


Relacionamento
Quanto vale a troca de informações entre empresas? Agora imagine um grupo de profissionais

de uma mesma área, mas de diferentes corporações, compartilhando suas experiências, desde

referências de fornecedores até o método de implantação de determinado sistema. Uma vez por

mês, 31 CIOs se reúnem em São Paulo para fazer exatamente isto. O Grupo de Executivos de TI

(Geti), cujos membros são, na grande maioria da capital paulista, é um dos mais antigos do Brasil,

porém não o único. No Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, entre outras localidades, existem

grupos com o mesmo perfil. No entanto, se a localização separa estes grupos, seus objetivos os

unem, Na essência, todos vislumbram a troca de conhecimento e a aproximação entre os CIOs.

Ou seja, o relacionamento aparece como o pano de fundo que permeia todas as atividades.

Q
uando 'networking' é a palavra-cha-
ve, confiança e a transparência são
imprescindíveis na hora de compar-
tilhar soluções, dúvidas, eventuais
problemas e até expor vulnerabilida-
des ou fraquezas. "O mais importan-
te do grupo é o relacionamento e há
uma confiança muito grande entre

os CIOs", atesta Francisco Açakura, gerente de tecnolo-
gia e informática da Ripasa Celulose e Papel e presi-
dente do Geti. Durante as reuniões, CIOs que, muitas
vezes, se conhecem apenas por telefone ou 'de nome',
têm a oportunidade de se aproximar. "Este contato faci-
lita demais para depois fazermos um intercâmbio entre
as companhias para discutir um determinado assunto,
no qual alguma das empresas tenha a melhor prática",
ressalta Marcos Pelaez, CIO da CSN e integrante do
Grupo de CIOs do Rio de Janeiro. A CIO da Novartis
e vice-presidente do Geti, Lais Machado, comple-
menta: "Os participantes são pessoas que atuam em

empresas de referência e todos são 'Senhores' no
assunto de TI. Desta forma, sempre encontramos um
ponto'de apoio para idéias, problemas e para quando
precisamos trocar informações".

Entender o que os outros estão usando e avaliar se
é ou não uma boa alternativa para sua companhia. O in-
tercâmbio de informação possibilita, por exemplo, que os
diretores de TI possam identificar como estão em relação
ao mercado. "E uma espécie de benchmark para saber
até que ponto a gente está bem ou está mal em um de-
terminado assunto e como podemos replicar experiências
bem-sucedidas [de outras corporações] para dentro da
nossa empresa", explica Pelaez. E casos não faltam para
exemplificar esta troca. João Vicente Gonçalves, gerente-
geral de tecnologia da Infoglobo e um dos fundadores do
Grupo de CIOs do Rio, fez um benchmark sobre sistema
de gestão integrada (ERP) e mapeou quais fornecedores
as empresas do grupo usavam. "Foi um conforto ver que
muitas delas têm o mesmo ERP que eu; é um indicador
que estou no caminho certo", comemora.
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JOÃO VICENTE GONÇALVES,
gerente-geral de tecnologia da Info-

globo: CIOs que não eram convidados
para eventos passaram a ser

Para atender prontamente às solicitações
dos colegas, estas discussões, normalmente,
são feitas via e-mail. Tanto no Geti, quanto nos
grupos do Rio e do Rio Grande do Sul, cabe
ao CIO que solicitou a informação ou expôs a
dúvida compilar as respostas. "No nosso caso,
compartilhamos o material com quem contribuiu
com a pesquisa para incentivar a participação",
justifica o presidente do grupo de CIOs do RS
(GUCIO-RS), o CIO da Gerdau, José Inácio
Fritsch. Há dois anos no grupo de CIOs do Rio,
Sérgio Hartenberg, da Light, ficou surpreso com
a rapidez dos colegas. "Eu nunca vi na minha
vida um grupo que respondesse às perguntas
de benchmark tão rapidamente, praticamente
no mesmo dia. E dos 30 CIOs, cerca de 17
respondem. Dai, a gente tabula os dados, faz
uma planilha e coloca o resultado no site para
os outros verem. Eu tenho usado muito isso aqui
e tenho ficado impressionado com a velocidade
das respostas e a riqueza de informações."

