
Mais uma
mudança?

E agora ?

A ARTE DE
CONVIVER
E SOBREVIVER
AO CAOS
Na maioria das vezes as mudanças sãoj

planejadas pelos profissionais de TI. Às vezes,
porém, elas acontecem sem aviso. Entenda como
lidar com a única constante quando o assunto
é tecnologia: a mudança.

rês fatores levaram a Master Finan-
cial, fornecedora de empréstimos hi-
potecários, a migrar de um PABX tra-

dicional para um sistema de voz sobre IP (-
VoIP)em 2002: "Custo, custo e custo", diz
Chris Mullins, responsável pela área de ope-
rações da empresa (COO) na época.

Usando VoIP sobre uma rede WAN (wide
área network), a Master Financial conseguiu
reduzir sua despesa mensal com ligações lo-
cais e de longa distância de 42 mil dólares pa-
ra cerca de 12 mil dólares. Em vez de alocar
uma equipe de telecomunicações completa
para instalar cabos e telefones em cada cubí-
culo, apenas um engenheiro de rede foi capaz
de preparar um escritório inteiro ern menos
de 45 minutos, recorda Mullins.

Com a mudança, a companhia também
não precisou mais de cinco funcionários pa-
ra gerenciar seu novo sistema de telecom.
Dois se juntaram ao departamento de TI de
35 pessoas e os outros três foram dispensa-
dos. "Tive sorte de a equipe sênior se adap-
tar à nova tecnologia e se tornar muito hábil
nela", diz Mullins, que saiu da Master Finan-
cial para fundar a Voxie.com, empresa de
consultoria em VoIP." A lição aprendida é:
não se case com uma tecnologia específica
porque em algum momento ela vai acabar

desaparecendo", adverte.
Clichês à parte, o ditado que diz que "mu-

dança é a única constante" provavelmente é
mais verdadeiro na área de tecnologia do que
em qualquer outra. Infelizmente, os departa-
mentos de TI geralmente estão mal equipados
para lidar com mudanças em larga escala - co-
mo, por exemplo, migrar de um sistema lega-
do, adquirir outra empresa ou optar pelo out-
sourcing."Na maioria das vezes, são os profis-
sionais de tecnologia que impõem mudanças
a outras pessoas, mas a coisa é totalmente di-
ferente quando a mudança lhes é imposta",
ressalta Pam Butterfield, consultora e presi-
dente da Business SuccessTools.

"Resistência é uma reação normal, espe-
cialmente por parte do pessoal técnico, que é
muito mais voltado para tarefas e avesso a
conflitos. Ao invés de comunicar a mudança
de uma maneira dinâmica, mandam um e-
mail e se escondem. Isso, por si só, já pode ge-
rar uma ruptura no processo", explica Pam.

GERENCIANDO A MENSAGEM

As empresas ignoram o perigo da ruptura, diz
Butterfield. Quando a notícia de que uma mu-
dança em curso chega ao bebedouro, as pes-
soas podem começar a distribuir currículos e
os melhores funcionários podem ser coopta-
dos pela concorrência. "Eu estava prestando
consultoria em uma empresa onde a alta ge-
rência tinha anunciou demissões, mas depois

de três meses, a empresa ainda não tinha co-
mentado", conta Butterfleld."Um dia, uma ge-
rente intermediária, que chamarei de"Susie",
entrou no escritório do vice-presidente sênior
e fechou a porta. Alguns minutos depois, saiu
soluçando. Imediatamente começou a se espa-
lhar o boato de que Susie tinha sido demitida.
Mas a verdade é que seu cachorro acabara de

morrer", conta o executivo.
Tom Shelman conhece o valor da comuni-

cação em uma situação de mudança. O vice- \ v
presidente e CIO da Northrop Grumman,
empresa que atua na área de defesa, viu a re-
ceita da companhia crescer de 6 bilhões de
dólares para 31 bilhões de dólares, graças, em
grande parte, a uma série de fusões e aquisi-
ções de empresas, incluindo Westinghouse,

Teledyne Ryan e TRW.
"Você tem que percorrer dois caminhos",

diz Shelman. "Um diz respeito ao modo co-
mo você gerencia a tecnologia e o outro gira
em torno de como você gerencia as pessoas e
a cultura. E, se você não gerenciar as pessoas
e a cultura, a tecnologia não importará e você
nunca chegará lá", alerta.

Muito antes de a tinta secar em qualquer
contrato de aquisição, a Northrop Grumman
cria um roadmap de tecnologia, detalhando
quais mudanças devem ser feitas imediata-
mente e quais podem esperar entre 12 a 18
meses."Durante nossa compra mais recente,
conseguimos fornecer conectividade para e-
mail e outros serviços essenciais", revela
Shelman. Isso, por sua vez, inspira a confian-
ça de que o restante da fusão transcorrerá
sem problemas.

"Já no lado cultural, o desafio foi descobrir
se os funcionários estavam ou não engaja-
dos", explica Shelman "Quando eles vêm tra-
balhar, será que todos estão remando na mes-
ma direção ou apenas comparecendo?"

