
Intercâmbio de informações e
disponibilidade de computação a
qualquer hora e em qualquer lugar,
fatos que integram a internet na
vida das pessoas; tecnologias fáceis
de ser usadas pelo consumidor;
fusão da computação doméstica e
profissional. Esses três fenômenos
que hoje todos vivenciamos criam
um ambiente de negócios estressan-
te, caracterizado por expectativas
elevadas, agendas lotadas e no
qual as pessoas estão sentindo-se

"golpeadas" por mudanças apa-
rentemente descoordenadas. E
isso afeta sua capacidade de tomar
boas decisões.

E o que é pior: pelo fato de os
dispositivos de computação terem-
se tornado, literalmente, a janela
tecnológica na maioria das empre-
sas, as pessoas se sentem, além de
"golpeadas", "invadidas" por seus
computadores, ainda que os vejam
como ferramentas necessárias.

Hoje, portanto, o principal de-

safio dos dirigentes e responsáveis
pela tecnologia da informação nas
empresas é eliminar ou reduzir os
efeitos negativos da TI sobre as pes-
soas e, ao mesmo tempo, aumentar
e destacar seu impacto positivo.
Caso os dirigentes não enfrentem
e vençam esse desafio, o risco é que
até 2009 seja reduzido pela metade
o valor dos investimentos das em-
presas em TI (a probabilidade de
isso acontecer é de 60%, segundo
nossos cálculos).
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Para chegar lá, as empresas
precisam superar três pontos de
ruptura:
• A capacidade das pessoas de ab-
sorver a interdependência entre as
tecnologias no local de trabalho.
• A capacidade das empresas de
coordenar o ritmo, a extensão e as
implicações comportamentais das
mudanças que acompanham o local
de trabalho repleto de tecnologia.
• A disposição dos executivos de
TI e das empresas fornecedoras
de TI de adotar serviços e compor-
tamentos que estão surgindo no
mercado consumidor e de elevar
constantemente o nível de facilida-
de, velocidade e personalização de
suas ofertas.

OS TRÊS EFEITOS NEGATIVOS
DA TI SOBRE AS PESSOAS

As três tendências dominantes
que moldam o impacto da TI sobre

as pessoas levam aos seguintes com-
portamentos:
• Sentimento de derrota. Descreve
o sentimento de muitos profissio-
nais que precisam mudar com tanta
freqüência de sistemas, aplicati-
vos, canais, entradas e enfrentar
tantas interrupções que passam
o tempo todo mudando, e não
trabalhando.
• Desvalorização da própria ca-
pacidade de discernimento. Essa
impressão de que não há mais
critérios para tomar decisões surge
em um mundo no qual decisões,
diálogos, idéias e oportunidades
precisam enquadrar-se em horizon-
tes estreitos, campos de aplicação
prescritos, roteiros e cronogramas
bastante imediatos, muitas vezes
reduzindo o discernimento dos
profissionais da linha de frente
e causando a insatisfação dos
clientes.

• Excesso de contatos eletrônicos.
A penetração das comunicações
por banda larga, dos telefones in-
teligentes e da computação móvel
gera uma explosão de inputs, reduz
a necessidade de contatos pessoais
e enfraquece os laços sociais e de
conhecimento que constituem
a cultura corporativa. O contato
eletrônico de baixo risco substituiu
o contato pessoal, com as pessoas
buscando cada vez mais o "assin-
cronismo".

As pessoas não precisam ser
vítimas desses três efeitos per-
niciosos. Elas podem assumir o
controle de seus próprios com-
portamentos: podem dedicar
seu tempo a certos projetos sem
permanecer on-line, podem buscar
novas funções que lhes permitam
exercer seu poder de discerni-
mento, podem chamar pessoas
para diálogos frente a frente em

HSM Management 54 janeiro-fevereiro 2006 www.hsmmanagement.com.br 135



vez de se sentirem obrigadas a
usar o e-mail.

Embora muitas empresas pres-
sionem intensamente as pessoas
para estar disponíveis o tempo
todo e cumprir prazos absurdos ou
arbitrários, o controle ainda está nas
mãos do indivíduo, uma vez que ele
sempre pode mudar de função ou
de empresa.