Colaboração
Antes de partir para novas empreitadas, os
integrantes destes grupos costumam informar-
se com os colegas. "Quando eu quis fazer um
upgrade de storage, estava em dúvida entre dois
fornecedores. Consultei o grupo para saber de
suas experiências. Todos me responderam, dando
dicas. Isto ajudou muito!", relata Açakura, do da
Ripasa. Marcos Pelaez, da CSN, diz, que, como
está radicado em Volta Redonda, usufrui bastante
esta comunicação. "Obtemos informações sobre
quais foram os problemas e obstáculos enfren-
tados. Se você puder saber dos problemas e
como evitá-los, é ótimo." Lais Machado conta que
aprendeu muito com José Geraldo Antunes, da
Klabin e também membro do Geti. "Ele apresen-
tou como classificou os serviços de TI (sourcing)
e este trabalho me ajudou a visualizar melhor
como fazer o mesmo na Novartis."

Na hora de elaborar o modelo de terceiriza-
ção de datacenter que adotaria na Cotia Trading,
o diretor de TI da empresa, Mauro Negrete, soltou
um e-mail para o Geti solicitando indicações
de fornecedores. Resultado: obteve, além das

sugestões, relatos sobre como cada corporação proce-
deu quando fizeram o outsourcing. "As manifestações
positivas e negativas são muito boas. O aprendizado
também vem do erro do outro, para que o evitemos nos
processos. O grupo dá o caminho das pedras", reflete
Negrete, que há 10 anos participa do Geti.

Se, por um lado, esta conversa de bastidores aponta
diretrizes, por outro, pode resultar em melhores nego-
ciações. José Luis Padovan, gerente de sistemas da Dro-
gasil, lembra que, em 2004, uma troca de e-mail sobre
custo de insumos de impressoras (bobina) permitiu que
uma das empresas do Geti obtivesse redução de preço
com o fornecedor. "Ele constatou que nós comprávamos
mais barato e teve subsídios para negociar." Em outra
ocasião, Padovan aproveitou o networking para pesqui-
sar sobre armazenamento. Na época em que o executivo
planejava atualizar e substituir equipamentos de storage,
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os atenderam bem e aqueles que não corresponderam às

expectativas. "A pesquisa de fornecedores para a gente

vale ouro. Ou seja, saber as indicações, as contra-indica-

ções e por que. Ainda não chegamos a compor uma lista

de fornecedores, mas pretendemos fazer", afirma Sérgio

Hartenberg. "O feedback que trocamos é específico do

serviço que está sendo perguntado. Por exemplo, se estou

fazendo uma pesquisa para gerenciamento de help desk e

tenho cinco fornecedores concorrendo, questiono sobre a

experiência do grupo com eles. Uns podem responder: 'tal

empresa pra mim não foi boa, não prestou um bom serviço

ou não fez uma boa proposta'. Mas não podemos generali-

zar. Não há fornecedor que seja 100% bom ou 100% um

fracasso", pondera.

Antenado com o mercado
Discutir temas em voga na agenda dos executivos de TI re-

presenta outra faceta destes grupos. Nas periódicas reuniões,

tópicos como Project Management Office (PMO), segurança,

gestão do conhecimento, Sarbannes-Oxley, arquitetura orienta-

da a serviço (SOA), outsourcing, mobilidade e ERPs integram

a pauta dos encontros. "Tentamos traçar um panorama sobre

o assunto escolhido para discutir. Podemos ter uma empresa

participante do grupo apresentando um case, como também

especialistas", conta o presidente do grupo fluminense, José

Haroldo Muglia Ferreira, CIO da Federação das Indústrias

do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Para compartilhar

conhecimento vale também dividir com os colegas materiais

de seminários e fóruns que tenham participado. "Montei um

evento sobre segurança da informação junto com a Módulo e

abri para o grupo. O Nelson [Cardoso], da BR Distribuidora,

participou de um Java's Day, no ano passado, e também

compartilhou", diz José Haroldo.

