam as mesmas” no ambiente bancário (E1).  

Uso da Tecnologia: Não há a possibilidade de transformar se não conhecer 

como o negócio funciona. Na fala de E4: "Eu vou digitalizar um negócio. Quantos 

entendem isso como uma mudança disruptiva na forma que o negócio trabalha?”. E 
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na fala de E3 sobre a aplicação das ferramentas digitais: “Tecnologia passou a ser 

uma competência”. 

Contexto do Banco: Embora não fosse o foco das pesquisas e perguntas, o 

contexto no qual o profissional está e a cultura de sua organização foi citada direta e 

indiretamente, quando se falou sobre qual o tipo de banco o profissional de tecnologia 

está inserido. E esse item aparece claramente nos referenciais teóricos. Como citado 

“um profissional que obteve sucesso em um banco, pode não ter sucesso em outro” 

(E4). “O profissional precisa estar alinhado com o propósito do negócio (E3) e “o gestor 

precisa enxergar o contexto do momento” (E1).  

Mudança e Adaptabilidade 

Substituição do Gestor de TIC: Cinco dos seis entrevistados afirmaram que 

o Gestor de TIC nos bancos não será substituído nos próximos anos. O gestor de 

negócios não poderá substituí-lo pois terá outras agendas a atender (E1). Foi citado 

por (E5) que na visão de hoje, sim: “ele pode ser substituído pelo cara de negócios. O 

mundo hoje está muito mais plano do que ele estava no passado. Com os serviços 

em grandes fornecedores, é possível que o negócio se conecte diretamente em um 

provedor. Então hoje você tem muita informação de como usar esse tipo de serviço". 

No caso de E6 não é substituído, mas foi citado que pode ser, quando a tecnologia 

“ganha escala e vira recorrente”. 

Tecnologia como Competência: Todos foram enfáticos em dizer que várias 

nuances deverão ser ajustadas, do contrário muitos perderão as suas posições. Para 

E3, por exemplo, “Tecnologia passou a ser uma competência”, a ser atendida por 

todos na empresa. No destaque de E6, o gestor de negócio fala sobre tecnologia 

porque “ele sabe que ele vai morrer se ele não fizer. Então é uma condição sine qua 

non de ele existir hoje”. 

Uso da Metodologia: para E3 “Tem que ser gestor, conhecer profundamente 

a Metodologia vigente e saber aplicá-la, porque a metodologia muda sempre, 

enquanto a tecnologia será a do momento”. 

Modelos Ágeis: Dentro deste foco fica a ideia da agilidade e o uso e se 

destacam os MVPs (Minimum Value Product) dos métodos ágeis, a maneira que “você 
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faz experimentação orientada, você vai e experimenta, organiza e aí começam a surgir 

os nossos MVPs” (E1). Em outra direção existem dúvidas sobre a eficácia do modelo. 

“O processo de criação não é mais sequencial. É mais caótico. Eu tenho dúvida na 

questão do tempo....você não reduz o tempo na segunda etapa” (E6). 

Mudança como uma constante: Como destacado por E6: "Eu vivo o Novo 

Mind set desde o primeiro dia que eu comecei na TI. Todo dia muda o paradigma... O 

gestor de TI tem muito (a mudança) no DNA... É a capacidade de se adaptar e se 

reinventar perante essas estas mudanças tecnológicas sequenciais”. 

Resiliência: Se não fosse algo comum na vida de um gestor de tecnologia ou 

de qualquer gestor, deveria ser indicada como uma habilidade a ser revalidada nos 

dias atuais. Na fala de E5: "Resiliência Muito Grande, porque você está dentro de um 

ambiente político, e você precisa ter uma visão estratégica da operação". 

Novas Responsabilidades e Novo Mind set 

Macro-orientação: O gestor precisa desenvolver uma habilidade nova, “ter o 

cérebro orientado para agregar multiblocos, trabalhando informações particionadas e 

espalhadas” e orientá-las segundo o cenário bancário ou segundo o cenário do 

negócio” (E2) no qual estiver inserido. “Apesar de ter camadas de interfaceamento 

dessas coisas, na verdade se tornou um baita de um problema, porque você tem isso 

fatiado e muitos pedaços interagindo de tudo que é tipo” (E6). 

Uso do Conhecimento: Segundo E2, o que permanece é a capacidade do 

gestor em “juntar um enorme quebra-cabeças. Assim ele será insubstituível”, pois 

dependerá “exclusivamente dele agregar conhecimento, que está particionado em 

vários pedaços no mundo digital”, e, novamente, a citação de que “O foco é a forma 

como você usa a informação” (E5). 

Visão de equipe: “Ele (o gestor de TIC) deverá saber trabalhar em um 

ambiente colaborativo”, no qual todos participam, pedem ajuda e ajudam a compor a 

solução (E3). O gestor deverá liderar não mais equipes superespecialistas e “sobe a 

barra geral da competência... para o gestor todos os técnicos da equipe (nos bancos)” 

(E1). Todos passam a ser “especialistas de negócio, mas sua obrigação é subir e fazer 

a sua equipe subir também” (E3). 
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Integrador e Mediador: na relação com as áreas de negócio, ele passa a ser 

“o integrador entre as necessidades de negócio e a forma pela qual as áreas de TIC 

devem atender às necessidades existentes” (E1) e “são poucos aqueles que, de fato, 

agem desta maneira” (E2). “Ontem, hoje ou amanhã o papel continua o mesmo, mas 

é muito difícil de encontrar” (E4). “Ele tem a gestão da estratégia de negócio e, 

principalmente, em cima das pessoas (stakeholders)” E6. 

Gestão de Riscos e Oportunidades 

A percepção do problema mudou: A percepção da mudança é decorrente da 

percepção do problema. “Se você demora...acaba se acostumando com ele. A 

atitude... é ter inconformismo. O tempo ...para ter consciência... diminui na velocidade 

em que o clico se reduz... O Senso de urgência aumentou” (E2). 

Capacitação: “Sempre existiu a necessidade... de perguntas inteligentes.. .O 

que mudou foi a velocidade, a oferta de soluções amplas... e caminhos para resolver 

questões” (E1). A sua função básica “é reaprender, reaprender e reaprender todo o 

tempo, ter a cabeça limpa para fazer as perguntas certas... e ter aprendizado 

constante” (E3). “Ele precisa buscar a sua capacitação” continuamente (E6). 

Interdependências: Gestão de projetos bem feita ainda é uma necessidade. 

Fatores de risco precisam ser tratados, entendendo os planos de negócio, desafios e 

limitações existentes. Como informado por E6: “preciso ver quais são as 

interdependências. Tem que botar aqui os fatores de risco”. 

Maturidade: “O risco assumido depende do teu perfil profissional e pessoal. 

Quanto mais maturidade...você assume mais riscos. Os millennials (nascidos de 1980 

e até 1995-2000) vão assumir mais riscos..., mas medem menos as consequências” 

(E5). 

Na terceira categoria colocada, nas três questões sobre Novas habilidades que 

serão requeridas nos próximos 10 anos, tivemos uma participação ativa, mas 

complementar às questões anteriores, em que se destacam os seguintes pontos, 

apresentados após o quadro de categorias.  
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Quadro 27 - Análise de Resultados - Categoria Competências e Habilidades 

CATEGORIAS ELEMENTOS ESTRUTURAIS FUNDAMENTOS 

Competências 
e Habilidades 

Soft Skills  
e  

Abrangência de Atuação 

ODSs, 2018 
WEF / O*Net, 2016 

PwC, 2015 
Marcos Hashimoto, 2006 

Peter Drucker, 2002 
Hamel; Prahalad, 1995 

Ítalo Calvino, 1990 

Futuro do Trabalho 
Schwab, 2016 

Frey, Osborne, 2013 
Toffler, 1980 / 1970 

Inovação 

Rivadávia Drummond, 2018 
Anthony et al., 2018 

Vijay Govindarajan, 2016 
Philip Kotler e Fernando Trías de Bes, 2011 

Schumpeter, 1984 

Padronização de Modelos de 
Competências 

Parry, 1996 
McClelland, 1973 
Bloom et al., 1971 

Novas Competências 

PMTECH, 2018 
WEF, 2016 

CEN e-CF, 2014 
Fleury; Fleury, 2001 

Transformação e Liderança Digital 
Westerman; Bonnet; McAfee, 2016 

Vijay Govindarajan, 2016 
Halász; Michel, 2011 

Fonte: Preparado pelo Autor 

Soft skills e Abrangência de Atuação 

Comunicação: Para uma empresa com relações orientadas por tecnologia, 

como é o caso dos bancos, é preciso agregar comunicação de forma eficiente com as 

pessoas e melhorar a atitude na resolução de problemas. Como citado por E2: “A 

Inteligência Artificial precisa caminhar no sentido da Inteligência Emocional”. E 

trabalhar para ser “um líder de opinião na operação. Ter competência para falar o que 

o que você acredita e que as pessoas entendam e comprem sua ideia” (E6). 

Habilidades Cognitivas: Combinar informações para poder criar uma 

conclusão e sensibilidade a problemas são importantes. Nas palavras de E4: “Como 

aplicar uma tecnologia e conseguir rodar uma operação, na visão do negócio” exige 

flexibilidade cognitiva. Razão Lógica: “eu acho que é extremamente importante”, se 

referindo a como o negócio e a empresa funcionam. 

Habilidades Sociais: “Estas habilidades mais soft, as sociais, as disruptivas, 

essas são as que fazem a diferença para mim” (E4). Para a atuação ser abrangente 

foi considerado que “uma questão social é dominar outros idiomas, como espanhol e 
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inglês” (E2). E “Precisa gostar de gente. Pode ter todas as competências, mas 

depende de pessoas para ter sucesso” (E5). 

Relacionamento: É considerado um diferencial na carreira do gestor. Na fala 

de E4: “Negociação, persuasão, exposição. Tudo é essencial para um gestor de TI, 

porque o que ele vai fazer, 90% do tempo dele vai ser relacionamento com a equipe, 

relacionamento com o usuário. Se ele sabe escutar, se ele sabe coordenar o trabalho 

da equipe...". 

O Futuro do Trabalho 

Empregabilidade: É considerado como uma incógnita, sem definição clara 

pelos entrevistados. Como citado por E3, “existirão menos empregos no mundo e 

teremos que desenvolver soluções mais criativas para obter qualidade de vida”. Por 

outro lado, como destacado por E5 “novas posições estarão disponíveis para quem 

tiver se preparado”. 

Modelos de trabalho: Terão que ser revistos porque “esta revolução atual tem 

a possibilidade de não gerar mais empregos que as demais”. Sendo assim, “os 

modelos de trabalho terão que ser alterados” (E3). 

Reinvenção em Ciclos Curtos: O tempo se reduz, uma vez que o perfil básico 

do processo de trabalho atual envolve o conhecimento do negócio, o conhecimento 

tecnológico, a experiência de implantação e o relacionamento com todos os 

stakeholders de forma simultânea e em maior velocidade. O gestor precisa se 

reinventar em períodos mais curtos, “no máximo a cada 3 anos... Do contrário, terão 

morte súbita” (E2). Este período é dependente, na verdade, “do ciclo do negócio em 

questão” (E1). A reinvenção deverá ser o novo modelo seguido pelo gestor, a ser 

“reaprendido em ciclos constantes muito rápidos” (E1 e E2). 

Inovação 

Ambiente Interno: Inovar depende diretamente da cultura interna de cada 

banco, da capacidade de “digerir riscos e, assim, ser um inovador direto ou um 
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seguidor”, gastando mais ou menos dinheiro com a inovação. “Todo ciclo de inovação 

tem embutido um risco e um retorno” (E1 e E2). 

Criar x Inovar: Fica uma questão de como se usa a informação. “Adquirir 

conhecimento hoje é um ato de processar, agregar e manipular uma informação” (E2) 

e “criatividade talvez seja 5% do trabalho, enquanto flexibilidade cognitiva é 

importante” (E4). 

Inovar com o negócio: A proximidade da área de tecnologia com negócios 

ajuda com que: “TIC tenha mais preocupação com o Time-to-market e negócios mais 

preocupação com robustez e segurança” (E1); 

Interação cognitiva: “Eu acho que a gente vai ter a tecnologia como uma 

interação constante do dia a dia, em linguagem cognitiva”, como citado por E6.  