Não se pode, contudo, deixar
nas mãos das pessoas individual-
mente esses problemas da TI. As
empresas podem tomar medidas de
contra-ataque (veja quadro na página
140). Mas, além disso, e principal-
mente, devem fazer um movimento
estratégico.

CINCO ESTRATÉGIAS
PARA GERENCIAR O IMPACTO
HUMANO DA TI

Uma nova tecnologia dificilmen-
te será uma resposta suficiente aos
efeitos nocivos da TI. A resposta

estratégias: reduzir os efeitos noci-
vos da sobrecarga de informação e
tecnologia e infundir atitudes de
consumo nas estratégias de TI.

Gerenciar o impacto das
mudanças

Premissa: a produtividade organiza-
cional aumenta quando as mudanças
no local de trabalho se harmonizam
com as mudanças de negócios. Ação do
líder: trabalhar com os dirigentes mais
graduados da empresa para coordenar
as mudanças, analisar os impactos
sociais e estabelecer um contexto para
as mudanças.

A maioria das pessoas já ouviu a
frase "a única constante é a mudan-
ça". Para dirigentes de TI, o sucesso
na gestão das mudanças correspon-
de a entender não apenas como as
pessoas reagirão do ponto de vista
emocional e comportamental às
mudanças, mas também como eles
mesmos reagirão às mudanças.

• Incentivar e investigar ativamente
mudanças em áreas de negócios e
decisões de tecnologia.
H Identificar e compreender in-
terdependências e os efeitos sobre
funcionários e outras partes.
• Identificar não apenas as gran-
des mudanças, mas também as
pequenas.
B Desenvolver e recompensar a
empatia -a capacidade de se colocar
na situação dos outros.

Apoiar o gerenciamento
básico da informação

Premissa: o modo ineficiente em-
pregado pelas empresas para gerenciar
a informação levará as pessoas a de-
senvolver soluções próprias. Ação do
líder: reconhecer a existência da gestão
do conhecimento pessoal e descobrir
por que as pessoas dependem desse
conhecimento e quais ferramentas e
investimentos o apoiam.

O excesso de informação digital,

-e, muitas vezes, o alto valor da TI
para os negócios— estará, isso sim,
em processos bem projetados, em
um ótimo projeto de informação
e em um sólido entendimento dos
processos e da cultura de negócios
por parte das pessoas.

Cinco estratégias, delineadas a
seguir, podem ajudar as empresas
a aproveitar o impacto humano
positivo causado pela TI e, ao mes-
mo tempo, a reduzir seu impacto
negativo. Os leitores notarão que
dois objetivos estão por trás dessas

Uma coisa é certa: independen-
temente da profundidade com a
qual os diretores de TI e de RH e
os dirigentes de negócios acham
que estão gerenciando as mudanças
e preparando suas empresas, eles
ficam aquém das expectativas. Por
quê? Porque eles ainda não apren-
deram a harmonizar grande número
de mudanças, efeitos, significados e
cronogramas.

Dirigentes de TI devem concen-
trar-se, portanto, em vários propul-
sores de mudança:

o sentimento de derrota e o excesso
de contatos virtuais podem soterrar
os profissionais do conhecimento
sob toneladas de dados, e-mails, ar-
quivos e mensagens. Infelizmente, a
tecnologia do local de trabalho não
conta com maneiras intuitivas para
que as pessoas filtrem, organizem e
coordenem a informação para que
ela possa ser encontrada e analisada
de forma rápida e precisa.

A fim de reagir a essa "inunda-
ção", as pessoas desenvolvem redes
de conhecimento pessoal (Personal

136 www.hsmmanagement.com.br HSM Management 54 janeiro-fevereiro 2006



Knowledge Networks ou PKNs), para
estabelecer redes, compartilhar co-
nhecimento e colaborar -utilizando
blogs, mensagens instantâneas, PDAs
sem fio, ferramentas de colaboração
específicas e outras ferramentas de
conhecimento pessoal. As PKNs
tornam os profissionais mais produ-
tivos. Portanto, as empresas que os
obrigam a usar apenas os sistemas
de local de trabalho corporativo
virtual, não permitindo o uso das
PKNs, perceberão uma queda na
produtividade.

