




No cotidiano de trabalho, isso significa
reportar-se não só ao board local, mas
também a um chefe lá fora. A primeira
razão que tem feito as estruturas matriciais
se fortalecerem no mundo corporativo está
relacionada com a internacionalização das
companhias e o número crescente de
empresas com ações nas Bolsas. Quando
as regras vêm da matriz, os acionistas
têm a garantia de que o mesmo modelo
de operação será seguido no mundo todo.
A segunda razão para esse fortalecimento
é a percepção de que o negócio torna-se
menos burocrático e as equipes, mais en-
xutas e com menor custo operacional.

Mas, na prática, a equação não tem
se resolvido tão bem. Se, pela própria
responsabilidade de sua função, o CIO
precisa administrar questões estratégicas
e de relacionamento, no duplo comando

torna-se mais

complicado saber para quem deve
prestar contas, o que cada uma das
partes espera dele e como conciliar
os interesses. "Trata-se de um
modelo inibidor, que cria
desconforto, pois é necessário
seguir a estratégia da chefia, sem
interferir nas normas e no modo
de gestão do delegado local, que é
o CEO da empresa no país", diz

Stella Angerami, diretora da Counselling by
Angerami, consultoria especializada no
aconselhamento de executivos. "Fica mais
difícil para o CIO saber se está atendendo
ou não às expectativas" afirma.

Mas como quase tudo em gestão possui
ônus e bônus, o fato de o CIO bancar
o equilibrista entre dois chefes também o
prepara para cenários adversos. "O profis-
sional precisa ser tão flexível quanto a
estrutura da qual faz parte. Deve criar um
modo de operar funcional e rever velhos
modelos de relacionamento", diz Carmino
Pecora, consultor e coach da Alba
Consultoria, empresa especializada em
gestão de executivos. "Ter dois chefes não
é problema. O duro é não saber para onde
canalizar resultados", afirma Pecora.

Na operadora de cartão de crédito
Mastercard, todas as políticas vêm de fora.
A estrutura da companhia no Brasil é enxu-
ta, com cerca de 30 funcionários, e todos
se reportam aos departamentos da empresa
nos Estados Unidos. A área de TI na
América Latina é comandada por José
Lourenço Miranda, diretor de redes e
serviços, que fica no Brasil, e não em Saint
Louis, no oeste americano, porque o Brasil
é um mercado muito grande e significativo
para a companhia. Miranda se reporta a um
vice-presidente que fica em Miami, além de
atender à demanda de Javier Perez, presi-
dente da empresa para América Latina.
"Ê muito mais fácil quando você tem um
chefe a quem possa recorrer ao lado", diz.
A principal angústia de Miranda é não con-
seguir compartilhar dúvidas e expectativas.
"Não posso consultá-lo para tudo. Meu
chefe tem um nível de conhecimento da
região, mas não sabe das particularidades
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do mercado local. Só levo o
contrato para ele assinar", afirma.

Miranda aposta na maturidade
como remédio para qualquer saia-justa
que possa surgir no cotidiano, não só
motivada pelo duplo reporte, como, tam-
bém, pela necessidade de priorizar metas.
A Mastercard está investindo no Brasil em
cartões de débito e recentemente comprou
a Redeshop. "Mas não posso centrar todos
os esforços nisso porque meu chefe local
quer. Há um direcionamento global que
deve ser cumprido", diz. Seu desafio hoje é
encontrar o equilíbrio entre os dois pontos.

O treinamento gerencial dos executivos
e o estabelecimento de processos, até na
hora de resolver situações de conflito,
segundo Miranda, também ajudam a mini-

mizar os problemas em torno da
questão hierárquica. "O código de con-

duta deve pontuar regras para resolver
conflitos interpessoais, independentemente
de quem estiver sentado na cadeira. Dessa
forma, a coisa não fica personalizada. Não é
porque você não se dá bem com um ou com
outro que você será prejudicado", afirma.

Diferenças culturais > ciaudia
Amor, gerente de TI para América Latina
da finlandesa Nokia, responde para o vice-
presidente da área, que fica em Dallas, nos
Estados Unidos, e também ao gestor da
emppèsa no Brasil, o presidente Fernando
Terni. A ele, Claudia reporta questões
administrativas e institucionais. "É uma
gerência reativa. Recorro ao presidente no
caso de encontrar alguma barreira cultural
ou de mercado com meu chefe em Dallas",
afirma Claudia. As situações em que isso
ocorre são raras, já que Claudia possui um
cargo regional e Terni é o responsável pela
subsidiária brasileira. Para diminuir o risco
de ruídos culturais, normalmente o execu-
tivo escalado para uma função regional na
Nokia é alguém com experiência em diver-
sidade. O vice-presidente de TI é de
Curaçao, mora nos Estados Unidos e
responde pela América Latina.

A agilidade e a falta de burocracia são as
principais vantagens enumeradas por
Claudia. "A liberdade e a autonomia são
maiores nesse modelo. Não é preciso justi-
ficar qualquer decisão da área", diz. Mas se
o canal com a chefia não anda bem, o CIO
sai prejudicado. "Sem o apoio do chefe, o
profissional corre o risco de ficar só e não
ascender na estrutura", afirma Claudia.
Portanto, o CIO que passa pelo
duplo reporte deve olhar ainda
mais para a carreira. C
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