






MAS KATAYAMA TRO-
COU A DUPONT PELA
HONDA, ONDE COMAN-
DA A ÁREA CORPORATI-
VA DE TI, QUE responde pela
infra-estrutura tecnológica das
fábricas de motos e de carros,
do consórcio e do banco, além
do escritório central da monta-
dora. Um belo desafio, a não
ser por um detalhe: Katayama
não se reporta mais ao presi-
dente, mas, sim, ao diretor
administrativo e financeiro da
montadora japonesa.

O caso não é isolado. Uma pesquisa rea-
lizada por Info CORPORATE, nos meses
de março e abril de 2005 com mais de 100
executivos de TI, revelou dados surpreen-
dentes: somente 19% dos CIOs ouvidos se
reportam diretamente ao presidente da
companhia; 56% deles respondem ao dire-
tor administrativo/financeiro; e 24%
devem satisfações profissionais a outras
áreas, como planejamento, controladoria,
suprimentos e recursos humanos. Isso sig-
nifica que nada menos do que 80% dos
entrevistados estão longe do principal exe-
cutivo da organização (ver gráficos na pági-
na 31). Os CIOs foram rebaixados?

O "downgrade" na carreira é, sim, uma
tendência. Além dos números apurados
pela nossa pesquisa, pedimos ao Geti
(Grupo de Executivos de TI) e ao Guia
(Grupo de Usuários de Informática/Ad-
ministração) para fazer o mesmo levanta-
mento entre seus integrantes. O resultado
foi muito parecido: 44% deles respon-
dem ao CFO e 16% a outros executivos
que não o presidente. A International
Data Corporation (IDO ouviu 86 empre-
sas em 2004 e também atestou que 58%
dos responsáveis pelo departamento de
informática se reportam a outras áreas.
Outro instituto, o Gartner, mostra que

60% dos executivos de TI não chegam
nem perto do gabinete do CEO.

É fato: a autonomia do CIO foi parar
num reino muito, muito distante.

tem pouco a falar sobre a Honda, porque
está há apenas quatro meses na nova
posição. Mas tem muito a dizer sobre o
papel dos CIOs. "Sem dúvida a posição
ideal do executivo de tecnologia é perto
do presidente. Você não precisa se repor-
tar diretamente a ele, mas é necessário
ter livre acesso. Se possível, com partici-
pação no board", afirma. Katayama acre-
dita que cabe ao CIO negociar com o
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chefe sua posição na organização. "Cada
vez mais sofremos pressão por resulta-
dos, mas devemos encontrar um equilí-
brio entre custos e visão estratégica.
Fomos treinados para responder ao CEO e
temos de conquistar isso. A primeira
coisa a fazer, seja qual for o chefe, é não
vender tecnologia como um custo, pois
esse não é o principal item da discussão.
Cabe ao CIO provar, com trabalho, onde
ele deve estar no organograma" diz.

Os CIOs estão realmente sofrendo uma
revisão de suas posições nas empresas.
Pedimos ao Gartner para comparar a situa-
ção atual com a da época da explosão do
ERP, no final da década de 90; com o
estouro da bolha da internet, em 2000; e
com o pós-n de setembro. O resultado
mostra que, ao longo do tempo, o reporte
dos CIOs sofreu alterações profundas.
"Antes do bug do milênio, os executivos de
TI abandonaram o ostracismo e foram
ganhando prestígio, até responder à presi-
dência da empresa. A partir de 2000, a
coisa mudou" afirma Ione Coco, vice-pre-
sidente do Gartner. "De 2002 até hoje,
vimos que os CIOs deixaram de se reportar
ao CEO e passaram a responder ao CFO."
Esse movimento aconteceu tanto no Brasil
quanto nos Estados Unidos. Segundo a
revista americana CIO Magazine, em 2002,
somente 11% dos CIOs americanos respon-
diam ao diretor financeiro. Esse número
cresceu para 22% em 2003 e ultrapassou os
30% no ano passado.