Em empresas geograficamente
dispersas, os profissionais do co-
nhecimento também buscam uma
sensação de participação, criada
por meio das comunidades no local
de trabalho. O interesse nas comu-
nidades é praticamente universal,
existindo em empresas públicas,
privadas e sociais. As comunidades
utilizam capital intelectual, envol-
vem colegas em novas iniciativas,
concentram o trabalho voltado aos

Adotar um enfoque orientado
ao consumidor

Premissa: os comportamentos e as
expectativas característicos do consumi-
dor mudarão constantemente a forma
dos serviços no local de trabalho. Ação
do líder: integrar serviços, ferramentas
e projetos característicos do consumidor
ao planejamento e às políticas de tec-
nologia.

Empresas como a UPS, a FedEx
e a Amazon, por exemplo, dão aos
clientes a sensação de estarem no
controle das coisas, porque seus sites
oferecem informações sobre prazos
e remessas. Essas três empresas são,
portanto, um modelo de atendimen-
to ao cliente e as altas expectativas
que geram nele se transportam
para o local de trabalho. Cada uma
delas utiliza os perfis de clientes e
as opções de serviços oferecidos
para personalizar contatos com
consumidores.

A satisfação com o atendimento
se baseia em várias dimensões e to-

• A eficiência do processo.
• A quantidade de contato humano
envolvido.
• Eficiência percebida do serviço.

Infelizmente, a maioria das em-
presas tem muito que melhorar. A
dificuldade é entender como, onde
e se os pressupostos e as expectati-
vas característicos do consumidor
podem transformar-se em práticas
de TI de negócios que aumentem
a eficiência e a produtividade.
A meta não é necessariamente a
personalização total, mas sim uma
distribuição personalizada por fun-
ção, por preferências e um design
intuitivo.

Ocultar a complexidade
técnica

Premissa: quanto menos tempo as
pessoas gastam com a estrutura técnica
de ferramentas e aplicativos, maior
será sua produtividade. Ação do líder:
concentrar-se na facilidade de uso e na
integração de serviços.

serviços na criação e na inovação,
simulam intercâmbios sociais frente
a frente e aumentam o aprendiza-
do. As pessoas têm contato com
as outras direta ou virtualmente,
voltando-se para interesses co-
muns, estruturas sociais e grupos
informais que as enriquecem. Os
locais de trabalho distribuídos de
hoje criam comunidades por meio
de teleconferências, conferências
pela web, e-mail ou outros meios
eletrônicos.

das elas podem ser adotadas pelos
dirigentes de TI para entregar -aos
gerentes internos, encarregados de
processos, equipes e profissionais
de atendimento direto- as ferra-
mentas, os sistemas, as interfaces e
as informações de que precisam. As
dimensões são as seguintes:
• Tempo e esforço envolvidos no
uso do serviço.
H O controle da situação pelo in-
divíduo (ou seja, controle real ou
percebido).

Um dia, uma profissional muito
talentosa precisava convocar uma
reunião de brainstorming em caráter
de emergência. Ela tinha de entrar
em contato com cinco pessoas,
verificar se suas agendas estavam
sincronizadas e fazer uma confe-
rência pela web para compartilhar
alguns documentos. Na prática,
entretanto, ela precisava trabalhar
com aplicativos de calendário,
ferramentas de audioconferên-
cia, inscrições de novos usuários,
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logins ocultos e ferramentas isola-
das de conferência pela web. Era
necessário acionar muitos desses
elementos em locais distintos do
site corporativo.

A reunião não chegou a aconte-
cer. Por quê? Porque a infra-estrutu-
ra de ferramentas impôs obstáculos
ao processo. A estrutura técnica
distraía e atrapalhava, em vez de
ajudar a concentrar-se.

Profissionais do conhecimento são
vítimas de excesso de ferramentas, de
informação e da despreocupação com
a forma de apresentar e implementar
a informação e as ferramentas. Para-
fraseando Edward Tufte, professor da
Yale University, "desordem e confusão
são falhas de projeto, não atributos
da informação".