No Geti, os encontros são semelhantes. Depois da sessão

de abertura, quando são abordados assuntos gerais, há a apre-

sentação de uma das companhias e, em seguida, é a vez dos

cases de sucesso. "No mês passado, a Vera [Lúcia Marques],

da Basf, mostrou um case de BPM (Business Process Mana-

gement) e o José Geraldo Antunes, da Klabin, complementou",

conta o presidente, Francisco Açakura. Em abril, os membros

do Geti visitarão a Microsoft. O grupo quer ouvir da companhia

de Bill Gates o que ela está preparando para os CIOs e saber

qual a visão dela a respeito das tendências em tecnologias,

bem como o Windows Vista e o novo Office. Já em maio,

aproximadamente 80 pessoas participarão do evento anual

do Geti. Neste ano, a mesa-redonda vai abordar o 'Futuro das

Aplicações no Brasil e no Mundo'. Para compor o painel, cada

membro poderá chamar um executivo de TI que não pertença

ao grupo, além de especialistas e fornecedores convidados. No

ano passado, o tema do evento contemplou o "Futuro do CIO".

Assim como no Geti e no grupo do Rio, o GUCIO-RS, que

conta com 40 empresas, igualmente tende a recorrer à ajuda

externa. O presidente, José Inácio Fritsch, explica que no fim

do ano eles se reúnem para planejar o ano seguinte. "Cada um

fala o que gostaria de debater e montamos o plano de ação."

Os próprios membros do grupo se organizam para explanar

sobre os assuntos escolhidos. Quando nenhum dos integrantes

domina a área, são convidadas pessoas de fora. "Há muitos

fornecedores pedindo para se apresentar para o grupo, mas

os chamamos de acordo com o nosso foco ou para encontros

técnicos." Em maio, pela primeira vez, o GUCIO-RS organizará



JOSÉ HAROLDO
MUGLIA FERREI-
RA, da Firjan: o gru-
po é, na verdade, um
circulo de amizade
muito grande

o "Dia do Fornecedor". Na ocasião, cerca de 20 repre-

sentantes da indústria vão se apresentar para os membros do

grupo, e convidados dos CIOs. A idéia é expandir a participação

para outros profissionais de TI das empresas-membro.

Outra iniciativa dos gaúchos - e que também visa a

envolver mais níveis de hierarquia - diz respeito aos cursos de

capacitação profissional. "No ano passado, fizemos um curso

de Cobit, do qual participaram 80 pessoas. Os cursos são

focados nas nossas necessidades, então, é muito importante

quem trabalha conosco acompanhar", relata Miguel Marioni,

diretor de TI, da Netserviços. Neste ano, quatro turmas de

12 pessoas aprenderão sobre ITIL (Information Technology

Infraestructured Library).

Por trás da troca de experiências, do conhecimento ou do

guia de fornecedores, as atividades destes grupos de CIOs

baseiam-se em companheirismo e confiança. Forma-se uma

relação de amizade que extrapola o ambiente de trabalho.

Assim, além das reuniões e troca de e-mails, os executivos

procuram alimentar o convívio social, organizando eventos

sociais, como jantares e churrascos em sítios, inclusive com

a participação de esposas, maridos e filhos. "O grupo é, na

verdade, um círculo de amizade muito grande", resume José

Haroldo, da Firjan.

HISTORIAS QUE
SE CRUZAM

"Foi uma das melhores coisas que fiz na vida." E

assim que João Vicente Gonçalves, da Infoglobo, se

refere quando fala sobre a fundação do grupo de CIOs

no Rio de Janeiro. Inspirados em grupo da região Sul

do Brasil, ele junto com José Haroldo Muglia Ferreira,

da Firjan, Marcelo Ramires, da Rexam, e Heinz Roth, da

Coca-Cola, fundaram o Grupo de Usuários de CIOs do

Rio de Janeiro, GU-CIO/RJ, em meados de 2003. Os

fundadores começaram a trabalhar para ampliar o número

de participantes, convidando CIOs amigos e conhecidos

para integrar a rede. "Montamos os estatutos para orientar

os trabalhos e elegemos um presidente, um vice e dois

secretários, para coordenar o grupo", conta José Haroldo.

O primeiro presidente foi João Vicente e Haroldo era vice.