Diante disso, quatro
questões vêm à tona. A primeira é aquela,
inevitável: será que a área de TI está per-
dendo importância nas organizações? As
opiniões dos analistas e dos próprios CIOs
são tão díspares que é quase impossível
afirmar que há uma relação direta entre os
fatos. A segunda questão: após os 15 minu-



tos de fama provocados pelas ondas tec-
nológicas, os CIOs estão voltando ao seu
lugar nas organizações, ou seja, debaixo
das asas do CFO? Ainda não é possível
apontar uma tendência muito clara; tudo
vai depender do ramo de atividade da
empresa, de seus resultados financeiros e
da própria cultura organizacional. A ter-
ceira: responder ao presidente ê algo vital
para criar valor para a TI? Para essa ques-
tão a resposta é categórica: não, não e não.
A vida sob o comando do CFO mexe com
o orgulho e não é fácil, mas não impede o
CIO de mostrar o valor da TI. E o último
questionamento é por que essa mudança
está acontecendo?

Segundo Ione Coco, do Gartner, após
investimentos mal conduzidos e tecnolo-
gias que não trouxeram resultados no pas-
sado, os presidentes das empresas ficaram
"escolados". Eles perceberam que a TI é
importante, sim, mas também que custa

caro — e, portanto, é preciso controlá-la de
forma mais eficiente. "As pesquisas sobre
reporte mostram que os CIOs não con-
trolam a TI como deveriam. Enquanto
isso não acontecer, os CEOs sempre vão
encarar a área como um centro de custos.
E, como tal, vão entregá-la na mão de
quem já está acostumado a controlar
recursos, o CFO", diz.

A polêmica anda solta. "Talvez o CEO
esteja certo em fazer o CIO voltar para o
colo do CFO. Mas sejamos honestos:
indubitavelmente isso mostra ao mundo
que a TI tem menos importância", afirma
Michael Schrage, co-diretor do Media Lab
do Massachusetts Institute of Technology
— MIT (veja quadro na página 36). Já o "pai
da matéria", Nicholas Carr, quem diria,
discorda de Schrage. "O papel da TI nas
organizações é muito mais importante do
que uma briga hierárquica. Não depende
do reporte do CIO", diz Carr.

F O T O A L E X A N D R E B A T T I B U G L I







"Acho realmente que o reporte é uma
questão menor. Não há rigorosamente
nenhuma desvantagem em responder ao
presidente da empresa", afirma Regina
Pistelli, diretora de tecnologia e teleco-
municações do Laboratório Fleury. "Essa
questão depende de saber se a tecnologia
agrega ou não valor ao produto final da
empresa, Nos bancos, em telecomunica-
ções e no setor de serviços, é sem dúvida
um diferencial competitivo. Mas não
acredito que em todo o tipo de empresa
seja indispensável que o CIO se reporte ao
CEO", diz Regina. "Há setores em que a TI
é apenas suporte, e nessas empresas os
presidentes têm outras prioridades.
Nesse caso, não faz sentido ter um execu-
tivo de TI no primeiro nível."

Regina já se reportou a diversas áreas
antes de assumir o Fleury, onde responde
ao presidente, Ewaldo Russo. Segundo ela,
o nível hierárquico não pode ser encarado
como uma barreira. "Se o executivo de TI
tiver um bom trânsito com outros geren-
tes e com os pares de seu diretor, ótimo.
Pois há muitos diretores que têm espaço,
mas não usufruem", afirma. "Não é preci-
so ser um executivo de primeiro nível
para agregar valor."

Como se vê, o assunto é difícil. Alex
Zornig, hoje vice-presidente de tecnologia
e operações do BankBoston, fala com a
experiência de quem começou há 12 anos
como controller do banco e passou pela
vice-presidência de finanças. "Digo sem-
pre o seguinte: você não pode gerenciar se
não medir, não pode medir se não tem
processos bons, não pode ter processos
bons se não conhece a organização. Então,
para gerir a TI, é necessário conhecer
onde se está pisando. Os CIOs muitas
vezes se perdem por falta de métricas.
Mas precisam ter familiariedade com
números, não importa se são gerentes ou
vice-presidentes", afirma.