Prever as necessidades
e preferências de várias
gerações

Premissa: a faixa demográfica mu-
dará a forma das expectativas e do uso

logias voltadas para o consumidor
-internet, telefones celulares, DVD
players e PDAs sem fio— são comuns,
nos Estados Unidos, para a chamada
"elite tecnológica", que constitui
mais de 30% da população daquele
país. A elite tecnológica de qualquer
país deseja a TI, troca informações
de maneira ágil com outras pes-

uma maneira de facilitar as coisas.
Elas compram em lojas virtuais,
fazem pesquisas profissionais na
internet, realizam transações ban-
cárias pela internet e começaram a
comprar e baixar conteúdo.
H Pessoas "plugadas", com idade
entre 41 e 59 anos. Utilizam a inter-
net mais para obter informações e

Os profissionais do conhecimento são vitimas não apenas do excesso
de ferramentas, mas também da despreocupação das empresas com a
forma de apresentar e implementar as informações e as ferramentas

da tecnologia no local de trabalho. Ação
do líder: remodelar as estratégias tecno-
lógicas do local de trabalho para dar
autonomia e atrair várias gerações.

Muitas empresas estão se apro-
ximando do momento de fazer as
contas. Em resumo, elas têm o que
é necessário para competir, reter e
encontrar profissionais de talento
com as mudanças de faixa demográ-
fica durante os próximos dez anos?
Segundo o instituto Pew Internet
& American Life Project, as tecno-

soas por meio eletrônico e lidera
a adoção tecnológica. Segundo a
Pew, três são as categorias de elkes
tecnológicas:
• Jovem elite tecnológica. É for-
mada por internautas ativos, que
se sentem à vontade para baixar e
publicar informação e demonstram
comportamentos de vanguarda
na internet, inclusive comprando
conteúdo on-line.
• Pessoas "plugadas" da "geração
X". Vêem o mundo virtual como

menos para viver experiências. Elas
gastam bem mais que a média em
serviços de informação.

POR ONDE COMEÇAR
Para auxiliar os dirigentes de

TI a gerenciar o impacto humano
causado pela TI, o Gartner Group
faz três recomendações:

Coloque-se na situação das pes-
soas como consumidores de TI de
negócios. Aproveite as experiências
alheias, remova os obstáculos e
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compreenda suas necessidades.
A empatia e a facilidade de uso
serão os lemas aqui -empatia com
as experiências principalmente
negativas dos consumidores com

a TI de negócios e facilidade de
uso.na forma como os serviços,
os sistemas e as ferramentas são
medidos. As ferramentas, a tec-
nologia e os serviços criados, mas

raramente usados, reduzem não
apenas o valor dos investimentos,
mas também a credibilidade da
empresa de TI.

Equilibre a flexibilidade para o
usuário e a conformidade técnica.
Quais serviços e aplicativos pro-
porcionam flexibilidade? Quais
devem reforçar a conformidade?
Embora todas as empresas precisem
proteger-se contra hackers e e-mails
com vírus, nem todos os aplicativos,
serviços ou ferramentas precisam
de proteção como se estivessem em
um cofre digital. Adote uma meto-
dologia equilibrada de liberação
e proteção. Exagerar na liberação
pode deixar a empresa vulnerável
às ameaças; o excesso de proteção
pode inibir o uso e minar os inves-
timentos. Trabalhe no sentido de
tornar a estrutura técnica invisível
como uma forma de aumentar a
utilização e o retorno sobre o in-
vestimento.

Explore o ponto de vista do
consumidor para melhorar os
aspectos não-econômicos da pro-
dutividade -praticidade, agilidade,
escolha e facilidade de uso. Os
constantes avanços na tecnologia
para o consumidor colocam a TI de
negócios em desvantagem. Muitos
investimentos em TI de negócios
são, na verdade, contraproducen-
tes e prejudiciais. Os profissionais
-ou melhor, profissionais em um
minuto e consumidores conscien-
tes no outro- deixarão de tolerar
padrões rígidos com o avanço cada
vez maior da informação digital e
do trabalho virtual. •
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