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Quando isso não acontece, quem perde é a empresa. Para evitar prejuízos, o CIO precisa 
transformar esta percepção negativa em uma crença positiva, mostrando TI como parceira 
estratégica 
 
“O cínico sabe o preço de tudo e o valor de nada”, escreveu Oscar Wilde. Hoje, esse aforismo 
descreve com muita propriedade o problema da percepção da tecnologia da informação em muitas 
empresas. Os que duvidam do valor de TI (e reclamam de seu custo) estão em toda parte, na 
sala do conselho, entre os CXOs que chefiam unidades de negócio e em meio aos usuários finais. 
 
É bem verdade que os CIOs estão fazendo grandes avanços para aumentar a credibilidade de TI. 
Muitos mantêm um portifólio equilibrado de trabalho e praticam uma boa gestão de projetos. 
Alguns encontraram uma maneira de administrar as instalações como uma empresa disciplinada. 
E um punhado deles ocupa um assento à mesa executiva. 
 
Mas dados da pesquisa “Convertendo Descrentes de TI em Fiéis”, realizada pela revista CIO, 
indicam que a opinião do negócio sobre a área de TI está longe da ideal. Mesmo em empresas 
com sólida reputação na comunidade de TI, a percepção do negócio sobre o seu valor é, em 
média, de inexpressivos 6,05 em uma escala de 1 a 10, em que 1 é extremamente negativo e 10 
é extremamente positivo. 
 
As maiores queixas? TI é cara demais. Demora demais para fornecer benefícios ou nem os 
fornece. É commodity, não proporciona diferenciação. Não está alinhada com a estratégia de 
negócio. 
 
Em muitos casos, estas percepções são errôneas, baseadas em falta de entendimento ou de 
conscientização. Não que isso importe. “Quando você atinge um determinado nível em uma 
organização, percepção é sinônimo de realidade”, diz George Tillmann, vice-presidente e CIO da 
Booz, Allen & Hamilton, consultoria de gestão e TI de 3,1 bilhões de dólares. “Você pode 
argumentar até ficar roxo, mas isso não vai levá-lo a lugar algum.” 
Letícia Costa, presidente da Booz, Allen no Brasil, concorda. Mas ressalva que a situação pode ser 
mais crítica ou amena dependendo do segmento de mercado ou mesmo de empresa para 
empresa. “A pressão é grande. Existe a visão de que a TI está sempre devendo tudo para todo 
mundo, e esse déficit nunca diminui”, diz. “A verdade é que tanto as equipes de negócios quanto 
as de tecnologia se esforçam para chegar a um entendimento mas, no fundo, a situação não 
mudou”.  
 
Considerando-se que as pessoas agem sob influência de suas percepções, sejam elas válidas ou 
não, uma visão negativa de TI pode ter conseqüências reais para uma organização. Segundo os 
entrevistados da pesquisa, as empresas que menos valorizam TI perdem oportunidades de 
inovação e crescimento e, ironicamente, gastam dinheiro em tecnologia de maneira ineficiente. 
“Se uma empresa não acredita em TI e que investir nessa área vai gerar resultados, pode colocar-
se em desvantagem competitiva, comparada a empresas que acreditam e investem”, diz Michael 
Gerrard, vice-presidente da Gartner. 
 
A boa notícia é que o CIO pode mudar o modo como a empresa percebe TI e seu valor. 
Empregando uma combinação de práticas de mensuração e comunicação, acompanhada de 
iniciativas de melhoria do alinhamento, há como transformar adversários em aliados e converter 
descrentes em fiéis — executivos que vêem TI como parceira estratégica capaz de fornecer alto 
valor para a corporação. O sucesso do CIO depende disso. “Indiscutivelmente, você precisa ter 
pessoas que acreditam em você”, afirma Dave Holland, CIO da Genesys Health System. 
 



Não será fácil. Líderes de negócio talvez relutem em comprometer tempo ou recursos envolvendo-
se com TI e a falta de uma estrutura clara para avaliar TI pode atrapalhar o CIO que busca 
melhorar a reputação da área. Além disso, as percepções, principalmente as mais arraigadas, não 
desaparecem da noite para o dia, nem após um ou dois casos de sucesso. Mudar mentes requer 
um esforço consistente não apenas em termos de fornecer o valor de TI, mas também de medir, 
fornecer e comunicar este valor. 
Para quem consegue extrair fiéis da área de negócio, vale a pena. Os benefícios são uma 
verdadeira lista de desejos para maioria dos CIOs: maior credibilidade na empresa, alinhamento 
mais estreito com objetivos do negócio e maior influência nesse negócio. 
 