Padronização de Modelos de Competências 

Padronização de habilidades: as posições dos entrevistados variaram ao 

redor deste tema, que foi uma busca desta pesquisa, uma vez que é uma ferramenta 

central em ambientes bancários, com os contratos de metas e com as avaliações de 

desempenho. “Para ter um mínimo de previsibilidade, é necessário” (E1) e “Hoje tem 

tanta informação e mal utilizada que se as pessoas pudessem utilizar estas 

informações, você consegue padronizar sim” (E5). 

Modelo Referencial e Orientativo: Foi quase uma unanimidade que um 

modelo de referência é necessário para avaliações de competências. Mas, ao mesmo 

tempo, foi negado que estes modelos possam ser rígidos e completos. “Pode-se 

padronizar, desde que o modelo mude na velocidade do negócio” (E1). “Pode-se 

padronizar cerca de 70% das habilidades” (E4), sendo que “você pode padronizar até 

certo ponto as técnicas, mas a aplicação delas é muito personalizada” (E6), uma vez 

que “as pessoas não são padronizáveis e você não coíbe uma má atitude com o rigor 

de uma avaliação” (E2). 

Avaliações coletivas: Poderiam existir avaliações coletivas, uma vez que o 

trabalho em rede ou colaborativo terá resultados do grupo e não somente individuais. 
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Assim se poderia fazer uma avaliação sobre o desempenho de um Squad e não de 

seus indivíduos (E3), que comenta “a avaliação deveria partir para algo mais coletivo”. 

Referência com agilidade: A referência “é necessária, pois não se pode ficar 

na mão do imponderável... mas não existe mais avaliação anual... mas sim no 

contexto no qual ele se encontra”. Negócios diferentes, no banco, terão 

comportamentos diferentes, com suas próprias avaliações de Sprint review (revisão 

do trabalho em grupo) e de lições aprendidas em um squad (grupos multidisciplinares 

trabalhando na “mesma mesa”). O foco é a possibilidade de ser dito “Cara, não foi 

legal” de forma ágil, para se corrigir o processo (E1). 

Novas Competências 

Autopercepção e Autoconhecimento: Se o gestor não desenvolver 

autopercepção e aceitar que precisa trabalhar limitações para crescer, foi destacado 

pelos entrevistados que “A fila anda” (E1) e que o gestor de TIC “Vai ficar” fora dos 

ciclos de inovação (E2). É preciso que ele se questione: “Quais são os meus gaps, 

que eu preciso reconhecer para entrar nessa era tão tecnológica. Então eu preciso 

me adaptar e eu preciso conhecer bem...” (E5). 

Habilidade de desaprender: Existe a necessidade de esquecer modelos, 

procedimentos e regras antigos e reaprender novos. “É uma nova habilidade” (E2). 

Fica o exemplo do “cérebro que se moldou para dirigir um carro mecânico ter que 

reaprender com um carro automático (amarrar a perna esquerda)” (E1) para, no futuro, 

poder “dirigir” um carro autônomo. 

Gestão da Equipe: O ambiente compartilhado e ágil faz com que “gestão, 

trabalho em equipe, montagem do perfil tecnológico do grupo, gestão de conflitos 

sempre serão habilidades” aprendidas e que serão necessárias (E1). No entanto, 

como os ciclos diminuem então “a impossibilidade de aprender muitos assuntos em 

profundidade aumenta e a dependência do trabalho em equipe também” (E4). 

Liderança e Trabalho em Rede: É necessário utilizar o trabalho em rede para 

poder-se acessar as habilidades que ainda não se possui e “saber trabalhar em um 

ambiente colaborativo” (E3). “É preciso socializar a entrega dele” (E2). O trabalho em 

rede exige squads (grupos multidisciplinares trabalhando na “mesma mesa”) 
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constantes, nas quais “a liderança passa a ser situacional... o que exige um conjunto 

de habilidades e competências que é muito próprio dela mesma” (E1). 

Competências tradicionais: Destacou-se que existe a necessidade de 

fortalecimento de capacidades tradicionais, como a resiliência (E5), já abordada, a 

capacidade técnica do especialista e “as habilidades funcionais básicas de um gestor” 

(E6), permitindo atuar como um gestor efetivo (E1 e E2), também já descrito. 

Transformação e Liderança Digital 

Lógica do Negócio: Nas palavras de E3, “onde está a habilidade? Está no fato 

de entender a lógica do negócio” e ainda “descobrir onde a tecnologia digital pode 

alterar a forma pela qual o negócio trabalha”. 

Transformação Digital: Foi destacado que o profissional nem sempre sabe do 

que se trata uma transformação digital. “A pergunta é: no meu negócio, tem uma forma 

completamente diferente de fazer que é digital? E que o processo não é o mesmo 

processo que eu tenho hoje? Essa é a pergunta! (E4)". 

Novas Gerações: Fica uma questão sobre a idade da geração atual dos 

gestores e as novas gerações que estão iniciando a sua jornada de liderança. A 

geração alpha “nasceu 100% digital, num mundo 100% adaptado. Ela não tem medo 

das coisas. Em compensação ela não tem comprometimento com quase nada” (E5). 

Para quem o Gestor Trabalha: O cliente final do banco está em mudança de 

mentalidade e as necessidades são diferentes. Quando se fala em conhecer o 

business, é “conhecer quais produtos a empresa têm, entender os pontos de estresse 

com o cliente” (E2), direcionar as soluções desenhadas pelo gestor de tecnologia para 

atender a esta demanda e tomar decisões no contexto daquele negócio. Na fala de 

E5, "Os millennials representam 84% no mercado laboral. E essa é a geração que 

está tomando decisão hoje. Como um banco digital se relaciona com eles?".  

Nas condições de colaboração da Academia podem-se destacar os seguintes 

pontos, retirados das entrevistas feitas: 
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Como aprender: “O professor hoje pode ensinar a processar a informação”. 

Hoje a informação pode ter fontes variadas, diferentes destinos e aplicações em 

segmentos de negócio variados, com contextos distintos. “Adquirir conhecimento 

então hoje é um ato de processar, agregar e manipular uma informação”, segundo 

(E2). 

Visão de Mercado: A academia poderia “treinar os seus formandos nas 

situações mais próximas do mercado de trabalho” (E1), embora tenha sido destacado 

que a academia já faz isso em muitos centros de ensino, onde “você aprende com 

cases, faz troca com o cara que implementou (uma metodologia), tem webcastings 

(palestras ou treinamentos via Internet), com pessoas tirando dúvidas remotamente e 

ao vivo” (E6).  

Nivelamento do conhecimento: A maioria das universidades segue um 

modelo de ensino específico na área de tecnologia. A academia poderia se incumbir 

do necessário nivelamento tanto técnico quanto em termos de atitudes, que são 

necessários para o trabalho no mercado em geral. Nisso incluem-se idiomas, domínio 

matemático, pensamento sistêmico, inter-relacionamento (E2) e gestão de projetos 

(E6) para atuar com visão e controle do todo, o que ainda não está em todas as 

carreiras de TIC.  

Diversidade e Humanidade: Fica a visão de que “estão formando bons 

engenheiros e técnicos com visão de mercado, mas precisaria montar gestores com 

visão de diversidade e humanidade” (E2), além da possibilidade de buscar a 

“readaptação dos profissionais mais antigos” (E5).  

4.2 Discussão dos Resultados 

Com as descrições das categorias e temas principais retratados nos resultados, 

podemos continuar com a narrativa que vem sendo feita e enfatizar algumas 

discussões centrais, a relação entre alguns dos temas tratados e suas implicações.  

Fica uma condição, indicada pela pesquisa, de que o ambiente bancário, sendo 

ágil por natureza em relação ao mercado, não poderá prescindir do desenvolvimento 

imediato de habilidades flexíveis e adaptativas por parte dos seus gestores de 
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tecnologia e terá ciclos de criação, inovação e avaliação de resultados mais curtos, 

que terão de se adequar a cada tipo de negócio interno.  

As questões de transformações digitais, conhecimento bancário, conhecimento 

tecnológico e visão do negócio têm relações nas três categorias elencadas e seus 

efeitos estão presentes nos códigos identificados dentro de cada uma delas. Não é 

possível isolar o fenômeno da Era Digital e Indústria 4.0 e circunscrevê-lo a um único 

evento, já que é preciso “desenvolver as capacidades digitais para se trabalhar de 

forma diferente ou capacidades de liderança necessárias para se definir uma visão e 

executar as mudanças”, como um todo (WESTERMAN et al., 2016). O efeito disso é 

que tanto o modelo mental dos clientes finais mudou quanto o do Gestor de Tecnologia 

no setor bancário precisa continuar a mudar. Como citado por E5: "Como um banco 

digital se relaciona? Como os bancos tradicionais e como que os fornecedores 

tradicionais vão se relacionar?". E fica a pergunta feita na apresentação dos 

resultados: Para quem você trabalha hoje? Quem é o cliente final do seu banco? Esse 

cliente está mudando e se adaptando o tempo todo, com novas demandas e 

expectativas e é preciso ”entender a interface de estresse com o cliente, fornecedores 

e com a empresa. No mundo digital isto é pior” (E2). 

Entram aqui as afirmações da maioria dos entrevistados que o Gestor de TIC 

precisa estar próximo do negócio. E1: “Gestor voltado ao negócio”. E2: “Será um 

gestor técnico mas com foco em negócio”. E3: “Gestor de negócio com foco em 

tecnologia”; E4: “Entender a lógica do negócio”; E5: “Fazer com que o business se 

movimente”. Em contraposição, E6 chamou a atenção de que “Pelo contrário, eu acho 

que está super próximo”. E ele precisa “do cara de TI para fazer a função de TI”. Ele 

aponta para uma situação nova. Uma vez que o negócio não sabe mais qual é a 

solução para alguns problemas e o gestor de TI se afasta de suas funções básicas e 

empenha parte do seu tempo para modelar soluções trabalhando com 

experimentação, focus group (pesquisas de marketing em grupo), ou encubando a 

solução, para não errar, substituindo funções do negócio, talvez em nome das atuais 

práticas de buscar uma experiência do cliente que seja positiva (User Experience).  

No caso das TDs, novos modelos de negócios e o futuro do trabalho, aparece 

um fator muito interessante que é o fato de que os desafios impostos pela mudança 

constante da tecnologia e das metodologias de trabalho sempre existiram como um 
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fator para que a atuação de um gestor de tecnologia no banco tivesse sucesso. No 

destaque trazido por E6: "a mudança de paradigma eu acho que o gestor de TI tem 

muito no DNA. É a capacidade de se reinventar perante essas reinvenções ou estas 

mudanças tecnológicas sequenciais. A mudança é uma constante”. 

No entanto, a rapidez das mudanças está exigindo que o comportamento desse 

gestor se altere em um prazo mais curto, para que ele possa acompanhar o processo 

e continuar a ser “efetivo em sua função”, fato trazido por E1. E o primeiro passo é 

que o Gestor de Tecnologia “precisa querer mudar, em primeiro lugar. O homem é o 

ser mais adaptado que existe. Vive no Saara ou no Polo Norte. Nós temos a 

capacidade de nos adaptar o tempo todo”, como lembrado por E5. 

Quando são abordados os itens de adaptabilidade, modelos mentais, riscos, 

oportunidades e novas habilidades, existe a questão do gestor querer, buscar e 

provocar a própria mudança, o que já era uma necessidade em qualquer fase anterior, 

se intensifica na era atual. Isso é corroborado por E2: “se a postura de participação e 

de novas atitudes não mudarem, o gestor vai morrer”. Como já sabemos da psicologia, 

ninguém muda ninguém. A autodeterminação e o autoconhecimento são essenciais. 

