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Muitos profissionais diretamente ligados à tecnologia ainda confessam não saber como gerenciá-
la, mas isso é apenas uma questão de tempo 
 
É notória no mercado a presença, cada vez maior, de gestores familiarizados com a tecnologia da 
informação. Percebe-se, porém, que no setor ainda reinam muitos profissionais-dirigentes sem 
uma visão clara da forma como essas inovações podem, de verdade, melhorar seus negócios.  
   
Em artigo publicado pela Harvard Business Review (Idéias de impacto, novembro/2002), dois 
especialistas na área, Jeanne W. Ross e Peter Weill, abordam a questão sob a ótica dos executivos 
que confessam não entender de TI o bastante para gerenciá-la. Apontam, ao mesmo tempo, a 
prevalência de gestores de TI que se mostram incapazes de entender quais são os problemas 
reais enfrentados pelas corporações e como a tecnologia da informação pode ajudá-las a superá-
los. Pelo que se depreende, é preciso juntar as duas pontas de modo a chegar ao equilíbrio.  
 
Num rápido diagnóstico, percebe-se que em muitas empresas espalhadas pelo mundo, hoje, os 
executivos, ainda carentes de formação e informação na área, não tiram das despesas com TI o 
total proveito e daí vem a frustração por terem realizado altos investimentos sem obter o 
respectivo resultado. Embora esteja provado que empresas de maior eficácia no uso de TI obtêm 
desempenho até 40% melhor do que a concorrência menos atenciosa, ainda é difícil para muitos 
executivos avançarem na área tecnológica com visão clara e objetiva de seus resultados.  
 
Nota-se, em contrapartida, que os executivos capazes de diferenciar o que é desafio do negócio e 
o que é desafio tecnológico, constróem carreiras mais sólidas porque conseguem resultados mais 
consistentes para suas empresas.  
 
Nas corporações em que há equilíbrio entre inovações tecnológicas e resultados econômico-
financeiros, nota-se que a diretoria sabe claramente definir as estratégias do negócio enquanto os 
profissionais de TI preocupam-se em dar o suporte necessário ao cumprimento das metas. Quem 
souber fazer essa distinção, certamente estará mais bem preparado para enfrentar um cenário 
cada vez mais competitivo que se avizinha frente a um emaranhado de inovações.  
 
Basta lembrar que é crescente uso de serviços da Web como, por exemplo, a adoção de micros de 
mão para os funcionários e pelo público e a integração de múltiplos canais eletrônicos de vendas e 
serviços. Não é segredo que, cada vez mais, vamos viver profissionalmente entre websites, 
centrais de atendimento telefônico, caixas automáticos, telefones sem fio e muitas outras 
inovações.  
 
Assim, torna-se imprescindível para os integrantes dos escalões dirigentes das empresas ter a 
exata noção das estratégias de abordagem do mercado. Paralelamente, devem os profissionais de 
TI ser capazes de, considerando a relação custo-benefício, oferecer as ferramentas mais eficientes 
para atender os desafios tecnológicos a serem enfrentadas pela corporação. Profissionalmente, a 
divisão de áreas entre os que definem as estratégias da companhia e as que fornecem as 
ferramentas adequadas compõe o modelo prevalente nas empresas de sucesso. 
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