No Bradesco, maior banco privado brasileiro em ativos que no primeiro semestre lucrou 2,6 
bilhões de reais – mais que o dobro em relação ao mesmo período do ano passado -, a crença em 
TI teve um incentivo especial: o do diretor vice-presidente Laércio Albino Cezar, que em 45 anos 
na instituição já passou por diversos departamentos – inclusive o de inspetoria de informática, 
onde atuou por dez anos. 
 
“É preciso ser polivalente. Conheço o banco por inteiro e sei que tecnologia da informação é 
essencial tanto para oferecer produtos de qualidade quanto para suportar iniciativas como 
aquisições”, diz o executivo, que hoje comanda as áreas de TI, patrimônio e serviços. “O que seria 
de nós sem TI em compras vultosas como as do Mercantil, BBV e BCN, significando centenas de 
novas agências, com sistemas diversos, a serem incorporadas? Por outro lado, como analistas e 
programadores formavam um mundo à parte, foi preciso abrir um canal de comunicação urgente”, 
conta.  
 
O executivo sempre manteve entre as suas prioridades promover o alinhamento de TI a negócios 
para responder à demanda pela justificativa de investimentos na área. Afinal, diz, quem paga a 
conta é a área de negócios. 
A chegada de Laércio no cargo de VP fez quase desaparecer as velhas queixas em relação à area, 
segundo o diretor de TI da instituição, Aurélio Conrado Boni. “Reclamações sobre demoras na 
entrega dos projetos e em relação a seus custos diminuíram muito. Ele [Laércio] entende a 
importância estratégica da TI para o banco e promoveu a compreensão entre as áreas. Estamos 
do mesmo lado”, testemunha Boni. 
 
Juntamente com diretores de outras áreas e membros do conselho e da cúpula do banco, Boni faz 
parte de um comitê, idealizado por Laércio, que se reúne semanalmente para discutir processos 
de adoção e implementação de tecnologias, melhorando o entendimento dos homens de negócios 
sobre esses processos e dos técnicos sobre o que querem as outras áreas. Hoje, TI conta com 3,4 
mil funcionários e um orçamento para 2005 que faz inveja a muita empresa grande: 1,5 bilhão de 
reais.  
 
Para Laércio, o entendimento acontece quando TI deixa de falar em “bites e bytes” e desmistifica 
a tecnologia ao usuário, levando o conhecimento adiante sem o temor típico de que, com isso, 
poderá perder poder. “Todos só têm a ganhar quando se coloca a transparência em primeiro 
lugar.” 
 
Além do comitê, outra iniciativa voltada especificamente a esse alinhamento foi a da criação da 
unidade de Tecnologia do Negócio, em 2001, para fazer a interface das áreas de negócios com a 
de TI. São mais de 100 funcionários, de diferentes formações, dedicados a entender como a 
tecnologia se aplica às necessidades de negócios do banco. “Tecnologia do Negócio é, aliás, um 
termo que pode substituir o de Tecnologia da Informação, assim como este substituiu o de 
informática conforme novas necessidades surgiram”, acredita Laércio. 
 
Segundo ele, os resultados do maior alinhamento são visíveis: “por exemplo, no recente 
lançamento do Bradesco Consórcio, a TI conseguiu agir rapidamente, ajudando a lançar o produto 
em um prazo de apenas 90 dias”. 



Quer dizer então que, com um chefe tão compreensivo, fica mais fácil aprovar projetos de TI? 
Nem tanto; as regras são claras. “Aqui tudo é muito estudado. Além das justificativas dos projetos 
perante as áreas de negócios, as tecnologias devem ser balizadas por nossa unidade de pesquisas 
e, claro, passar por licitações. TI é, sim, indispensável ao negócio, mas não decide o negócio”, 
deixa claro o vice-presidente do Bradesco.  
 