Se os próprios modelos mentais e de trabalho não se renovarem, destaca E1, “o 

gestor de TIC terá um desempenho inferior e poderá atrapalhar o ambiente bancário 

no uso das novas tecnologias, por conflitos pessoais..., encontrando motivos para não 

implantar certas soluções em detrimento de outras que são dominadas por ele”. Como 

citado por E5: “O gestor precisa querer mudar. A gente não consegue mostrar isto 

com palavras. Para mim eu mostro isto com atitudes. Então primeiro eu vou lá, corrijo 

o meu Gap, reformulo meu mind set e começo a mostrar atitudes. E as pessoas 

observam que ele se corrigiu ou se adaptou, se trabalhou e faz todo o sentido o que 

ele está fazendo", o que gera confiança e serve de exemplo para os demais. “O bom 

gestor de TI vai ser o cara que faz isso não só na sua carreira, como também na 

carreira das pessoas que estão envolvidas com ele” (E1). Até para criar novas 

lideranças. 

A participação em fóruns de apresentação e discussão da tecnologia, por 

exemplo, pode passar a ser vital, porque o gestor precisa “buscar pelas novas 

práticas, se evangelizar e ser evangelizador nas novas técnicas tecnológicas”, como 

salientado por E2. No passado, esta participação poderia ser mais esporádica e o 
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conhecimento poderia ser obtido através dos fornecedores, mesmo que com certo 

viés. A participação em eventos e fóruns de discussão passa a ser sistemática e 

essencial, com períodos pré-estabelecidos. Como citado nas entrevistas, “o gestor de 

tecnologia precisa ter a sua própria visão de futuro” (E3). Isto “gera credibilidade e ele 

precisa se transformar em um formador de opinião” (E5). Fortalece ainda mais o que 

Alvin Toffler nos mostrou, que o analfabeto do século XXI seria aquele não pudesse 

desaprender e reaprender novamente (TOFFLER, 1980). Na fala de E3: “O primeiro 

papel do Gestor (de Tecnologia) no banco é reaprender, reaprender, reaprender. Não 

necessariamente ser um especialista profundo em tudo”. 

Dessa forma, podemos tratar a questão da apropriação e da absorção do 

conhecimento de uma forma distinta, propondo a vertente de que a pergunta não é 

mais como absorver o conhecimento, mas sim, que tipo de conhecimento e de 

comportamentos específicos o Gestor de Tecnologia precisa absorver. Na fala dos 

entrevistados essa informação aparece de forma clara. Na fala de E2 por exemplo: “A 

informação perdeu a volatilidade. Adquirir conhecimento hoje é um ato de processar, 

agregar, manipular uma informação. O conhecimento está exposto nas prateleiras 

eletrônicas”. Ou de E4: “O Conhecimento ficou mais prático. O problema hoje está em 

saber aplicar algo e não entender como funciona. Algoritmos por exemplo. O mais 

importante é saber o que fazer com ‘aquilo’ (tecnologia) no negócio”. Ou ainda de E5: 

"Eu acredito que a gente não vai fazer esta absorção de conhecimento, porque o 

conhecimento está disponível". 

Sobre a perenidade, riscos, inovação e abrangência de atuação do Gestor atual 

de TIC, para cinco dos entrevistados fica a visão de que o papel do gestor de TIC não 

vai sumir, mas que deve mudar mais intensa e rapidamente. Não haverá transferência 

de responsabilidade para o negócio, mas existirá complementaridade entre TIC e 

Negócio. Como citado por E1: “A área de Tecnologia também é responsável por 

entregar mais rapidamente, e a área de negócio também é responsável por entregar 

de uma forma robusta e com segurança”. Outra questão que fica é sobre a cultura 

corporativa, que precisará evoluir para que os dois papeis sejam responsabilizados 

por estas ações e que lhes seja dado o poder de decidir sobre os riscos a assumir. No 

caso de E6: “a construção precisa ocorrer a quatro mãos”.  
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Por outro lado, para E5, o Gestor de Tecnologia será substituído 

paulatinamente pelo Gestor de Negócio. Ele diz: “Na visão de hoje, sim! (será 

substituído) pelo cara de negócios. O mundo hoje está muito mais plano do que ele 

estava no passado. Com os serviços disponíveis em grandes fornecedores, é possível 

que o negócio se conecte diretamente (em um provedor). Então hoje você tem muita 

informação de como usar esse tipo de serviço".  

Um fato chamou a atenção, por não ter sido mencionado por nenhum dos 

executivos, e que envolve risco, que são as características voltadas à Segurança da 

Informação. Pode ter sido deixado de lado por eles, em função dos demais focos da 

entrevista, mas considerada a necessária abrangência de atuação do gestor, não é 

algo que se possa descartar nessa era digital. 

O desenvolvimento de habilidades avançadas na aplicação de metodologias 

ágeis, de relacionamento, de gestão de equipe e de negociação do gestor de 

tecnologia em bancos, se mostra ainda mais fundamental para amenizar um 

paradoxo colocado pela nossa pesquisa. Esse desafio exige práticas de 

desenvolvimento de soluções sem erros, mas que devem ocorrer em prazos cada vez 

mais curtos em função das exigências dos usuários e do mercado. Como reconhecido 

por E1, o gestor passa por um desafio no qual “o modelo hierárquico muda de vertical 

para um squad... mas o tripé qualidade, custo e prazo não mudou” (E1). Com as TDs, 

aumenta a responsabilidade, destacada por E4, de que “a relevância da TI é entregar 

Valor para a companhia”.  

Ainda dentro desta discussão, volta a questão do caráter generalista ou 

especialista do gestor de tecnologia. Ocorre uma dicotomia clara entre a necessidade 

de serem desenvolvidas decisões incisivas, assertivas e ágeis por parte de um gestor, 

como gerir um grupo de pessoas, e entre obter resultados qualificados, dominar de 

forma profunda uma determinada técnica, diversas normas e práticas tecnológicas. 

Nas palavras de E1 ele deve “ser generalista, voltado ao negócio” e nas de E4 ele 

“não é um técnico e não tem mais que conhecer código, mas a mecânica do negócio”, 

como já foi destacado na apresentação de resultados. De um líder técnico generalista 

passa-se pera questão da divisão de tarefas que se mostra clara na fala de E6: ”eu 

estou chegando à conclusão de que agora estamos em um momento que a gente está 

voltando a especializar. Uma hora precisa de um engenheiro bom mesmo para 
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desenhar um negócio”. Em poucas palavras, são cobrados resultados efetivos, com 

prazos ainda menores, em um contexto de trabalho compartilhado e mais complexo.  

A alternativa percebida na pesquisa, é que a liderança tecnológica passa agora 

pela necessidade consciente de interpretação de que metodologia e de quais 

ferramentas usar, em cada momento, sendo essa uma habilidade funcional, 

necessária nesta fase de transformação. Algo previsto nas habilidades cognitivas, de 

processo, visão sistêmica e de resolução de problemas complexos, apontadas entre 

as mais requeridas neste período (WEF, 2016). 

Existe o que será chamado aqui de processo de acomodação tecnológica, 

dedutível das entrevistas feitas sobre evolução tecnológica. O uso da tecnologia 

ocorre em ciclos, há décadas, nos bancos (FONSECA et al., 2010). A sua aplicação 

assertiva se faz com aproximações sucessivas e convergentes: Centralização 

(mainframes ou computadores de grande porte), Descentralização (utilização de 

servidores, microcomputadores e laptops), Terceirização e uso de “serviços 

disponíveis em grandes fornecedores”, como citado por E5 (Iaas - infrastructure as a 

Service, SaaS, PaaS, ou seja, infraestrutura, Software ou plataforma fornecidas como 

serviço), generalização e especialização dos profissionais, Métodos Ágeis e Métodos 

Arquitetônicos (baseados em arquiteturas previamente desenhadas) de 

desenvolvimento. Nesse sentido o comentário de E3 volta à baila: “Gestor tem que 

ser gestor, conhecer profundamente a metodologia vigente e saber aplicá-la, porque 

a metodologia muda sempre, enquanto a tecnologia será a do momento”. Mas existe 

o contraponto à questão, se o uso da metodologia está sendo efetivo, nesta etapa de 

disseminação no uso de métodos ágeis, como lembrado por E6: “Eu acho que a gente 

vai ter um efeito colateral negativo. E vai ser um pouco na arquitetura”. 

Na percepção dessa dicotomia, pode residir a dificuldade dos soft skills serem 

absorvidos pelo gestor de tecnologia, uma vez que a busca incessante pelo resultado 

impede que ele dê real importância para as nuances, muitas vezes sutis, que são 

relevantes, para que a atuação dele seja realmente soft. Em outras palavras, pode 

não existir instrumentalização cognitiva para que o gestor altere a sua forma de agir, 

com uma versão diferente de si mesmo em momentos diferentes. Se formos lembrar 

o que se fala quando é utilizada a expressão mind set, não poderíamos estar 

destacando um exemplo melhor do que esse, ou seja, a capacidade de troca de 
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padrões de comportamento em situações distintas. Ou a liderança situacional como 

citada por E1: “Quem é o gestor de uma squad? É situacional”.  

Assim, percebe-se uma tendência focada no desenvolvimento das habilidades 

chamadas de soft skills. Certamente, o desenvolvimento de características tão 

diferentes quanto realizar a análise detalhada de um problema meramente técnico em 

uma circunstância de crise tecnológica, com parada de sistemas essenciais a um 

banco, ou realizar uma negociação durante a fusão de duas empresas diferentes, com 

os aspectos políticos e culturais envolvidos, não é tarefa fácil para um mesmo 

profissional. Na fala de E4, por exemplo: "Mas estas habilidades mais soft, as sociais, 

as disruptivas, essas são as que fazem a diferença para mim.". 

A busca de maturidade e competências específicas, voltadas às circunstâncias 

nas quais o profissional está inserido, destacadas no nosso capítulo de competências 

leva à construção de um gestor de tecnologia para o século XXI completamente 

diferente e muito mais completo do que aquele presente no século XX, que, por 

ventura, ainda mantenha a formação e alguns dos comportamentos adquiridos 

naquele período (FLEURY; FLEURY, 2001). Focado nesse desafio, E4 questiona se 

“é possível mapear as habilidades e competências específicas de quem deu certo na 

empresa e replicar para um modelo?”. Enquanto E1 replica: “Requer mudança da área 

de RH”.  

Os papéis de integrador, mediador, visão macro-orientada, com capacidade de 

comunicação, relacionamento e inteligência emocional foram destacados. Na fala de 

E1, “A barra de competência sobe. O Gestor precisa estar próximo do negócio e gerir 

Arquitetos de Solução”. Na de E2: “O gestor precisa ter o cérebro orientado para 

agregar multiblocos... Para uma empresa com relações orientadas por tecnologia 

(caso dos bancos), lembrar que existem as emoções dos clientes e a necessidade de 

comunicação... e existe a arrogância dos profissionais, causada pela rigidez do 

sistema, que é impessoal. Forçam a solução tecnológica para cima do cliente”. Na fala 

de E3: “O nome Gestor de TI já é antigo, deveria ser Gestor de Negócio com foco em 

TI”. Na fala de E4: “Este gestor é, no mínimo, um Master em Psicologia. É um cara 

que se equilibra em um muro estreito, no conflito entre TI e as áreas clientes”. 
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As questões de novas responsabilidades, novos modelos mentais, novas 

habilidades adaptação e mudança, trazem outros conjuntos de reflexões e de 

correlações. A necessidade de ter uma visão própria que possa orientá-lo e levar a 

equipe em frente, como lembrado por E3: “tem que subir e evoluir o próprio time”, fica 

aliada ao fato de que o tratamento de problemas ou a montagem de estratégias só 

podem ser feitos utilizando-se uma visão geral do contexto. A quantidade de áreas 

diferentes em um banco é muito grande (Cartões, Asset Management, Varejo e 

Agências, Atacado, Seguros, Crédito, etc.). Segundo a fala de E2: “O cérebro precisa 

estar adaptado para uma função macro-orientada a juntar pedaços micro-orientados”. 

