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Com as áreas de TI cada vez mais valorizadas pelas corporações, CIOs estão mais próximos de 
um cenário de maior – e efetiva – liberdade para tocar os projetos dos seus sonhos. Mas é preciso 
considerar os obstáculos, principalmente culturais, para não perder o rumo 
 
Caro CIO, imagine o cenário ideal de TI em sua organização. Como ele seria? Repleto de tempo e 
dinheiro para empreitadas tecnológicas, com a alta diretoria acatando todas as suas decisões e as 
equipes e usuários conscientes e adaptáveis às mudanças? Pois sonhar – acordado – não faz mal; 
pode tirar alguns do comodismo paralisante em meio a um cenário marcado por pressões quanto 
a retorno de investimento e resultados pré-comprovados. 
   
Para saber como anda a imaginação de quem decide tecnologia nas empresas, 
INFORMATIONWEEK Brasil colheu depoimentos de executivos de empresas de diversos segmentos 
de atuação. E constatou que os CIOs não somente mostram-se criativos em seus projetos, 
mantendo-se antenados com as tendências tecnológicas, mas também priorizam o alinhamento 
aos negócios da companhia, assim como a governança dentro da própria área. E, 
surpreendentemente, não têm problemas com dinheiro. Isso mesmo: um dos maiores empecilhos 
para a realização de projet os “dos sonhos” não é a restrição orçamentária, mas a questão 
cultural. O grande desafio é chegar ao entendimento da alta direção, dos usuários ou da própria 
equipe acerca da importância de tais projetos. 
 
ANTÖNIO SHIMA, gerente de oganização e sistemas da Cooperativa Agropecuária Mourãoense 
(Coamo) 
 
Tenho dois sonhos. Um deles, engavetado por mais de quinze anos devido à questão 
orçamentária, está, finalmente, prestes a ser realizado: a criação de um site backup. Em 1987, 
um projeto como esse custava cerca de 15 milhões de dólares; hoje, sai por 500 mil dólares e já 
permite aumentar a garantia de proteção dos dados de 20% para 80%. 
Mas o outro sonho, de comércio eletrônico, está longe de sair do papel por problema cultural da 
organização. Já temos os recursos necessários para mergulhar no mundo Web, sediando 
transações com o mundo exterior, com parceiros e clientes. Os sistemas estão preparados para 
isso – internamente, somos online. Mas, da porta para fora, somos conservadores. O projeto não 
sai por receio da cooperativa de que os usuários externos tenham dificuldade para se adaptar. 
Acontece que, com o advento do internet banking, acredito que já houve uma aculturação das 
pessoas nesse sentido. Enquanto isso, sonho acordado, esforçando- me para manter os sistemas 
atualizados mas não tirando o melhor proveito deles.” 
 
Fabio Faria, diretor corporativo de TI da Votorantim Participações 
 
Não tenho do que reclamar. Na Votorantim tenho apoio de todos, da diretoria aos acionistas e 
áreas de negócios, para concretizar os meus planos – afinal, a área de TI conquistou credibilidade 
a partir de seus projetos bem-sucedidos e dos resultados comprovados antes mesmo de saírem 
do papel. Sempre procuro justificar ao máximo as idéias e, nos últimos anos, não houve nenhuma 
rejeitada. 
Recentemente, por exemplo, acabei de aprovar um grande projeto referente a sistemas 
integrados de gestão (ERP), por sinal o maior do gênero na América Latina. Mas nem sempre foi 
assim: cheguei a trabalhar em uma multinacional onde tudo era muito difícil de ser aprovado. 
Tínhamos de acatar todas as decisões da matriz e muitas de nossas necessidades específicas não 
eram atendidas. Na época idealizei, com base na demanda interna, um projeto de gestão de 
relacionamento com clientes (CRM) que não foi aprovado. Isso causou um grande 
descontentamento junto aos usuários, que não entendiam que o problema não estava na área de 
TI, e sim na hierarquia geográfica.” 
 