É impossível aprimorar o modo como TI é percebida sem ter competência básica na função e 
algum nível de êxito na implementação de sistemas, mas não basta ser competente ou ter muito 
sucesso em um projeto. Os CIOs precisam ser pró-ativos e consistentes na empreitada de 
espalhar a boa notícia do valor de TI por meio de mensuração, alinhamento e comunicação 
eficazes .Munidos de uma combinação destas melhores práticas talhadas para suas situações e 
necessidades específicas, os CIOs podem enfrentar as seguintes reclamações típicas contra TI: 
Os projetos de TI sempre estão atrasados, estouram o orçamento e são difíceis de acompanhar e 
entender.  
 
Quando Frank La Rocca foi convidado para assumir o cargo de vice-presidente de TI da KeySpan, 
há dois anos e meio, reuniu-se durante pelo menos uma hora com cada um dos executivos 
corporativos seniores da empresa de serviços públicos de 6,7 bilhões de dólares. Sozinho. A área 
tinha um orçamento alto e pouca transparência. Os executivos com quem La Rocca conversou 
disseram que não conseguiam entender em quê TI gastava todo aquele dinheiro. Eles aprovavam 
projetos, mas não eram informados sobre o andamento do trabalho. Sentiam-se desconectados, 
fora do circuito. Poucos projetos eram concluídos dentro do prazo e do orçamento. 
“Nossa grande inquietação era não saber com clareza onde os recursos de TI — dinheiro e pessoal 
— estavam sendo gastos e como estas decisões estavam sendo tomadas”, lembra Robert J. Fani,  
Presidente e COO da KeySpan. “Eles não eram receptivos a que métricas de benchmark e 
performance fossem examinadas. Não estavam dispostos a analisar outsourcing versus 
insourcing. E, para piorar a situação, havia uma inabilidade de se comunicar e se fazer entender.”  
Na KeySpan, TI era percebida como uma organização “hostil, inacessível, relutante em colaborar”, 
descreve Fani. “O negócio perdeu a confiança na tecnologia da informação”, resume La Rocca. 
 
As coisas começaram a mudar justamente quando pareciam mais complicadas — no dia em que 
Fani chamou La Rocca em seu escritório para lhe falar sobre as reclamações intermináveis que 
estava recebendo porque os projetos de TI não eram executados no prazo. Em resposta, La Rocca 
mostrou a Fani um scorecard que ele usava para rastrear o êxito dos projetos. No ano anterior, o 
departamento tinha trabalhado em 43 projetos, dos quais apenas três sofreram atraso. Dois deles 
foram retardados deliberadamente; só um estava mesmo atrasado.  
 
Foi nesta hora, acredita La Rocca, que Fani começou a questionar a validade de sua própria 
percepção sobre TI e a dar a TI o benefício da dúvida. “Você tem de ser capaz de mostrar os fatos 
às pessoas sem confrontação”, explica La Rocca. 
 
La Rocca levou o que havia vivenciado com Fani para o resto da equipe de liderança. Começou a 
compartilhar com eles, mensalmente, todos os dados coletados sobre performance de TI. “Eles 
vêem o portfólio inteiro, ou seja, quanto gastamos versus o que foi orçado, os problemas de cada 
projeto e o status básico de progresso: vermelho, amarelo e verde.” 
 
No fim do primeiro ano, o impacto das atualizações regulares de La Rocca sobre o progresso e as 
realizações de TI foi palpável na hora de decidir o budget. La Rocca disse ao comitê executivo: 
“Certamente, podemos viver dentro destas limitações de budget, mas, se vocês chegarem à 
conclusão de que podem nos dar mais tanto, poderemos fornecer-lhes tanto a mais. Vocês 
decidem. Para mim, tanto faz”. O comitê executivo ponderou e deu os recursos extras a La Rocca.  
 
“Eles sentiram confiança no processo e na transparência que apresentamos e não nos 
contestaram”, conta La Rocca. Fani está vendo progressos, finalmente. “Levou cerca de um ano 
para que as funções das linhas de negócio e corporativas abraçassem esta nova cultura de TI.”  



TI é cara demais para ser commodity 
 
No CUNA Mutual Group, a grande reclamação foi a de que TI é cara demais. “O orçamento estava 
crescendo ao ritmo de dois dígitos percentuais por ano, mas havia problemas com os projetos e 
os resultados”, diz Jeff Holley, vice-presidente executivo e CFO da CUNA Mutual. “Uma pessoa 
como eu fica muito focada nos custos quando não está extraindo valor de uma área.” O CTO Rick 
Roy não contra-argumentou; ele sabia que precisava alinhar os custos da área antes de pensar 
em mudar mentes em relação ao valor de TI. 
 