Em nosso estudo chamamos a isso de Visão Sistêmica e de Capacidade de Solução 

de Problemas Complexos, como abordado pelo WEF (2016), sendo que o destaque 

sobre a orientação cerebral (Mind set) é bastante importante. No caso de E6: “você 

precisa hoje de um conhecimento de três ou quatro profissionais (para desenhar uma 

solução). E chega a uma situação que eu tenho que estudar psicologia, eu tenho que 

estudar um pouco de design, eu tenho que estudar um pouco de processos”. E 

destaca ainda que “as empresas, o que tem feito e eu acho que sofrendo muito é, ao 

invés de tentar fazer isso com uma única cabeça, botar todo mundo junto para criar, 

para cocriar”  

Nessa esteira de percepção de mudança, adaptabilidade, do futuro do trabalho, 

gestão de risco e Fintechs vêm a discussão de novas gerações de líderes, do novo 

ambiente e do novo profissional. É trazida a concepção de carreira ligada ao Propósito 

do Profissional, que se contrapõe à forma que norteava o gestor com a Carreira por 

Comprometimento, nestes últimos 10 anos, contexto trazido por E5. Ele cita que: “Hoje 

você olha a carreira, você olha o ambiente de trabalho, você olha a família, você olha 

os benefícios que você tem para atingir aquela tua competência. Então você traz hoje 

ambientes diferentes e que no passado você não tinha opção".  

A questão da nova geração de profissionais, que assumirá as posições de 

liderança em seguida, será também uma incógnita. Geração Y e Alpha, totalmente 

digital e sem amarras com o passado (E5). Com vida mais independente. Como fará 

para ter alto comprometimento e assumir de forma completa os papeis que foram aqui 

discutidos, condição central para o trabalho no ambiente de tecnologia bancária. 

Como citado por E2, “A modernização e a tecnologia não significam que os valores 
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emocionais das relações comerciais andaram para trás”. Com uma geração cuja 

desconexão pessoal aumenta, o problema de conexão com o cliente final poderia 

estar comprometido, se esse aspecto não for trabalhado intencionalmente. Talvez o 

caminho do meio seja a alternativa. Na fala de E2, “usar a senioridade com o extremo 

conhecimento do jovem” e na fala de E4, “eu gosto daquele cara experiente e 

inconformado”. O choque de gerações pode se transformar em oportunidade de 

mentoria e de pujança com a complementaridade natural dos dois grupos de 

profissionais bancários. Como citado por E5: “a cultura, forma de pensar, de adquirir 

e de se relacionar são diferentes”.  

Cabem aqui algumas discussões adicionais sobre os resultados encontrados e 

sobre a análise de conteúdo. Em especial sobre o Contexto dos Bancos, 

Transformação Digital e Novas Habilidades do Gestor de Tecnologia.  

No que tange ao contexto, pode-se abordar tanto o momento de mudanças 

quanto a cultura da organização. O estudo da cultura não foi o foco desta pesquisa e 

é inerente a qualquer ambiente organizacional, não sendo necessária a exploração 

desse tema de forma específica neste momento. No caso do contexto geral, mesmo 

não sendo o foco das perguntas, foi citado direta e indiretamente, quando se falou 

sobre o momento corporativo no qual o profissional de tecnologia em bancos está 

inserido, uma vez que, além das mudanças tecnológicas e do desenvolvimento das 

Fintechs, temos muitas fusões e incorporações. E esse item aparece nos referenciais 

teóricos, com nuances diferentes, mas centradas na mesma preocupação, com 

McClelland (1973), Boyatzis (1982), Le Boterf (1994), Thompson et al. (1996) ou 

Fleury & Fleury (2001). Na fala de E4: “É o Fit Organizacional. O gestor que funciona 

numa empresa não necessariamente funciona em outra. Fit quer dizer a 

personalidade da empresa e os bancos são diferentes entre si”. Por exemplo, na forma 

como usam a tecnologia, sendo pioneiros ou não na sua adoção, como administram 

RH, fazem meritocracia, adotam a Gestão Participativa ou a Gestão por Conflitos, 

questões citadas por E1, E2 e E4. 

No trabalho de Transformação e Liderança digital, a abrangência dos termos 

se mostrou de forma mais clara e incisiva do que se podia supor. O foco aparente está 

na construção de novas soluções de negócio que permitam às empresas trabalharem 

de forma renovada, eliminando etapas, processos, áreas, intermediários, focando 
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diretamente no relacionamento com o seu cliente. Em outras palavras, se “as relações 

com os seus clientes são orientadas por tecnologia” (E2), como é o caso dos bancos, 

o foco deve estar na experiência que foi gerada para esse cliente. Na visão de uso de 

algumas Fintechs, citadas por alguns entrevistados, “a plataforma tecnológica não é 

fundamental” (E4), mas sim “a experiência que é oferecida” por um App (aplicação de 

Software) e se o “problema existente foi resolvido”. A solução dos problemas 

propostos exige flexibilidade cognitiva (WEF, 2016) para perceber o elemento de 

escalabilidade e de alavancagem tecnológica, citado nos resultados apresentados. O 

“desenvolvimento e uso de forma holística” (E6), pode ser necessário para que o uso 

de TDs, em conjunto, possam provocar um efeito em maior escala. Como no caso da 

Inteligência Artificial, em que seus efeitos completos não serão percebidos até que 

ondas de inovações complementares sejam desenvolvidas e implementadas, 

lembrando o possível efeito cruzado da computação quântica (BRYNJOLFSSON et 

al., 2017). 

No que tange às Novas habilidades, a extensão de atuação abrange não mais 

somente a tecnologia, as habilidades cognitivas, sociais e de inteligência emocional. 

Agregue-se ainda, aquelas ligadas à sustentabilidade empresarial e social, 

“diversidade e humanidade” (E3), cuja presença se mostra necessária nos projetos 

liderados pelos Gestores de TIC nos bancos (ODSs, 2018).  

Algumas características foram ainda destacadas como novas habilidades, 

mesmo sendo já clássicas, uma vez que o contexto geral está em alteração constante. 

Para o sucesso do gestor de tecnologia devem ser citadas.  

A mais incisiva é que a função do gestor de TIC é tomar decisões, neste cenário 

ora caótico. Como citado por E6: “muitas das pessoas no entorno já vão saber mais 

de tecnologia do que ele, mas não o suficiente para tomar as decisões que ele toma” 

(pelo ambiente que domina). Outras atitudes como “Gostar de Gente” e “Resiliência”, 

foram trazidas por E5, que revalida os comportamentos: "Tem que ter uma resiliência 

muito grande. Porque você está dentro de um ambiente político, você precisa alinhar 

com teus pares, você tem estratégias separadas, promoções, todo um ecossistema 

que você precisa ter uma visão estratégica política da operação".  



134 
 
 

Outro destaque é a volta de um domínio técnico apurado. Nas palavras de E6: 

“Habilidade pura no conhecimento tem me chamado a atenção. Nas áreas de negócio 

ocorre uma incursão de pessoas falando de TI que não são qualificadas”. E ainda cita 

que são necessárias competências funcionais equilibradas, como Planejamento, 

Negociação, Gestão de equipe e Gestão de Projetos. "Se você ficar muito abaixo em 

um, não está valendo, não dá para jogar". Na afirmação de E4, as empresas erram e 

os projetos falham porque “você não geriu escopo e expectativa com o teu usuário ou 

você não controlou a equipe”. Em outras palavras, as funções básicas de um gestor 

continuam presentes, são de grande importância e devem continuar a aparecer em 

um quadro das competências e habilidades que se trace para este século.  

Uma das contribuições de maior destaque para esta pesquisa, a nosso ver, é o 

fato de que tecnologia pode passar a ser considerada como uma competência em si 

mesma. Como citado por E3: “Tecnologia passou a ser uma competência”. Isto é de 

uma enorme abrangência, pois pode significar que todo e qualquer profissional, de 

qualquer área, passará a ter a necessidade de conhecer e trabalhar com as 

ferramentas digitais. E a formação básica de qualquer profissional poderá precisar de 

atualização. Na fala de E4, esse fato toma ainda outra conotação: “pegar pessoas da 

equipe que entendem o negócio e expor essa pessoa às várias ferramentas que você 

tem hoje e conseguir fazer com que esse cara entenda como aplicar essas 

ferramentas”. Para o Gestor de Tecnologia, esta visão pode levá-lo a direcionar as 

suas competências para aprofundar o uso da tecnologia em bancos e a desenvolver 

ainda mais as habilidades sociais, como diferenciais em sua carreira, adequando a 

sua “interação e a sua linguagem com as áreas de negócio” (E6). 

Outra contribuição para este trabalho foi evidenciada, quando se falou das 

avaliações coletivas: o trabalho em rede ou colaborativo terá resultados do grupo e 

não somente individuais e a avaliação poderia ser feita sobre desempenho coletivo. 

Assim, na fala de E3, “a avaliação deveria partir para algo mais coletivo”, perguntando 

ainda, “como se pode dizer quem é mais produtivo em um Squad?”. Nesse quesito, 

existe mais uma contribuição para modelos de avaliação por negócio, em períodos 

distintos para cada grupo ou segmento da empresa. E1 afirma que “Pode-se 

padronizar, desde que o modelo mude na velocidade do negócio” e que “não existe 

mais avaliação anual... mas sim determinada pelos Sprints de cada ambiente”. 
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Esses dois modelos inexistem no ambiente bancário como um padrão, segundo 

os entrevistados, e é uma contribuição deste estudo para o campo das ciências da 

administração. Avaliações de área e de resultados são comuns, mas sempre voltadas 

aos líderes de cada uma delas. 

Ficam ainda elencados, os destaques feitos pelos entrevistados, quanto à 

possível contribuição da academia no cenário da formação dos gestores de 

tecnologia: como aprender, aumentar a visão de mercado dos formandos, realizar 

nivelamento de conhecimentos, desenvolver a diversidade e a humanidade dos 

gestores de tecnologia e buscar a inclusão dos profissionais mais maduros. 

Estas são as contribuições detectadas nesta pesquisa, que ficam registradas 

para trabalhos futuros. Encerra-se aqui a segunda parte deste capítulo. Vamos 

verificar o último tópico, que trata das Novas Competências do Gestor de TIC. 

4.3 Novas Competências do Gestor de TIC 

O processo decorrente da apresentação de resultados e da própria discussão 

gerou uma grande oportunidade para que fosse trabalhado mais uma vez o terceiro 

objetivo específico desta pesquisa, que é “Discutir se serão necessários novos 

perfis para os próximos 10 anos”.  

Com este tópico entende-se que se chegou ao resultado pretendido neste 

estudo, tendo-se atendido o problema de pesquisa foco deste trabalho de dissertação, 

qual seja, “Quais são os conhecimentos e as habilidades necessárias para um Gestor 

de Tecnologia, na Era Digital e Indústria 4.0, em grandes bancos brasileiros?” 

Pôde-se verificar que os vários modelos buscam enfatizar as posturas que são 

necessárias nesta era, e que a apresentação e a discussão de resultados criaram 

necessidades que precisam ser direcionadas de forma abrangente e assertiva na 

construção de habilidades do gestor de TIC.  

Assim, visualizou-se a possibilidade de ser sugerido o estudo de um modelo 

que pudesse agregar o melhor do que foi pesquisado tanto nos referenciais teóricos 

quanto o que foi retirado da análise de conteúdo, voltadas ao gestor de tecnologia 

bancária. Dessa forma, esta proposta foi feita com três intuitos principais:  
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• Realizar a seleção daquelas competências que se destacaram em cada 

um dos modelos, com conexão com os dados levantados nas 

entrevistas, com a atuação do gestor de TIC nos bancos e com sua 

aplicação voltada aos próximos 10 anos; 

• Comtemplar as categorias, temas e códigos levantados na análise de 

conteúdo;  

• Propor a discussão de um modelo para ser estudado como possível 

referência e para avaliar o grau de competências aplicável no cenário 

descrito e no ambiente de recorte desta pesquisa. 

Essa modelagem foi percebida pelo autor como necessária e importante, 

porque permite uma visão geral do trabalho realizado e fornece um quadro integrado 

das competências com foco na Era Digital e Indústria 4.0.  

Ficou nítido no estudo das bases teóricas, tanto no fenômeno da Era Digital e 

Indústria 4.0, quanto no perfil de Competências estudadas, que os fatores primordiais 

para a construção das competências continuam a gravitar em torno dos três pilares 

de conhecimento (nesta pesquisa, um conhecimento tecnológico que representa “o 

que fazer”), das habilidades (natas, adquiridas com a prática ou desenvolvidas com 

treinamento, que representa “como fazer”) e das atitudes (necessárias para a 

realização de qualquer atividade ou projeto, que representa “querer fazer”).  