O inicio foi duro, com poucos integrantes. "Teve uma

reunião com apenas três pessoas, quase desistimos, mas

naquele dia decidimos que iríamos fazer o grupo acon-

tecer", lembra, empolgado, João Vicente. O grupo, que

tem hoje 30 CIOs, passou a funcionar a partir de reuni-

ões, em que os membros discutiam assuntos de maior

urgência relativos à sua prática profissional. "Primeiro,

fazíamos reuniões mensais e cada encontro em uma



JOSÉ LUIS PADOVAN, gerente de sistemas da
Drogasil: o grande benefício é a troca de experiência

empresa diferente. Tinha sempre um

anfitrião apresentando seus proces-

sos, suas principais utilizações de TI

e seus fornecedores", relata Haroldo.

No último ano, as reuniões passaram

a ser bimestrais. Há cerca de um ano,

Haroldo assumiu o cargo máximo, e

Nelson Cardoso, da BR Distribuidora,

ocupa a vice-presidência.

Oriundo do Grupo de Usuários IBM

(Grusi), a história de criação do Geti

- Grupo dos Executivos de TI - se con-

funde com a do seu antecessor. O Grusi,

relata José Luis Padovan, gerente de sis-

temas da Drogasil, nasceu com objetivo

de as empresas participantes funciona-

rem como site backup das outras numa

situação de contingência. "As pessoas

se reuniam para trocar informação sobre

seus ambientes operacionais." Com

o surgimento da plataforma baixa, as

empresas diversificaram seu ambiente

computacional e não fazia mais sentido

uma ser backup da outra. No entanto,

este grupo continuou se reunindo.

Paralelamente, ocorriam outros movi-

mentos de união de executivos. "Depois

de eventos como o IT Fórum, os CIOs

começaram a se encontrar e veio a idéia

de formar grupos", conta Mauro Negre-

te, da Cotia Trading. "Na década de 90,

a velocidade de lançamento das novas

tecnologias acelerou e nada melhor que

consultando usuários", defende Negrete.

Atualmente, o Geti reúne 31 participan-

tes, a maioria de São Paulo.

O grupo de CIOs do Rio Grande do

Sul nasceu em 2002 por iniciativas de

José Inácio Fritsch, da Gerdau, Marcelo

Carreras, da RGE, e Miguel Marioni,

da Netserviços. Ainda que a idéia

inicial fosse agregar fornecedores, os

fundadores mudaram a trajetória. Hoje,

assim como o gaúcho, o fluminense

e o Geti não permitem o ingresso da

indústria de TI.

UMA QUESTÃO DE CONFIANÇA
Encontros fomentam discussões de alto nível entre CIOs
A participação nos grupos de CIOs requer, antes de mais nada, uma atitude de confiança. Trata-se de um

ambiente em que executivos de alto nível discutem temas inevitavelmente relacionados à estratégia das

empresas em que atuam. Muitas vezes é necessário expor detalhes e, até mesmo, suas vulnerabilidades. Por

isto, o processo de entrada no grupo passa sempre pelo convite de um participante, garantindo um prévio

conhecimento e referência do candidato, bem como pela avaliação e aprovação dos outros componentes.

No entanto, o assunto não termina aí. Como é tratada a questão de empresas concorrentes participan-

do de um mesmo grupo? "Qualquer membro pode barrar a entrada de um novo integrante", ressalta Mau-

ro Negrete, da Cotia Trading e participante há 10 anos do Geti. José Luis Padovan, da Drogasil e também

do Geti, defende que cada um tem a liberdade de se expor o quanto quiser e que os tópicos discutidos são

técnicos e não o core business das empresas. "Há um respeito muito grande ao compartilhar as informa-

ções", acrescenta José Inácio Fritsch, da Gerdau e um dos fundadores do grupo de CIOs do RS.

A admissão de um membro no grupo, o número de participantes e a exclusão são alguns dos tópicos

previstos nos estatutos dos grupos. Parecidos, os estatutos também detalham as finalidades dos

encontros, aparecendo em todos o estimulo à interação nos campos

de gerenciamento, administração, técnico e econômico. "O ingresso

no grupo se dá sempre por convite de um dos integrantes e passa

por aprovação dos demais. São avaliados critérios como se é

comprador de inovações do mercado e se entende TI como área

estratégica da empresa", esclarece José Haroldo Muglia Ferreira,

da Firjan e presidente do grupo fluminense.
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