


A gestão da estratégia em seus mínimos detalhes é fator
cada vez mais definitivo para que as empresas alcancem
seus objetivos no que tange à competitividade, resultados,
faturamento... em suma, no que diz respeito ao sucesso do
negócio. O grande desafio está, justamente, em assegurar a
implementação da estratégia traçada.

Fanny Schwarz, country manager da Symnetics, con-

sultoria empresarial de gestão estratégica, reforça que

a implementação da estratégia requer a integração de

várias áreas da companhia, consiste em um processo

continuo e organizacional, e exige o próprio geren-

ciamento da estratégia. "A adoção desta prática gera

resultados expressivos nas empresas", enfatiza.

A partir dessa visão, os executivos se deparam

com um novo desafio. Aqueles que se propõem a

contribuir com a expansão dos negócios da empresa

precisam ampliar sua visão para além do departa-

mento em que atuam, em sintonia com os planos de

toda a companhia.

Simone Lasagno, diretora da Career Center, assesso-

ria em gestão de carreiras e desenvolvimento organizacional, ressalta que o profissional

precisa tornar viável esta estratégia. "Não basta ter a visão; é preciso torná-la factível.

E isso é possível com uma boa capacidade gerencial", explica. Uma habilidade que

contribui para isso é analisar em que tipo de obstáculos a estratégia pode esbarrar. "Ela

sempre corre o risco de não ser implementada", acrescenta.

Assim, o executivo que tem conhecimento do negócio e uma visão sistêmica au-

menta as possibilidades de implementar as estratégias. Capacidades como análise de

problemas e tomada de decisões são fundamentais para o processo.

Para a estratégia acontecer são necessários vários elementos: visão de processos,

orientação para resultados, uma equipe estruturada. O executivo nunca vai fazer a imple-

mentação com as próprias mãos, mas com um grupo de trabalho comprometido.

Há diferentes caminhos pelos quais os profissionais chegam ao comando da gestão

da estratégia. "Muitas vezes há uma evolução de profissionais da área de planejamento

estratégico que migram para o gerenciamento. Não é uma regra, depende muito das

atribuições desse profissional," explica Schawrz. Nesse caso, há uma continuidade entre

a trajetória do profissional e a implantação da gestão da estratégia. "Numa fase inicial,

quando se fala em um projeto, esse profissional se destaca como líder", explica Schawrz.

Nesta posição, o profissional acaba fazendo a interface com a liderança da empre-



sa, contribuindo para a definição dos indicadores e das

metas, etc. Também faz parte de sua tarefa estimular os

altos executivos a desempenhar bem o seu papel.

Com a evolução de um projeto de gestão, o grande objeti-

vo é monitorar a estratégia de forma continua, mas sempre

conectado com outros nichos da empresa, como comuni-

cação e recursos humanos. "Nesse sentido, o gestor é um

guardião da integração dos processos da organização com

a estratégia, e com a liderança", enfatiza Scharwz.

"Não só existe uma demanda das organizações por

profissionais focados em gestão da estratégia, como os

próprios profissionais começam a buscar formação para

se aprimorar na questão", afirma Fanny Scharwz.

Um movimento de mão dupla
Do lado corporativo, empresas começam a se estru-

turar para a gestão da estratégia. Em alguns casos cen-

tralizada junto à presidência da companhia, como uma

assessoria, mas também podem ser criados escritórios

para a gestão da estratégia, com diferentes configu-

rações. Em geral, em pequenas e médias empresas a

gestão é mais centralizada e ligada à presidência. Em

empresas maiores, as estruturas tendem a ser descen-

tralizadas.

Lasagno aponta que a demanda é um movimento de

dois lados, tanto da empresa como dos profissionais que

buscam capacitação, para participar de ou liderar projetos.

O CIO estratégico
"Cada vez mais a tecnologia tem de se aproximar da

gestão da estratégia, e vice-versa. A tecnologia é um ins-

trumento que pode trazer importantes diferenciais para

os negócios, desde que seja orientada nesse sentido",

avalia Cássio Dreyfuss, consultor do Gartner, instituto de

pesquisas e análises sobre o mercado de tecnologia da

informação.