O desenho e a descrição das habilidades tomaram grande espaço dentro de 

cada modelo, mas não suplantou a discussão do pilar de conhecimento. Em quase 

nenhum caso são abordadas as atitudes como pano de fundo, embora sejam citadas 

no caso do PMI®. Com base no entendimento trazido por esta pesquisa, foi utilizado 

como critério a seleção dos quesitos abordados em mais de um modelo, aqueles mais 

abrangentes, a inclusão de tópicos relacionados a negócio, liderança e à 

megatendências e outros relacionados à governança que, embora pouco explorados, 

citados de forma superficial ou não presentes em alguns dos modelos apresentados, 

foram trazidos pelos entrevistados, de forma mais contundente.  

Emprestamos os conceitos da Ground Theory, de Charmaz (2006), apenas 

para fazermos a referência às perspectivas de Data Driven (DD), onde os dados 
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orientaram a seleção da competência e de Theory Driven (TD), onde os referenciais 

teóricos orientaram a escolha. Em alguns casos as competências tiveram base nos 

dois elementos, no teórico e nos dados levantados.  

 Estas indicações serão feitas a cada uma das 10 famílias de competências 

construídas e da lista das 50 das competências / habilidades descritas. Todos os 

modelos estudados tiveram participação na modelagem realizada. Na sua 

apresentação foi utilizado como base o formato adotado pelo WEF / O*NET. Foram 

trabalhadas três grandes famílias de habilidades, as Tecnológicas, as Interpessoais e 

as habilidades de Gestão e Planejamento. A visão das habilidades voltadas aos 

chamados soft skills, foram as mais citadas e destacadas durante as entrevistas 

realizadas nesta pesquisa e têm sido alvo de programas de treinamento apoiados pela 

União Europeia, como pode-se observar a seguir.  

Figura 18 - Competências e Soft skills para o futuro 

 

Fonte: Future Oriented - European Union 

Elas foram estudadas e condensadas na família de Competências 

Interpessoais. Ainda que as habilidades chamadas de soft skills sejam demandadas 

e destacadas pelos entrevistados, não se pode deixar de olhar para todas as demais, 

também citadas, e que devem assumir um papel fundamental no comportamento do 

Gestor de Tecnologia nos bancos. Isso engloba desde o Ecossistema Tecnológico, 

com TDs e Inovação até as Competências de Gestão e Planejamento, com 
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Metodologias de Trabalho, Liderança, Gestão de Riscos e de Recursos. Segue o 

detalhamento do modelo sugerido para estudo, nesta proposta.  

O objetivo da construção do grupo de Competências Tecnológicas foi garantir 

a abordagem e a integração completa do gestor de TIC na Era Digital e Indústria 4.0, 

de transformações exponenciais, seja do ponto de vista do cenário mundial, do ponto 

de vista do mercado, do seu cliente ou do seu próprio referencial. Os destaques ficam 

por conta da divisão de três famílias que são: o Ecossistema Tecnológico (5 

competências), com uma proposta mais integrada e mais abrangente; a Visão de 

Negócio e do Cliente (4 competências), não presente em outros modelos; e as 

habilidades técnicas (com 5 competências). 
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Quadro 28 - Novas Competências do Gestor de TIC: Tecnológicas 

Nº 
Família da 

Competência 
Competência Definição Evidências 

COMPETÊNCIAS TECNOLÓGICAS 

1 

Ecossistema 
Tecnológico 

(TD / DD) 

Funções Básicas 
de Tecnologia 

Conhecer, implantar e desenvolver cada uma das áreas e as 
funções existentes no ecossistema de tecnologia onde trabalha, 
interna e externamente á sua instituição (Arquitetura, 
Desenvolvimento de Sistemas, Telecomunicações, Infraestrutura 
Básica, Segurança da Informação, Suporte, etc). 

TD 

2 

Monitorar 
Tendências 

Tecnológicas 
Disruptivas 

Conhecer as Tecnologias Disruptivas. Investigar os mais recentes 
desenvolvimentos tecnológicos de TIC. Estabelecer a 
compreensão das tecnologias em evolução. Desenvolver soluções 
inovadoras para integração de novas tecnologias em produtos, 
aplicativos ou serviços existentes. 

TD / DD 

3 
Desenvolvimento 

Sustentável 

Estimar o impacto das soluções de TIC em termos de 
responsabilidades ecológicas, sociais e de inclusão. Aconselhar 
as empresas e as partes interessadas em TIC sobre alternativas 
sustentáveis que sejam consistentes com a estratégia de negócios 
nas instituições em que opera. 

TD / DD 

4 

Ter Visão de 
Futuro e 

Trabalhar a 
Inovação 

Entender as Tecnologias Disruptivas, sua aplicação e impactos 
cruzados. Desenvolver soluções criativas, usando novos 
conceitos, ideias, produtos ou serviços. Empregar um pensamento 
aberto para explorar os avanços tecnológicos e atender às 
necessidades da empresa, da sociedade e da pesquisa aplicada. 

TD / DD 

5 
Aprimoramento 

Tecnológico 
constante 

Estruturar, organizar e aplicar programas de educação e de 
treinamento que visem desenvolver o próprio gestor, sua equipe, 
os seus técnicos. Auxiliar a instituição em sua transformação 
digital e no uso das ferramentas digitais de tecnologia. 

TD 

6 

Visão de 
Negócios dos 
Clientes (DD) 

Novos Modelos 
de Negócios 

Entender as novas metodologias ágeis e os novos modelos de 
negócio em desenvolvimento no país e no mundo, permitindo que 
entenda os impactos em seu trabalho e entregas. 

TD 

7 
Stakeholders 
envolvidos 

Definir, melhorar e refinar uma estratégia formal para construir o 
relacionamento, manter contato constante, satisfazer as 
expectativas do cliente interno, conhecer o cliente final de sua 
empresa e melhorar o desempenho do negócio (equilíbrio entre 
custo e riscos) 

DD 

8 
Necessidades 

existentes 

Entende as necessidades da instituição, do negócio do seu cliente 
interno ou externo, agindo como seu defensor e garantindo que a 
sua solução tecnológica esteja alinhada aos requisitos de 
negócios. 

DD 

9 
Soluções 

Tecnológicas no 
Contexto Interno 

Adaptar o uso da tecnologia aos requisitos de negócio, com 
soluções diferentes, realizando análise contextual, centrada no 
usuário. Aconselhar o cliente em escolhas de solução apropriadas 
e práticas. 

TD / DD 

10 

Habilidades 
Técnicas (TD) 

Domínio do ciclo 
de vida técnico 

Possuir domínio técnico da área pela qual é responsável. 
Conhecer, gerenciar e executar o ciclo de vida de desenvolvimento 
de soluções, qual seja, anteprojeto, projeto, aquisição, 
implantação, testes, produção, operação dos ambientes 
tecnológicos. Realizar a manutenção da infraestrutura, de 
equipamentos, de dispositivos, de sistemas aplicativos e de 
telecomunicações. 

TD / DD 

11 
Integração de 

Sistemas 

Possuir habilidade e visão que permitam liderar ou integrar 
processos e partes integrantes de ambientes e projetos 
complexos, novos ou existentes, garantindo a compatibilidade, 
integridade e interoperabilidade final de todo o ambiente, em 
plataformas móveis, de pequeno e grande porte. 

TD / DD 

12 
Melhoria 
Contínua 

Garantir a existência de projetos e processos que permitam às 
soluções existentes terem evoluções constantes em seu 
funcionamento e desempenho. 

TD 

13 
Controle de 
Qualidade 

Garantir que os ciclos de Gestão incidentes, problemas e 
mudanças sejam realizados com o uso de padrões pré-
estabelecidos e com revisões constantes. 

TD 

14 
Segurança da 

Informação 

Fornece a base para o Gerenciamento de Segurança de 
Informações, incluindo requisitos técnicos, identificação e 
responsabilidade de funções. Usa padrões definidos para criar 
objetivos para integridade de informações, disponibilidade e 
privacidade de dados. 

TD 

Fonte: Preparado pelo autor 
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Quadro 29 - Novas Competências do Gestor de TIC: Interpessoais 

Nº 
Família da 

Competência 
Competência Definição Evidências 

COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS (Soft Skills) 

15 

Habilidades 
Cognitivas 

(TD) 

Flexibilidade 
Cognitiva 

Habilidade de criar ou usar um novo conjunto para combinar e/ou 
agrupar coisas de maneiras diferentes. Trabalhar com equipes e 
grupos multidisciplinares e gestão matricial. 

TD / DD 

16 Criatividade 
Ter ideias incomuns ou inesperadas sobre um assunto, uma 
situação ou na resolução de problemas. 

TD 

17 Razão Lógica 

Combinar informações, elaborar novas regras ou conclusões entre 
eventos aparentemente não relacionados ou aplicar regras 
existentes para problemas específicos, com soluções que fazem 
sentido. 

TD 

18 
Lógica 

Matemática 

Habilidade de escolher o modelo matemático ou fórmulas 
adequadas para resolver um problema, o que é necessário para 
construir a lógica do negócio, trabalhar com ciência de dados ou 
desenvolver sistemas. 

TD / DD 

19 
Visualização e 

Macrovisão 

Habilidade de imaginar como algo irá ficar se for construído, 
movido, remanejado ou quando partes são rearranjadas. 
Desenvolver Macrovisão e macroorientação dos recursos, fatos e 
do ambiente. 

TD / DD 

20 

Habilidades 
de 

Comunicação 
e Informação 

(TD) 

Aprendizagem 
ativa, 

Desempenho e 
Motivação 

Entendimento das implicações de uma nova informação para 
resolução de problemas atuais e futuros. Tomar ciência do próprio 
desempenho, da equipe, dos outros e das organizações, para 
fazer melhorias e correções. Desenvolver resiliência, motivar e 
desenvolver pessoas com feedbacks construtivos. 

TD / DD 

21 
Expressão Oral, 
leitura e escrita 

Ter capacidade de comunicação, expressão oral, escrita, leitura de 
apresentações desenvolvidas, para passar a informação de 
maneira clara e assertiva, ter o entendimento de documentos, 
garantir o desenvolvimento de processos e de negociações 
efetivas. 

TD 

22 

Uso da 
Tecnologia, 

informação e 
comunicação 

Usar ferramentas da tecnologia digital, de comunicação e de redes 
sociais para acessar, gerenciar, integrar, avaliar e criar 
informação. 

TD 

23 Escuta Ativa 

Dar atenção plena para o que os outros estão falando, investindo 
tempo para entender os pontos que foram levantados, fazendo 
perguntas no tempo certo e não interrompendo em momentos 
inoportunos. 

TD / DD 

24 
Pensamento 

Crítico 

Usar a lógica e a razão para identificar as forças e fraquezas de 
soluções, conclusões ou aproximações alternativas para a solução 
de problemas. 

TD 

25 

Habilidades 
Sociais (TD) 

Empatia e 
Colaboração 

Desenvolver a capacidade de avaliar a realidade e o modelo 
mental de outras pessoas, estando apto a colaborar 
continuamente, ajustar as suas ações em relação à ação dos 
outros e trabalhar ativamente para orientar, treinar e ensinar. 

TD / DD 

26 
Inteligência 
emocional 

Avaliar comportamentos e emoções, estar a parte e entender as 
reações dos outros, estando apto a usar e oferecer as melhores 
alternativas em relação à situações que se apresentem. 

TD / DD 

27 Negociação 

Desenvolver a habilidade de negociar acordos, projetos, 
procedimentos, papéis e mediar conflitos, permitindo o 
desenvolvimento de um trabalho e a montagem de grupos 
multidisciplinares. Trazer outros para junto de si e fazer com que 
se reconciliem. 

TD / DD 

28 
Persuasão e 
Formação de 

Opinião 

Persuadir outros a fazê-los mudar de ideias ou comportamento. 
Pelos atos, atitudes e comportamentos gerar confiança, ser ouvido 
e auxiliar a formar opinião de pares, clientes e equipe. 