Zornig, que se reporta ao presidente do
Boston no Brasil, Geraldo Carbone, e ao
CIO mundial, Jim Kelly, brinca ao dizer
que era odiado pela área de TI quando
ocupava o cargo de CFO — época em que
ganhou o apelido de "mãos de tesoura" e
era conhecido pela capacidade de repetir a
palavra não para a equipe de tecnologia.
"O pessoal de TI sempre me falava que era
preciso investir milhões num novo disco
porque estávamos esgotando a capacidade
do mainframe. Nunca ouvi alguém me
dizer que liberou 30% do espaço e econo-
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mizou nos Mips, pois jogou lixo fora",
afirma Zornig. "Se o CIO não quer se
reportar ao CFO, que pense como ele.
Gosto de administrar com base em fatos,
não em achômetros. Afinal, como repetia
o comandante Rolim (Amaro, fundador da
companhia de aviação TAM), "nada é mais
importante numa empresa do que o
lucro", diz Zornig.

O CIO mundial da Rhodia, Xavier
Rambaud, tem outra opinião. Numa recen-
te visita ao Brasil, Rambaud garntiu a Info
CORPORATE que jamais voltaria a se
reportar a um CFO — hoje sua linha de
comando é o COO (Chief Operational
Officer) da companhia. "Os executivos
financeiros tendem a pensar só em dinhei-
ro. Ê um problema numa empresa como a

nossa, que precisa cuidar de supply chain,
inovação e ainda comandar uma estrutura
complexa de governança", afirma Rambaud.
"É necessário ter preocupações financeiras,
obviamente, mas não apenas elas."

Rambaud vai além. Diz que não tem
nada contra seus chefes antigos, mas que
não pode simplesmente tornar standard a
produção de uma indústria química líder
de mercado só por causa dos custos. "A
área de TI precisa ter uma posição corpo-
rativa de primeiro nível. Se o CIO for
rebaixado, é, sim, um sinal de que a tec-
nologia importa menos para a empresa",
diz Rambaud.

O CIO mundial da Rhodia afirma que o
desconhecimento da tecnologia é outro
problema na vida dos CFOs. "Meu antigo



chefe era CFO e não entendia de TI. Meu
COO também não, mas ele pelo menos
enxerga o lado de negócios da tecnologia e
como ela pode aprimorar o business da
empresa." De qualquer maneira, o CIO
também precisa se posicionar, segundo
Rambaud. "Seja qual for o chefe, que pelo
menos ele desafie o CIO todo o tempo. E
que não acredite cegamente no marketing
dos fornecedores, que têm acesso ao top
management e podem influenciar uma
compra errada se o chefe do CIO não tiver
discernimento", afirma Rambaud.

Conhecidas
as razões que levaram os presidentes das
empresas a rever o posicionamento dos
CIOs dentro das corporações, resta uma
última questão: o que fazer para reverter
esse processo de "downgrade"? Ê possível



afirmar com uma boa dose de certeza que
a discussão transcende a batalha hierár-
quica e depende muito mais do comporta-
mento do executivo de TI do que qualquer
outra coisa. Sempre que o mundo dos
negócios se desloca para determinada
direção, teorias e práticas dos executivos
que comandam as empresas tendem igual-
mente a mudar. O tempo em que a área de
tecnologia era apenas um CPD no subsolo
definitivamente ficou para trás. Mas tudo
indica que a era do ouro, em que os direto-
res de informática ganharam o C-level e o
status de estrelas da organização, também
está passando. E, acredite, isso não é
necessariamente ruim.

"Está acontecendo um ajuste natural.
Como ocorreu com muitas tecnologias, a
própria carreira dos CIOs, após uma

explosão exagerada, está se ajustando e
ocupando seu lugar. Ele continua tendo
um papel importante da mesma maneira.
Mas, sem dúvida, o desafio aumenta com
o novo cenário, e isso tem mais que esti-
mular os executivos do que derrubá-los''
afirma Ione Coco, do Gartner.

"Cabe ao executivo de TI valorizar sua
posição e ter um comportamento que vá
além do seu cargo, seja ele qual for. Da
mesma maneira que nós queremos uma
equipe que se supere a cada dia, nosso
chefe também espera isso", diz Regina
Pistelli, do Fleury. Alex Zornig, do
BankBoston, vai além: "Se o executivo de
TI provar que pode controlar a área de
maneira tão ou mais eficiente que o CFO,
a polêmica termina" afirma.

Agora é com você, CIO.

Fonte: Info Corporate, n. 20, p. 26-39, maio 2005.