O consultor considera que o segmento de tecnologia da

informação está assumindo atualmente o caráter de uma

área de prestação de serviços. "A idéia é fazer o mínimo

possível dentro da empresa, para que os processos se

foquem no core business. Não se fala nem em outsourcing,

mas em multisourcing: múltiplas fontes de serviços. E o

CIO tem de intermediar a negociação", explica Dreyfuss.

A conclusão do analista é que para atuar dessa manei-

ra é necessário ter uma visão estratégica dos recursos

disponíveis, e escolher a cada momento os serviços

ELIANE AERE, CIO da Ticket: habilidade em gestão
de pessoas e recursos

e as combinações possíveis de soluções externas e

internas. "Essa habilidade se reflete em um alinhamento

da tecnologia ao modelo de negócios da companhia",

complementa.

Nesse cenário, o consultor acredita que o departamen-

to de TI tem de fazer parte do seleto grupo responsável

pela gestão da estratégia dentro da organização. "A

estratégia costumava ser composta por um time peque-

no, com pessoas das áreas de planejamento, marketing,

finanças, produção e recursos humanos. TI não fazia

parte dessa equipe, mas atualmente tem que fazer, e no

mesmo nível de importância que as outras", raciocina.



TI redireciona modelo de governança da Ticket
Em uma empresa que destina 90% de seus investimentos

à tecnologia, o papel do CIO está absolutamente atrelado à
gestão da estratégia, Foi assim que a diretora de tecnologia da
Ticket, Eliane "Lia" Aere, promoveu uma revolução no modelo
de governança da corporação, com origem justamente no
departamento de TI.

"Meu maior desafio sempre foi a comunicação de TI com
outros departamentos", conta Lia. Para superar essa bar-
reira, ela iniciou há cerca de um ano uma reestruturação
interna de seu setor, que depois se estendeu como modelo
para a empresa. O processo levou à revisão dos papéis
e responsabilidades, o que definiu uma nova maneira de
relacionamento entre TI e as outras áreas.

Os resultados do projeto já começam a aparecer: o número

de demandas por serviços de TI foi reduzido, os pedidos são
aprovados por prioridade, e a área melhorou quatro pontos
percentuais na pesquisa de satisfação realizada entre os
funcionários da Ticket.

A percepção de Lia de buscar uma solução de governança
para resolver a situação de TI baseia-se em sua principal habi-
lidade: a capacidade de gerir pessoas e recursos. "É preciso
ter domínio do negócio da companhia, entender o mercado em
que se está inserido", destaca.

Há cinco anos como diretora de tecnologia da Ticket, Lia
acumulou a direção de Recursos Humanos da companhia, e
almeja, no futuro, chegar ao topo de uma organização. "De
preferência, como primeira executiva de um negócio do Grupo
Accor (ao qual pertence a Ticket)", brinca ela.

Para os executivos que ocupam o posto responsável
pela tecnologia dentro das empresas, Dreyfuss deixa uma
mensagem clara: o executivo que tem uma preocupação
com os negócios está em uma posição completamente
diferente da situação de passividade em que trabalhava há
alguns anos. "Em outubro, ele fazia uma visita à direção e
perguntava ao presidente da companhia o que ele queria
do departamento no ano seguinte. Mas isso mudou, e
agora é necessário propor soluções e caminhos, em um
movimento continuo", descreve o consultor.

Segundo Dreyfuss, no mercado há exemplos de transição,
em que um executivo de TI passa a ocupar um posto de
gestão na companhia. Isso acontece porque ele soube usar
sua área como uma ferramenta estratégica para os negócios.

Para o CIO, um dos instrumentos mais importantes nesse

papel estratégico é desenhar uma arquitetura de TI que
suporte os objetivos de negócios. A tecnologia está cada
vez mais complexa e essencial, e precisa ser colocada à
disposição da companhia, assumindo uma importância
cada vez maior.

A tarefa mais nobre do CIO é colocar à disposição da
companhia exatamente a combinação de recursos neces-
sários para apoiar os negócios, de maneira constante. E
alerta: "os CIOs que não adotarem a visão estratégica
serão superados pelos prestadores de serviços externos,
em aliança com os executivos da própria companhia."
Uma área de TI meramente operacional desperdiça a
oportunidade de atuar estrategicamente e deixa de adi-
cionar potencial competitivo aos negócios da companhia,
completa Dreyfuss.
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