TD / DD 

Fonte: Preparado pelo autor 

O objetivo da construção do grupo de Competências Interpessoais foi indicar 

as várias habilidades que habilidades que ampliarão a humanização na atuação do 

Gestor de TIC e permitir a sua navegação em um ambiente em transformação, seja 

junto às equipes multidisciplinares ou aos stakeholders que passaram a fazer parte 

dos novos cenários de criação, tomada de decisão e consumo de tecnologia. Os 
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destaques ficam por conta da divisão de três famílias que são Habilidades Cognitivas 

(5 competências), Habilidades de Comunicação e Informação (5 competências) e as 

Habilidades Sociais (com 4 competências). 

Quadro 30 - Novas Competências do Gestor de TIC: Gestão e Planejamento 1 

Nº 
Família da 

Competência 
Competência Definição Evidências 

COMPETÊNIAS DE GESTÃO E DE PLANEJAMETNO 

29 

Governança 
de Negócios 

(TD / DD) 

Planos de Negócio 

Ter a capacidade de desenvolver planos de negócio em 
conjunto com áreas corporativas das instituições das quais 
fazer parte (Pública, Privadas ou ONGs), entendendo os 
desafios, limitações e interrelações existentes. 

DD 

30 Cultura Corporativa 
Conhecer profundamente os elementos de Normas e 
Políticas Internas que regem os rituais das instituições das 
quais faz parte (Públicas, Privadas, ONGs). 

DD 

31 
Macroeconomia e 
Megatendências 

Entender as relações de Mercado, os pilares 
macroeconômicos que regem a sociedade na qual está 
inserido e as sociedades para as quais desenvolve 
soluções ou produtos. 

TD 

32 
Política e Legislação 

Vigente 

Saber observar, verificar os elementos de políticas 
governamentais e setoriais em prática, bem como ter 
disponíveis os conhecimentos técnicos que indiquem a 
Legislação que envolvam os seus empreendimentos, 
projetos e as suas atividades operacionais periódicas. 

TD 

33 Análise de Riscos 

Implementar o gerenciamento de riscos em sistemas de 
informações e de negócios através de Políticas internas, 
Planos de Recuperação e de Desastres, de Análise de 
Impacto de Negócios e de Contingência em TIC, incluindo-
se recursos da web, nuvem e dispositivos móveis. 

DD 

34 

Governança 
de TIC (TD / 

DD) 

Metodologias de 
Trabalho 

Ter o domínio, saber escolher a melhor alternativa o 
contexto existente e implantar Técnicas de Gestão de 
Projeto, de Gestão de Processos, de Metodologias 
Tecnológicas Ágeis e/ou Arquitetônicas e o Controle de 
Custos, para permitir a perfeita aplicação e 
desenvolvimento do trabalho. 

TD / DD 

35 
PDI - Plano Diretor de 

Informática 

Manter um Plano Diretor de TIC montado e desenvolvido 
com visão de 3 anos, alinhado com o ambiente de 
negócios e as políticas vigentes na instituição (Públicas, 
Privadas ou ONGs) 

DD 

36 Estrutura de Área 

Manter uma estrutura efetiva com a definição clara de 
organograma, de funções e perfil de pessoas. Alinhar cada 
item com as estratégias e a cultura vigentes na empresa e 
com o trabalho colaborativo, ágil e em rede. 

DD 

37 
Segurança da 

Informação 

Define e torna aplicável em estratégia, escopo e cultura 
organizacionais formais para manter a segurança das 
informações contra ameaças externas e internas, com 
fóruns digitais para investigações corporativas ou 
investigação de instruções. 

DD 

38 
Gerenciamento do 
Conhecimento e da 

Informação 

Identificar e gerenciar informações estruturadas alinhadas 
com a Ciência de Dados. Criar estrutura de informações 
para permitir a exploração e otimização de informações. 
Compreende as ferramentas adequadas para criar, extrair, 
manter, renovar e propagar conhecimento de negócios. 

TD / DD 

39 
Acordos de Nível de 

Serviço 

Define, valida e faz acordos de nível de serviço aplicável 
(SLAs) e contratos de suporte para serviços oferecidos. 
Negocia os níveis de desempenho do serviço, levando em 
consideração as necessidades e a capacidade das partes 
interessadas e das empresas. 

TD 

40 Qualidade de TIC 

Identifica processos críticos que influenciam a entrega de 
serviços e o desempenho do produto para definição no 
sistema de gerenciamento de qualidade de TIC. Utiliza 
padrões definidos para formular objetivos para 
gerenciamento de serviços, qualidade de produtos e 
processos. 

TD 

Fonte: Preparado pelo Autor 
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O objetivo da construção do grupo de Competências de Gestão e de 

Planejamento foi permitir que o gestor de TIC endereçasse todas as competências 

relacionadas à Gestão e a Planejamento, que vêm se mostrando essenciais neste 

cenário de mudanças e interações cada vez mais intensos. Os destaques ficam por 

conta da divisão de quatro famílias que são: Governança de Negócios (5 

competências), representando uma atuação que se mostra essencial; Governança de 

TIC (7 competências), buscando maior profundidade e assertividade; Liderança e 

Resolução de Problemas Complexos (6 competências); e Gestão de Recursos (com 

4 competências), básico na atuação diária. As duas primeiras famílias foram 

mostradas no quadro anterior e as duas últimas são mostradas no quadro abaixo. 

 

Quadro 31 - Novas Competências do Gestor de TIC: Gestão e Planejamento 2 

 

Fonte: Preparado pelo Autor 

  

nº
Família da 

Competência
Competência Definição Evidências

41
Desenvolvimento 

da Liderança

Trabalhar para desenvolver Conhecimentos, Habilidades e Atitudes de Liderança 

aplicada, de forma constante, como aprendizado contínuo, com capacidade de 

trabalho em rede e colaborativo. 
TD / DD

42
Liderança 

Situacional

Ter o domínio e implantar técnicas de gestão de pessoas com foco no 

desenvovimento da equipe e na entrega de resultados para as instituições onde 

opera (Públicas, Privadas ou ONGs), em contextos diferentes, com perfis 

diferentes, adaptando-se e alterando o estilo de gestão. 

DD

43
Relacionamento  

Interno e Externo

Manter contato constante com todos os stakeholders de seu ecossistema, 

garantindo o acesso e a manutenção de canais de comunicação em todos os 

sentidos (Superiores, Equipe, Clientes, Pares).
TD / DD

44 Visão Sistêmica

Entender o ambiente de Negócios, Tecnológico, Econômico e da Sociedade como 

um todo, cultivando a visão de integração, de impactos e de sustentabilidade 

entre  todos eles. 
TD / DD

45
Elaboção de 

juízos e decisões

Considerar os custos e benefícios de uma ação e escolher a mais adequada em 

relação à situação, ao ambiente econômico, político, social e cultural vigente. TD

46

Solução de 

problemas 

Complexos

Capacidade de desenvolver e negociar meios de solucionar novos e ainda 

indefinidos problemas em ambientes complexos, utilizando-se das demais 

habilidades de liderança aqui descritas. 
TD / DD

47
Gestão 

Financeira

Definir métodos, fóruns e procedimentos para gerir valores de investimentos, 

manutenção de áreas, pessoas, projetos, processos, bem como para aprovação e 

obtenção orçamentária dos gastos.
TD

48

Gestão de 

recursos 

materiais

Obter e verificar o uso apropriado de infraestruturas, insumos, recursos 

tecnológicos, adequação ambiental e energética, equipamentos, espaços e 

demais materiais, para realizar um trabalho.
TD / DD

49
Gestão de 

pessoas

Alocar, motivar, desenvolver e dirigir pessoas. Identificar as melhores pessoas 

para um trabalho. Desenvolver a capacidade e realizar feed-backs constantes, 

estruturados, construtivos e consequentes.
TD

50 Gestão de tempo

Gerenciar o seu próprio tempo, a alocação das pessoas e os prazos existentes nos 

projetos, processos e no fornecimento de recursos materiais e de serviços. TD

Liderança e 

Solução de 

problemas 

Complexos

(TD / DD)

Gestão de 

recursos

(TD)

COMPETÊNCIAS DE GESTÃO E DE PLANEJAMENTO



143 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como pesquisador, não existe a pretensão de escrever considerações 

definitivas, mesmo tendo desenvolvido um referencial teórico, coletados todos os 

dados planejados e permitido que eles falassem por si mesmos. Sabe-se que o 

trabalho do cientista encerra nele mesmo o seu paradoxo, a possibilidade de que, na 

publicação de sua pesquisa, ela possa estar superada pelos fatos e por outros 

estudos. Dessa forma, os próximos parágrafos foram escritos como resultado do 

convencimento adquirido ao longo das pesquisas realizadas, pela constatação da sua 

importância e relevância para a construção de uma discussão fecunda e contínua 

sobre competências e habilidades nesta era. Tendo em mente, ainda, que tal 

construção se presta para todos os gestores mas, em especial, para os gestores de 

áreas tecnológicas nos grandes bancos brasileiros, foco desta dissertação.  

Considero um prazer ter realizado esta pesquisa, mesmo mantendo o 

distanciamento e o rigor metodológico exigidos no processo. O fato de ter trabalhado 

no ambiente de TIC por muitos anos e ter passado por várias etapas de transformação 

em ambientes empresariais de grande e de médio porte, me deu a oportunidade de 

realizar a construção do referencial teórico com maior curiosidade e grande interesse. 

Ter atuado na gestão de áreas e de pessoas, observando as necessidades e as 

dificuldades na formação de líderes que pudessem tratar com naturalidade do desafio 

aqui descrito, me permitiu contemplar as respostas das pesquisas de campo com a 

profundidade que elas mereciam.  

A fim de finalizar esta pesquisa de mestrado, retomamos os principais 

resultados alcançados, as possíveis contribuições para o conhecimento, as limitações 

verificadas e as sugestões para novos estudos.  

Inicialmente, cabe salientar o contexto do mercado financeiro brasileiro. Além 

dos desafios de um país em desenvolvimento, não faltam cenários políticos e 

socioeconômicos difíceis a serem tratados. Assim, quaisquer que sejam as 

competências desenvolvidas para o século XXI, elas sempre terão componentes 

adicionais de risco, oportunidade e desafio, trazidas pelas circunstâncias, que afetam 

o trabalho de todos e que são paralelas às transformações tecnológicas em curso. 



144 
 
 

O primeiro resultado desta pesquisa foi a possibilidade de podermos chegar a 

um conjunto de 50 competências e habilidades para o gestor de tecnologia que atua 

no ambiente bancário do nosso país, com horizonte para os próximos anos. É uma 

proposta modesta, que precisa ser validada, mas que pode permitir o estudo e a 

percepção de sua real aplicabilidade. Dessa forma, com esse conjunto de 

competências, pudemos atender ao objetivo geral da pesquisa, “Pesquisar o perfil do 

Gestor de Tecnologia, na Era Digital e Indústria 4.0, nos grandes bancos brasileiros”, 

e chegar à uma resposta para o problema da pesquisa, “Quais são os conhecimentos 

e as habilidades necessárias para um Gestor de Tecnologia, na Era Digital e Indústria 

4.0, em grandes bancos brasileiros?”.  

Uma limitação deste trabalho pode ser o eventual estabelecimento de fronteiras 

específicas entre a atuação do Gestor de TIC e qualquer outro gestor, uma vez que 

parte de suas atribuições são comuns em ambientes empresariais. Por outro lado, 

sabemos que cada setor tem suas próprias especificidades, o que exige posturas e 

comportamentos diferentes de seus participantes, foco deste estudo.  

 Quanto às possíveis contribuições trazidas por esta pesquisa, 

destacamos, em primeiro lugar, o fato de serem propostas avaliações coletivas, ao 

invés de avaliações individuais de comportamento, quando forem utilizados métodos 

de trabalho em grupos ágeis. Outra contribuição está em evidenciar a possibilidade 

das avaliações de resultado poderem mirar prazos diferentes e serem feitas 

separadamente para cada tipo de negócio, dentro de um banco. São evoluções 

corporativas de peso, em nossa visão, até porque não são praticadas hoje, 

considerando o que foi respondido nas entrevistas. Uma terceira contribuição também 

tem peso no ambiente corporativo. É a afirmativa encontrada, pelos levantamentos 

realizados, de que tecnologia passou a ser uma competência em si mesma, e que 

todos dentro da empresa precisam tê-la. Imaginemos o impacto que isto deve exigir 

na formação de novos profissionais, no tipo de seleção de candidatos que isso 

representa, bem como, nas alterações das descrições de cargo de cada área. 