Juan Pedro Gravel, superintendente executivo de tecnologia do Grupo Santander Banespa 
 
Nossos obstáculos rumo à realização de alguns projetos são falta de tempo e de maturidade de 
algumas tecnologias. Temos, por exemplo, um superprojeto para abranger todo o banco, tanto no 
segmento de varejo quanto no de atacado. Trata-se de um centro de comando, discut ido inclusive 
por nosso comitê de estratégia tecnológica para a América Latina, que possibilita enxergar todas 
as operações bancárias, controlando assim a situação em que cada ponto de venda está.  
Hoje, já temos um centro, apelidado de “comando alerta vermelho”, que se utiliza de ferramentas 
de gerenciamento e monitoramento para administrar o status das agências. Mas é uma situação 
embrionária: a intenção é arranjar tempo para nossa equipe se dedicar ao aperfeiçoamento da 
centralização dos diversos tipos de eventos, o que demanda também um novo conjunto de 
processos. E, então, conseguiremos controlar a partir de um mesmo lugar o call center, a 
produção de mainframe central e de outros pólos. 
 
Já o outro projeto que ainda não saiu do papel, de atendimento wireless para prestar um serviço 
mais do que perfeito ao cliente, não se realizou por uma questão de momento inadequado. A 
tecnologia não está madura o suficiente para garantir segurança total nas transações.” 
 
Lia Aere, CIO da Ticket Serviços 
 
Se eu pudesse, criaria um chip conversor para fazer com que a equipe de TI entendesse melhor o 
pessoal de negócios – e vice-versa. Esse chip seria instalado na cabeça de ambos os lados 
porque, como uma profissional que veio da área de vendas, sei bem que comunicação é 
fundamental.  
Esse é meu sonho perto do impossível, mas tenho também outros que são mais palpáveis. Queria 
que existisse no mercado – e aí vai uma dica para os fornecedores – uma ferramenta de gestão 
que permitisse ver a TI em três dimensões: processo, sistemas e infra-estrutura, facilitando assim 
a prestação de contas. Atualmente colocamos muita energia na integração de vários sistemas que 
fazem cada qual uma parte disso, o que deixa o dia-a-dia do CIO muito intrincado. 
 
Um sonho mais possível ainda seria colocar muito dinheiro em ferramentas modernas de TI para a 
própria área de TI. Se tivéssemos orçamento suficiente e não tivéssemos de concorrer com outros 
setores da companhia pela verba, queria implantar metodologias e sistemas que deixassem a área 
menos complexa e mais transparente. Hoje já temos métodos desenvolvidos internamente 
baseados em ITIL, PMI etc., mas queria poder subir um degrau na escala da profissionalização, já 
que 40% do custo da empresa é tecnologia – um percentual alto, mas normal para a indústria de 
serviços. E ter uma estrutura melhor para dentro significa poder ajudar mais para fora, ou seja, 
as áreas usuárias ou o cliente.” 
 
Luiz Agnelo Franciosi, gerente-geral de TI das Lojas Renner 
 
A área de tecnologia, em geral, é executora das necessidades que já existem. Mas o grande lance 
do CIO é, na verdade, gerar a necessidade.  
Há quatro anos criei sensores de interrupção inteligentes em três lojas e a partir de então gerei 
um estudo do fluxo de pessoas. Assim é possível saber a quantidade de gente que entrou na 
Renner e não só quantas compraram. Hoje a empresa entende a função desses dados e 
recentemente resolveu que irá implantar o sistema em todas as lojas. Por isso é que acredito que 
o CIO não pode desistir dos seus sonhos. 
 
Mas, infelizmente, nem tudo depende só do momento e da cultura da empresa, do orçamento 
disponível e de equipe. No setor de varejo, quem decide mesmo é o cliente final. Em 2000, 
cheguei a criar um ATM que aceitava pagamento de todos os tipos e que traria benefício de custo 
e espaço. A empresa comprou a idéia, mas o cliente foi o entrave. Agora vamos passar a oferecer 
opção de pagamento do cartão ou carnê da Renner pela Web – um projeto que acaba de ser 
aprovado e deve se concretizar dentro de 60 dias. 