O desafio de Roy na empresa de 2,4 bilhões de dólares foi “transformar a conversa sobre custos 
em uma discussão sobre valor”. O primeiro passo foi reduzir os custos de TI através de 
renegociação com fornecedores e realocação de recursos, o que levou a um corte de 20% no 
orçamento em 18 meses. Além disso, Roy ampliou a estrutura hierárquica de TI, “embutindo” 
gerentes nas linhas de negócio que se reportam diretamente a líderes das unidades de negócio e 
apenas indiretamente a TI. Tudo isso fez parte do esforço para que “TI deixasse de ser percebida 
como commodity e passasse a se alinhar com o negócio”. 
 
Roy deu continuidade ao corte de custos promovendo benchmark das operações de TI internas 
em comparação a grupos similares. Em algumas áreas, seu grupo se mostrou muito competitivo 
em termos de custos. Em outras, “não se saiu mal”, diz. Roy fez uma divulgação completa de 
suas descobertas à liderança corporativa. “Nós dissemos: a nossa situação é essa e é isso que 
estamos fazendo”, conta Roy. “Foi uma conversa baseada em fatos. E a empresa finalmente pôde 
começar a tomar decisões sobre TI com base em dados e não só em percepção.”  
 
Roy sabia que grandes sucessos estavam sendo alcançados, mas eles não estavam recebendo 
nenhuma atenção. “Algumas coisas estavam indo muito bem, mas eram os segredos mais bem 
guardados do planeta. Por que não estávamos recebendo nenhum crédito por estes sucessos?” TI 
implantou revisões mensais para os diretores das unidades de negócio, atualizando-os em relação 
à entrega e à execução de serviços em suas unidades. “Esta disciplina despertou conscientização 
para o volume real de trabalho e colaboração”, explica Roy. 
 
A combinação de corte de custos e comunicação começou a fazer a diferença. “O fato de os custos 
de TI terem baixado e de começarmos a ver um aprimoramento sensível na qualidade gerou uma 
melhoria significativa na percepção”, diz Holley. 
 
A principal barreira na CUNA Mutual, e um dos maiores obstáculos ao aprimoramento da 
percepção segundo nossa pesquisa, era a falta de interesse ou de tempo dos líderes de negócio 
para investir nestes esforços. “Muitos CIOs lutam com clientes da área de negócio que são críticos 
verbais de TI, mas não investem cinco minutos para melhorar”, observa Roy. “Mas você tem que 
dançar conforme a música deles. Se conseguir que lhe dediquem tempo, use-o sensatamente.”  
 
Roy teve de divulgar rapidamente a conexão entre as coisas positivas que TI estava fazendo e o 
valor das atividades geradas para o negócio. Seu departamento utiliza um modelo de análise de 
custo-benefício muito detalhado para todos os projetos acima de 250 mil dólares, um balanced 
scorecard mensal para todos os esforços de TI e relatórios de gerenciamento mensais 
personalizados para cada unidade de negócio. Roy resumiu esta estrutura complexa do valor 
interno da tecnologia da informação em um gráfico para mostrar aos seus colegas de área de 
negócio. “Foi um desafio para nós. Como simplificar uma estratégia de TI robusta? Você nunca 
terá cinco horas para mostrá-la ao CEO ou ao board”, diz ele. “Você tem que mostrar em dez 
minutos e, se atrair o interesse deles, pode aprofundar o assunto.” 
Talvez você ache que está alinhado, mas não comigo. 
“Odeio TI.” É o que você ouviria de um ex-executivo de vendas da Armstrong Floor Products North 
America, uma divisão da Armstrong World Industries, se lhe perguntasse o que achava do grupo 
de tecnologia da empresa. Para ele, TI era culpada dos problemas que teve com seus PCs e seus 
dados. Certamente, este executivo não sabia – e nem se interessava em saber – o que TI poderia 



fazer por ele, diz Don Martin, vice-presidente e CIO do fabricante de 3 bilhões de dólares, onde 
ingressou há três anos. 
 