Finalmente, temos as recomendações feitas quanto à possibilidade de atuação da 

academia, diante dos desafios da era digital. São elas: ensinar como aprender nesta 

nova era, aumentar a visão de mercado dos formandos, realizar nivelamento de 

conhecimentos, desenvolver a diversidade e a humanidade dos gestores de 
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tecnologia e buscar oferecer cursos de reciclagem para a inclusão dos profissionais 

mais maduros. São pontos que os estudos teóricos podem desenvolver para auxiliar 

nas práticas administrativas.  

Considerado tudo isso, entendemos que esta pesquisa pode ser válida e 

relevante para os gestores de tecnologia e talvez, também, para os líderes de outros 

segmentos. Afinal, parte das competências necessárias para os profissionais de uma 

era, seja ela qual for, sempre serão comuns a todos que dela participam. Entendemos 

que qualquer análise que se produza na área da administração, sempre pode trazer 

benefícios cruzados em outras direções. Por outro lado, o requisito de atuação do 

gestor de tecnologia é específico e a revolução digital em curso é exatamente o seu 

campo de atuação. Outros estudos foram sugeridos também, quais sejam, estender 

esta pesquisa para bancos públicos, realizar um estudo comparativo sobre as 

megatendências entre as várias consultorias que as propõe e seus efeitos nas 

sociedades em geral, e estudar o efeito desta era digital nas cadeias globais de 

fornecimento de soluções.  

Vale a pena ainda, tecer alguns comentários, a partir dos resultados e da 

experiência do desenvolvimento desta dissertação. 

O gestor de tecnologia, ou de TIC, como nomeamos o objeto deste estudo, tem 

uma carreira calcada na técnica e nos valores estabelecidos de alto comprometimento 

e de alta disponibilidade ao trabalho. Como citado no decorrer deste trabalho, ele é 

dependente do ambiente financeiro e do tipo de banco no qual está alocado. Ele atua 

de maneira resiliente, matricial, multifacetada e adaptativa, na busca de resultados 

precisos, de entregas coletivas e completas. São bons predicados, mas, no seu rol de 

formação, o principal poder utilizado em grande parte de sua carreira é o poder 

advindo de sua técnica o que, sabe-se, não é suficiente para uma atuação plena no 

desenrolar natural de crescimento de uma carreira ascendente.  

Além disso, a tecnologia parece estar se encaminhando para se transformar 

em uma competência que todos precisarão ter em graus variados, como destacado 

nas entrevistas. As exigências requeridas de competências estruturais e de liderança 

podem não ser atendidas de forma natural. Essas competências nem sempre são 

indicadas de forma explícita, como sendo necessárias e fundamentais para a jornada 
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do gestor de TIC. O desenvolvimento das habilidades não ocorre por decurso de 

prazo, e o tempo de experiência acumulada não é o suficiente para cobrir lacunas de 

forma automática, que farão uma enorme diferença em algum momento do futuro. Os 

profissionais que evoluem ou evoluíram para cargos de gestão, de liderança ou se 

transformaram em consultores e conselheiros formais das estruturas nas quais estão 

inseridos, precisam incorporar princípios de estratégia e atitudes para enfrentar o 

inesperado e as incertezas, tão comuns aos nossos tempos. Como citado no decorrer 

da dissertação, isso causa uma dicotomia única para o gestor de tecnologia, que é a 

necessária entrega de resultados precisos em um ambiente de incerteza, em prazos 

reduzidos, trazidos pelos métodos ágeis, em um ambiente de trabalho compartilhado.  

A possibilidade de sucesso posposta pelo este estudo é exatamente o 

desenvolvimento linear e constante de suas aptidões naturais em conjunto com os 

conceitos organizacionais, culturais e interpessoais. Em outras palavras, crescer e 

construir ferramentas de negociação, de formação de equipe, de liderança, de gestão 

de conflitos, de capacidade de comunicação com seus pares, superiores, 

colaboradores e clientes, de empatia, de suas habilidades sociais e de sua inteligência 

emocional, os chamados soft skills. 

A isso se pode chamar de competências, essa ligação de aptidões, do 

aprimoramento de talentos naturais com o desenvolvimento de novas habilidades, 

aprendendo a usar o conhecimento para moldar as características fundamentais para 

o exercício de suas funções. Pelos resultados da pesquisa, isto é possível, mas exigirá 

um esforço considerável, consciente e resiliente dos gestores de tecnologia atuais. 

Pela indicação dos executivos ouvidos, grande parte não conseguirá. Entendemos 

que é possível sim fazer essa transição, mas não sem esforço concentrado e 

totalmente consciente da responsabilidade que o gestor de TIC tem, como agente de 

transformação. Se ele se omitir, não há sucesso à vista. Se ele se empenhar, abrem-

se possibilidades das mais variadas.  

Lembremos que o ambiente atual está em mutação, com Fintechs, lançamento 

de bancos digitais e uso de canais dinâmicos pelos bancos tradicionais. Esse mercado 

passou a ser mais desafiador, com multiplicidade de concorrentes. As pressões 

aumentaram, por melhores serviços e pela mudança de hábitos de uma nova geração 

de consumidores. No caso dos profissionais, as mudanças podem ser positivas se 



147 
 
 

eles adaptarem suas ações e o seu modelo mental. No caso das empresas, o mesmo 

modelo de gestão pode não trazer os mesmos resultados.  

Neste contexto, a relevância de pesquisas desta natureza está na possibilidade 

de serem estabelecidas ligações entre competências e as transformações em curso, 

esclarecendo que existem gaps de formação básicos. Sem essa correção de rumo, 

poderá ocorrer uma perda fundamental na qualidade de formação dos gestores, para 

a execução de funções primordiais em nossa sociedade. A evolução natural da Era 

Digital e Indústria 4.0 tem provocado alterações exponenciais, e novos requisitos 

estão sendo endereçados de forma contínua. A perspectiva é a manutenção e a 

intensificação dessa dinâmica, com a incorporação de competências de alta 

tecnologia e o fomento do pensamento sistêmico. Em função desses impactos, 

podemos avaliar a possibilidade de chamar esse período de Nova Era Digital. 

A visão integral de um líder depende da sua capacidade de percepção clara e 

exata dos tempos de mudança e da necessidade urgente de adaptação. Com essa 

visão, é possível trabalhar de forma consciente na busca de resultados integrados 

profissional e socialmente, para não se perder na inércia de execução de um trabalho 

sem direção e sem futuro. Falamos de comportamentos corajosos e da necessidade 

do profissional de TIC tornar-se definitivamente um profissional do conhecimento, 

sabendo aplicá-lo e sabendo participar de novas estruturas, com uma nova postura.  

Destaque-se, por fim, que o trabalho com as novas competências e habilidades 

destacadas nesta pesquisa podem ser alvo de novos artigos e de novas pesquisas. 

Elas serão feitas com o apoio de métodos qualitativos, quantitativos, modelagem por 

meio de softwares aplicativos e ferramentas estatísticas, no sentido de serem 

extraídos novos conteúdos e novas perspectivas voltadas a esse nosso provocativo e 

estimulante século XXI.  
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APÊNDICE A - PROTOCOLO DE ENTREVISTAS 

Competências na Era Digital e Indústria 4.0: 

O gestor de Tecnologia nos bancos brasileiros 

Este protocolo resume as principais tópicos e focos para a realização das 

entrevistas previstas neste trabalho, atividade fundamental para o levantamento de 

dados que permitirão a conclusão da pesquisa de dissertação.  

Instruções para o entrevistador 

➢ Considerar que o convite para a entrevista já foi realizado em outro 

momento, por email, pessoalmente, por Skype ou por telefone;  

➢ Utilizar o roteiro das questões, com suas introduções, para conduzir a 

entrevista;  

➢ Utilizar anotações, com caderno de notas ou ao final do protocolo de 

entrevista, para registrar pontos de destaque ou eventuais 

questionamentos do entrevistado, a serrem dirimidos posteriormente;  

➢ Realizar as declarações de abertura, agradecendo a participação, 

explicando o foco da dissertação, a escolha do entrevistado, citando que 

nenhum dado estratégico será solicitado, descrevendo a quantidade de 

questões e a provável duração da entrevista;  

➢ Levar um dispositivo de gravação para a realização da entrevista;  

➢ Pedir licença e explicar que a entrevista será gravada, o que já foi 

explicado no ato do convite, pelo fato de que o é necessária uma análise 

de conteúdo em função da metodologia indicada e aplicada ao mestrado. 

E ainda, que o nome do entrevistado e o conteúdo da entrevista serão 

mantidos em sigilo, sendo utilizadas frases e os conceitos citados por 

eles no trabalho final, sem identificá-los;  

➢ Focar nos objetivos desta entrevista: 
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• Levantar dados e informações sobre os temas elencados neste 
trabalho, inicialmente baseados no referencial teórico: Era Digital e 
Indústria 4.0 (2 questões), o Gestor de Tecnologia (2 questões), 
Competências e Habilidades (3 questões) e uma abordagem sobre a 
contribuição da academia sobre o tema (1 questão); 

• Conduzir a entrevista de forma natural e informal. À cada categoria 
abordada, existe uma pequena introdução para contextualizar o 
conjunto de questões a serem feitas e deixar o entrevistado à 
vontade; 

• Realizar a questão de forma clara e pausada, permitindo que o 
entrevistado possa entender com clareza a questão;  

• Manter contato visual, demonstrando atenção e respeito ao 
entrevistado; 

• Explorar a experiência do entrevistado, buscando elementos 
considerados diferenciais de sucesso no foco da pesquisa que é a 
atuação do gestor na Era Digital e Indústria 4.0;  

• Permitir que o Executivo Sênior possa divagar sobre os conceitos 
colocados, de maneira que sejam detectados os pontos que 
considerada fundamentais nos conceitos abordados (Palavras-
Chave); 

• Ao serem detectadas palavras ou conceitos-chave estimular com 
novas perguntas sobre este ponto até que esteja esclarecido o 
pensamento do entrevistado a respeito;  

• Evitar conduzir a entrevista ou colocar a sua própria opinião, a não 
ser que faça parte do estímulo para que o entrevistado continue a 
discorrer sobre o assunto ou que ele busque por um diálogo mais 
aberto; 

➢ Checar as condições para a realização da entrevista: 

 

• Sobre o local escolhido: realizar no ambiente definido pelo 
entrevistado, dentro da cidade de São Paulo ou, ocasionalmente, na 
sua cidade de origem. Uma sala fechada seria o ideal, mas pode ser 
utilizado qualquer ambiente com ruído controlado e que permita 
manter a atenção do entrevistado; 

• Sobre o entrevistado (a): serão Gestores Sêniores de tecnologia, com 
10 ou mais anos de atuação na área, oriundos de grandes bancos 
brasileiros, de consultorias ou de grandes fornecedores para o 
segmento financeiro; 

• Sobre o período: entre o início de setembro e o final de outubro de 
2019; 

• Sobre a duração da entrevista: a previsão de cada entrevista é de 50 
minutos, com mais ou menos 10 minutos de variação. 
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➢ Observar a forma de realização da entrevista: 

 

• Será baseada em um roteiro semiestruturado, com oito (8) questões 
básicas, divididas em quatro grupos de questões, já descritos 
anteriormente; 

• A entrevista deverá ser gravada, a não ser que o entrevistado ou sua 
empresa não o permita, mantendo-se a elegância e as boas práticas. 
Neste caso, será pedido ao entrevistado que aguarde enquanto 
anotações sejam feitas pelo entrevistador; 

• Deve ser utilizada a técnica de “escuta ativa” na qual realizamos 
pequenas interjeições e perguntas abertas ou com fragmentos de 
suas respostas, demonstrando interesse e estimulando-o, para que 
continue a discorrer sobre o tema, buscando utilizar todo o tempo 
disponível para cada questão;  

• Deverá ser respeitado o tempo solicitado ao entrevistado, 
encerrando-se as questões na medida em que o tempo médio for 
sendo consumido. Estima-se um tempo médio de 6 minutos por 
questão, com 1 ou 2 de tolerância, totalizando-se cerca de 10 minutos 
no tempo total da entrevista;  

• Caso a entrevista demonstre estar à vontade com a entrevista e com 
o tempo decorrido, pode-se perguntar se ele tem mais 10 minutos 
disponíveis além do que havia sido combinado previamente. Não 
mais do que isto; 

• O objetivo da entrevista é permitir que o entrevisto aborde de forma 
livre o tema em questão, gerando dados suficientes para a análise 
conteúdo (pesquisa exploratória), atendendo às questões colocadas 
e buscando contribuições adicionais que possam enriquecer os 
temas já pesquisados anteriormente;  

• O protocolo desta entrevista está descrito ao final desta descrição e 
contém espaço para anotações finais, sobre destaques da entrevista. 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA 

 
1. Empresa: 

2. Dia, local e horário: 

3. Entrevistado (a): Sr.(a): 

4. Entrevistador: JOSÉ LUIZ ALVES DA SILVA 

5. Dados a serem preenchidos antes da entrevista: 

5.1 . Formação do entrevistado; 

5.2 . Empresas pelas quais passou; 

5.3 . Tempo total de permanência em cargos de alta gestão; 
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5.4 . Idade  

6. Realização da entrevista com as 8 questões 

7. Realização de anotações finais, com pontos de destaque ao final da 

entrevista 

8. Introdução da entrevista 

Antes de mais nada, gostaria de agradecer por sua participação, que é muito 

especial para esta pesquisa. É um prazer estar aqui e uma honra contar com o senhor 

(a) nesta entrevista. Obrigado por dividir a sua longa experiência conosco.  