 
Outro grande plano é estruturar um supply chain com toda a cadeia produtiva. Não é um sonho só 
do Agnelo, e sim do Agnelo como gerente-geral de TI da Renner, do presidente e dos gerentes de 
negócio da empresa. E aos poucos vamos realizá-lo. Queremos chegar ao terceiro nível – que é 
formado pelas empresas de insumos ou de distribuição de insumos que fornecem material para os 
nossos fornecedores responsáveis pela confecção das roupas. Atualmente estamos no segundo 
patamar, que representa cerca de mil empresas. Sem dúvida, o maior desafio será o terceiro, 
porque envolverá organizações menores, com menos tecnologia e, mais uma vez, o problema 
serão as pessoas, e não o dinheiro, uma vez que as parceiras só precisarão de uma internet para 
se conectar à nossa rede.” 
 
Luiz Carlos Asmir, diretor de tecnologia da Intermédica Saúde 
 
Eu tenho praticamente todas as condições necessárias para realizar o projeto dos meus sonhos, 
como um bom orçamento – de 15 milhões de reais –, apoio da diretoria e tempo. Meu ideal é a 
integração total, que ofereça uma plataforma disponível para todo o País, baseada em ambiente 
Web e que integre aplicativos de CTI (integração computador-telefonia). Dessa forma, o 
agendamento feito pelos atendentes estaria conectado com os centros clínicos, resolvendo a vida 
do cliente em apenas uma ligação.  
Hoje, apesar da base legada antiga e mista, com todos os sabores de bancos de dados 
imagináveis (por conta das aquisições do grupo), já tenho uma infra-estrutura com banda larga, 
alta disponibilidade e conectividade com ambiente IP. Porém, não conseguirei realizar essa 
ambição da integração por enquanto, porque a equipe de TI, de 80 pessoas, não está preparada 
para gerir processos: eu precisaria de uns quatro ou cinco anos até treiná-la. Isso mostra que, 
quando a empresa te facilita o sonho, você acaba se deparando com as dificuldades de sua 
própria realidade – no caso, o ambiente de TI. Minha meta na Intermédica só será alcançada 
quando houver o outsourcing de serviços, o que começa a acontecer aos poucos, com as compras 
de infra-estruturas diversas. É o BPO (business process outsourcing) na prática.” 
 
Offer Henkin, diretor-executivo de TI da GVT  
 
“Os atuais projetos dos meus sonhos não estão muito ligados a grandes verbas. Mesmo 1 milhão 
de reais não iria fazer com que certas metodologias pudessem ser implementadas de uma hora 
para outra, porque o ser humano precisa de tempo para mudar. A governança de TI é um 
exemplo. Temos uma equipe de 150 profissionais internos, 33 projetos – três deles de mais de 
100 dias – acontecendo ao mesmo tempo e diferentes modelos, como CobiT e ITIL. Então é 
melhor comer o boi pelo bife.  
Primeiramente desenvolvemos a parte de requerimentos, agora estamos terminando arquitetura e 
vamos começar a gestão de projetos. Em um ano, devemos chegar a 50% do plano total de 
governança. Não é um projeto rápido de realizar, nem tem ROI simples e claro, por isso, é mais 
desafiador. 
 
Também estou no caminho de criar dois cockpits, um de TI e outro para a alta gestão. Acho 
fundamental ter um painel de controle em um mercado competitivo como o de hoje. Com ele será 
possível ver as informações – sem ter de esperar por elas – e visualizar as inconsistências. A 
empresa já tem KPIs (indicadores-chave) e BI (business intelligence) bem desenvolvidos, o que 
falta é mais trabalho estratégico mesmo. 
 
O terceiro sonho que tenho não estou conseguindo realizar por causa do volume de trabalho da 
área de TI. Queria poder passar por todos os nossos sistemas, principalmente o de CRM, fazendo 
pequenas melhorias que ajudassem a vida dos nossos usuários, para mostrar que pensamos 
neles, que não estamos só interessados na receita, mas também na qualidade de vida deles.” 
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