O que estava faltando, na visão de Martin, era um real alinhamento entre a área de TI e o 
negócio. E a melhor maneira de obter isso, ele acreditava, era “embutir” TI nas unidades de 
negócio. Em seis meses, Martin reorganizou sua equipe de 200 funcionários e criou um grupo de 
gestão de relações corporativas, com gerentes de TI empenhados em entender processos, 
iniciativas e estratégias de negócio. 
 
Isso feito, Martin iniciou uma campanha para mudar a percepção do valor de TI para o negócio. 
Ele e seus quatro diretores identificaram os 40 principais formadores de opinião da Armstrong e 
enviaram um questionário a cada um solicitando que classificassem TI em uma escala de valor-
capacidade. Em seguida, os diretores dividiram esses 40 profissionais e os abordaram com uma 
nova mensagem: TI queria se alinhar com eles e ajudá-los a fornecer valor para o negócio. 
 
Mas os diretores não podiam se comportar como vendedores e bater de porta em porta 
promovendo um produto que ninguém tinha pedido. Por isso, Martin e seus diretores exploraram 
a sensibilidade do grupo de gestão de relações de negócio. Armados com conhecimento das 
necessidades de cada unidade de negócio, abordaram os executivos com alguma coisa que fosse 
realmente importante ou interessante para cada indivíduo. “Não houve um deles que não 
precisasse de algo de TI”, explica Martin. Eles também usaram as avaliações iniciais do valor de TI 
para abordar as dúvidas e preocupações de cada pessoa. 
 
A meta de Martin era clara: estabelecer relações com os executivos de negócio tomando como 
base as principais iniciativas deles; comunicar-lhes a importância da organização de TI para estas 
iniciativas; alcançar uma taxa de êxito de no mínimo 80% em influenciar estes formadores de 
opinião; e, por fim, conseguir que o trabalho em colaboração com TI se tornasse parte integrante 
da atividade de fazer negócio na Armstrong. 
 
De lá para cá, Martin e sua equipe já voltaram a estes formadores de opinião com outro pedido 
para avaliar o valor e a capacidade de TI. Os índices melhoraram, mas mudar percepções leva 
tempo, admite Martin. “Pelo menos dois ou três anos.”  
 
E quanto ao executivo de vendas que odiava TI?  
“É uma enorme montanha a escalar, mas estamos fazendo bons progressos”, diz Martin. Talvez 
ele ainda não ame TI, mas começou a convidar o departamento para suas reuniões de 
planejamento estratégico. E o bom é que ele agora é presidente e CEO da Armstrong Floor 
Products. 
 
Para além do sorvedouro de dinheiro  
 
Os líderes de TI bem-sucedidos ficam de olho em qualquer indício de mudança positiva ou 
negativa na reputação da área, desde elementos quantificáveis, como pesquisas de satisfação do 
cliente e auditorias pós-implementação, a evidências mais sutis, como ser convidado para 
reuniões estratégicas ou o bate-papo em volta da máquina de café. 
La Rocca presta atenção no número de comentários positivos versus os negativos. De acordo com 
ele, atualmente há mais comentários positivos, do tipo “não sabia que TI era capaz disso” ou 
“puxa, nunca vimos esta informação antes”, do que negativos, como “TI, a grande caixa preta” ou 
“TI, o sorvedouro de dinheiro”.  
Dave Holland, CIO da Genesys Health System, acompanha o uso de sistemas no hospital. Aqueles 
que realmente acreditam em TI vão usar todo o potencial dos sistemas. Na realidade, Holland vê 
as reclamações dos médicos sobre os sistemas como um sinal positivo. Pelo menos, eles foram 
convencidos a usá-los .  
 



Os CIOs concordam que a conversão de descrentes em fiéis é um processo contínuo. Os 
resultados da pesquisa trimestral de satisfação do cliente de Roy mostram um crescimento 
definitivo nos últimos 18 meses: o percentual de entrevistados que dizem que TI atinge ou supera 
suas expectativas passou de 60% para quase 90%. Mas isso faz com que Roy dedique ainda mais 
tempo a aprimoramentos. “É uma maratona, não uma corrida de velocidade.”  
 
“É um desafio constante”, concorda La Rocca. “Dou um passo para frente e dois passos para trás 
todo dia. E, devido à complexidade e à magnitude de TI, acho que nunca chegamos realmente lá. 
Justamente por isso é tão empolgante.” 
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