O Senhor (a) foi convidado em função da sua larga experiência na gestão de 

projetos complexos de TIC e dos grupos de gestores que já teve a oportunidade e a 

responsabilidade de dirigir. O objetivo é explorar o fenômeno da Era Digital e Indústria 

4.0, focando-se nas competências e habilidades exigidas para o gestor de tecnologia 

na média gerência, no contexto dos grandes bancos brasileiros. 

Para obtermos sucesso na construção desta pesquisa buscamos executivos 

sêniores, com mais de 10 anos de atuação junto aos grandes bancos brasileiros e que 

tenham a possibilidade de discorrer sobre o nosso objeto, o gestor de tecnologia neste 

ambiente, para os próximos 10 anos. 

Os resultados finais poderão ser compartilhados com o senhor (a) 

posteriormente, caso seja do seu interesse. Para auxiliar na análise do conteúdo da 

entrevista, utilizaremos um gravador e a entrevista poderá ser interrompida a qualquer 

momento em que julgar algum assunto mais sensível e deseje abordá-lo fora deste 

registro. Lembramos que nenhum assunto estratégico sobre a sua companhia será 

abordado. A gravação será de acesso do pesquisador envolvido e o seu nome será 

mantido em sigilo. Utilizaremos fragmentos de frases ou conceitos chave abordados 

aqui.  

9. Itens a serem observados na entrevista 

 
➢ Era Digital e Indústria 4.0 

• Macrotendências, Setor Bancário, Modelos de Negócio, TDs, Segurança 

da Informação, Apropriação do Conhecimento 
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➢ Gestor de Tecnologia 
 

• Visão de Negócio, Adaptabilidade, Metodologias Ágeis, Responsabilidades, 

Trabalho em equipe, em rede, colaborativo ou em teamwork, Conhecimento 

Bancário, Conhecimento Tecnológico, Gestão de Riscos. 

➢ Competências e Habilidades 
 

• Hard e Soft Skills, Transformação do trabalho, Abrangência de atuação, 

Padronização de modelos de competências, Novas Competências, 

Liderança Digital 

10. Questões previstas, divididas em segmentos 

➢ Questões sobre a Era Digital e Indústria 4.0: 

Introdução: Klaus Schwab, em seu livro “A Quarta Revolução Industrial”, de 

2016, nos diz que esta revolução é algo que considera diferente de tudo aquilo que já 

foi experimentado pela humanidade, em escala, velocidade, escopo e complexidade. 

Cita ainda, que esta é uma mudança sistêmica sem precedentes, com a fusão dos 

mundos físico, digital e biológico, alterando até mesmo “quem somos”.  

1. Quais seriam as mudanças de maior impacto em sua opinião? 

2. Qual é a melhor maneira de realizarmos a apropriação da tecnologia e do 

conhecimento trazido por ela no atual cenário de transformações? Pode 

descrever como, por favor? 

➢ Questões sobre o gestor de TIC (Tecnologia da Informação e 

Comunicação): 

Introdução: Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee, em seu livro “A Segunda Era 

das Máquinas”, de 2104, dizem que os gestores do século XXI deverão fazer 

perguntas mais inteligentes, sabendo usar a tecnologia e as máquinas para 

automatizar processos e decisões pré-analisadas.  

3. Qual será o papel do Gestor de TIC neste cenário de evolução de 

negócios e de tecnologia? 

4. As TDs, Gestores de Negócio ou Gestores de TIC de uma nova geração 

(novos paradigmas de comportamento, com novo modelo mental - Mind 
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Set), substituirão o atual Gestor de TIC? Poderia explicar a sua resposta, 

por favor? 

➢ Questões específicas sobre habilidades: 

Introdução: O WEF, baseado na O*NET norte-americana, definiu 35 

habilidades, divididas em 3 grandes grupos, como sendo as habilidades para o século 

XXI (relação anexa). São elas:  

• Habilidades Natas (8): Cognitivas (6) e físicas (2); 

• Habilidades Aprendidas (8): De conteúdo (5) e de Processo (3); 

• Habilidades Mistas (19): Soluções de Problemas Complexos (1), Gestão 

de Recursos (4), Habilidades Sociais (6), Habilidades sistêmicas (2) e 

Habilidades Técnicas (6) 

5. Quais são as novas habilidades que o Gestor de TIC deve desenvolver ou 

adquirir para atuar de forma natural nos próximos 10 anos? Quais riscos 

devem ser assumidos? 

6. Em sua opinião, os gestores de TIC atuais tem características que lhes 

permitam desenvolver as novas competências e capacidades de liderança 

DIGITAIS? De que forma deveriam atuar para conseguir isto?  

7. É possível “padronizar” um modelo de habilidades e atitudes, ou seja, um 

comportamento considerado padrão, para avaliar o gestor neste século 

XXI? De que forma?  

➢ Questão sobre a contribuição da academia: 

 
8. Como a Academia poderia contribuir para a formação do gestor de TIC e 

em que áreas específicas?  

11. Destaques finais após a entrevista: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – DETALHAMENTO DAS CATEGORIAS DEFINIDAS 

Estão aqui descritas as categorias elencadas neste trabalho, os seus 

elementos estruturais e a descrição de cada item. Este desenvolvimento foi resultante 

dos fundamentos teóricos que embasaram a montagem do protocolo de entrevistas e 

da análise de resultados realizada nesta pesquisa.  

Quadro 32 - Categorias - Parte 1 

 

Fonte: preparado pelo autor 

Quadro 33 - Categorias - Parte 2 

 

Fonte: preparado pelo autor 

CATEGORIAS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DESCRIÇÃO FUNDAMENTOS

Megatêndências 

e 

Tecnologias Disruptivas

Grandes mudanças estruturais 

mumdiais e Novas soluções 

Sistêmicas, com alta velocidade e 

impactos transversais 

(Schwab, 2016)

Panetta (Gartner), 2018

Schwab, 2016

PwC, 2015

BCG, 2015

Brynjolfsson, McAfee, 2014

KPMG, 2014

Hamish McRae, 1999

Novos Modelos 

de Negócio

Alteração nos desejos e 

necessidades do cliente, 

alternativas tecnologicas

(Westerman, et. al , 2009)

Westerman, Bonnet, McAfee, 2016

Almquist, 2016

Brynjolfsson, McAfee, 2012a

Fintechs 

e  

Desintermediação

Soluçoes amplas com ligação 

direta entre  prestador e tomador 

do serviço, acesso dos usuários 

aos meios digitais 

e cyber  segurança  

(FintechLab, 2019 e KPMG, 2014)

FintechLab, 2019

Simply, 2018

Robin Chase, 2015

Min et al ., 2015

KPMG, 2014

Ethevaldo Siqueira, 2007

Tratamento e 

Apropriação do Conhecimento

Acesso ao conhecimento e sua 

utilização para criação de valor, 

solução aplicada e produtividade 

(Friedman, 2005)

Brynjolfsson, McAfee, 2012b

Friedman, 2005

Schumpeter, 1984

Evolução

Tecnológica

CATEGORIAS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DESCRIÇÃO FUNDAMENTOS

Visão do Negócio 

e 

Visão do Futuro

Naturalidade no trato com o 

negócio, conhecimento do 

macroambiennte e visão do 

cliente final

(Kotler, 2000)

Brynjolfsson; McAfee, 2014

Robbins, 2005

Kotler, 2000

Toffler, 1980

Conhecimento Bancário 

e 

Tecnológico

Entendimento do uso da 

tecnologia voltada à aplicação 

bancária e visão do mercado 

financeiro 

(Fonseca et al., 2010)

Brasscom, 2017 / 2019

Meirelles, 2018

Dieese, 2018

Fonseca et al. , 2010

Mudança 

e 

Adaptabilidade

Capacidade de tratar com 

grandes mudanças,  usar 

estratégia e metodologias 

(métodos ágeis) para  trabalhar 

com o inesperado e incertezas 

(Morin, 2012)

Westerman et al. , 2016

Castells, 2014

Morin, 2011

Goleman, 2004

Daft, 2003

Novas Responsabilidades 

e 

Novo Mind Set

Novos relacionamentos, 

ferramentas digitais e novos 

modelos de trabalho com 

Stakeholders diretos e indiretos

(PMBOK, 2017 e Eric Ries, 2011)

PMI, 2017

Eric Ries, 2011

Paulo Sabbag, 2009

Fleury; Fleury, 2000

Peter Drucker, 1998

Gestão de Riscos 

e 

Oportunidades

Compreensão do ambiente de 

negócio, dos projetos, das 

incertezas e capacidade de 

montagem de estratégias para 

obtenção de resultados efetivos 

(Sabbag, 2009)

PMTECH, 2018

PMI, 2017

Paulo Sabbag, 2009

Marcos Hashimoto, 2006

Philip Kotler, 2000

Gestor

de 

Tecnologia
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Quadro 34 - Categorias - Parte 3 

 

Fonte: preparado pelo autor 

 

CATEGORIAS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DESCRIÇÃO FUNDAMENTOS

Soft Skills  

e 

Abrangência de Atuação

Utilização do conhecimento  em 

dimensões diferentes, 

desenvolvimento e uso equilibrado 

de habilidades no século XXI

(ODSs, 2018 e Drucker, 2002)

ODSs, 2018

WEF / O*Net, 2016

PwC, 2015

Marcos Hashimoto, 2006

Peter Drucker, 2002

Hamel, Prahalad, 1995

Ítalo Calvino, 1990

Futuro do Trabalho

Percepção das novas técnicas, 

perfis dos colaboradores e de sua 

aplicação 

(Frey, Osborne, 2013)

Schwab, 2016

Frey, Osborne, 2013

Toffler, 1980 / 1970

Inovação

Inovar é o uso da criatividade  

como um processo mental 

envolvendo a geração de novas 

ideias ou conceitos, ou novas 

associações entre ideias ou 

conceitos existentes.

(Kotler; Trías de Bes, 2011)

Rivadávia Drummond, 2018

Anthony et al.,  2018

Vijay Govindarajan, 2016

Philip Kotler e Fernando Trías de 

Bes, 2011

Schumpeter, 1984

Padronização de Modelos 

de Competências

Uso de um Modelo de avaliação 

de competências 

(Parry, 1996)

Parry, 1996

McClelland, 1973

Bloom et al. , 1971

Novas Competências

Desenvolvimento das habilidades 

para o século XXI

(WEF, 2016)

PMTECH, 2018

WEF, 2016

CEN  e-CF, 2014

Fleury; Fleury, 2001

Transformação e 

Liderança Digital

Atuação de forma competente na 

Era Digital e Indústria 4.0

(Westerman et al., 2016)

Westerman, Bonnet, McAfee, 2016

Vijay Govindarajan, 2016

Halász, Michel, 2011

Competências 

e

Habilidades