Depois de várias fusões - e alguns erros
penosos -, a empresa desenvolveu uma abor-
dagem multifacetada para medir o nível de
engajamento dos funcionários. O grupo de TI

-

de Shelman montou seu próprio departa- •
mento de comunicação, criou um endereço
de e-mail pelo qual os funcionários podiam
fazer perguntas ou reclamar anonimamente,
promoveu reuniões, recorreu aos serviços de
empresas externas para pesquisar funcioná-
rios e contratou especialistas em RH.

Tendo em vista que a Northrop Grumman
está em fase de crescimento - e tem sua pró-
pria divisão de outsourcing de tecnologia -,
os funcionários de TI que acham que seus
cargos se tornaram redundantes podem pas-
sar para outra parte da empresa. Mas, em al-
gumas mudanças, como na adesão ao out-
sourcing, a redução de pessoal é um elemen-

to-chave da equação.



"Contrariando a crença popular, o out-
sourcing não está desacelerando", diz Paul
Horowitz, líder de prática de outsourcing e
offshore da PricewaterhouseCoopers."Esta-
mos vendo apenas a ponta do iceberg."

Em alguns casos, o outsourcing pode li-
berar os profissionais de TI para executar
trabalho de nível mais alto e estratégico."A
economia trazida pelo offshore é atrativa
demais para ser ignorada", afirma Michael
Campo, CEO da Kitcoff-APSI, que adminis-
tra planos de aposentadoria para clientes
corporativos. A empresa atua na índia via
contrato com a Patni Computer. A equipe no
exterior lida com tarefas administrativas,
manutenção básica de TI e gerenciamento
de banco de dados.

O outsourcing liberou os administradores
de planos altamente qualificados da Kitcoff-
APSI para dedicar menos tempo a embaralhar
papéis e mais tempo a conversar com clientes.
Mas também permitiu que a empresa elimi-
nasse 10 cargos, ou cerca de um terço de sua
força de trabalho doméstica. Campo estima
que a iniciativa cortará os custos quase pela
metade. "Não existe uma maneira fácil de fa-
zer isso", observa Campo. "Se fracassamos,

O PODER DAS PESSOAS

Todo mundo lembra de alguma história de
terror corporativo: empresas que obrigam
funcionários desligados, reféns de seus paco-
tes de demissão, a treinar seus substitutos no
exterior, ou aquelas que eliminam cargos
além do necessário, deliberadamente, só pa-
ra poder contratar"sangue novo", que não fi-
ca impressionado com a série de demissões.

Mas adotar nova tecnologia não significa,
necessariamente, abandonar técnicos, e cor-
tar custos não leva, necessariamente, a cortar
cargos. A implementação de arquitetura ori-
entada a serviço (SOA), por exemplo, pode
gerar economia porque torna mais barato
operar e manter aplicações em seus ciclos de

não há negócio, ponto final. Como dono de
uma empresa, é a única decisão a tomar."

Mas quando é mal gerenciado, porém, o
outsourcing pode causar grandes rupturas.
Muitas empresas estão aderindo ao conceito
de "sua bagunça mais barata", pegando seus
processos confusos e simplesmente atiran-
do-os por cima do muro para ambientes mais
baratos na índia, na China ou nas Filipinas,
diz Horowitz, da PwC. Os resultados podem
ser desastrosos se isso for feito rápido de-
mais, com expectativas irracionais e pouquís-
simo treinamento.

Um desses exemplos foi quando, em
2003, a Dell teve que trazer de volta alguns

f

de seus call centers baseados na índia por
causa de reclamações dos consumidores.
'Treinamento, aculturação e RH são vitais",
acrescenta Horowitz."O sucesso e o fracasso
do offshore têm mais a ver com pessoas do
que com qualquer outra coisa", ele opina.

vida e colocar novos produtos no mercado,
diz Paul Patrick, arquiteto-chefe para SOA
da BEA Systems.

'As empresas estão recorrendo a SOA não
só para cortar custos, mas também como uma
maneira de reduzir o acúmulo de projetos de
TI existentes ou iniciar novos com os quais
não tinham capacidade de lidar antes", sa-
lienta Patrick. "Normalmente, não vemos
nossos clientes usando SOA para reduzir pes-
soal, mas os vemos treinando ou deslocando
pessoal para outras áreas prioritárias."

O treinamento está em alta, e não só pa-
ra funcionários técnicos com experiência
em sistemas legados, diz Katherine Spen-
cer Lee, diretora executiva da Robert Half
Technology, empresa de colocação de pes-
soal deTI."A tecnologia muda em ciclos de
nove a 12 meses, o que exige treinamento
constante", explica Lee. Ela acrescenta que,
em geral, é mais barato e eficaz treinar fun-

cionários atuais do que recrutar novos."Se
você tem pessoas que já entendem como a
empresa funciona, elas costumam valer seu
peso em ouro", garante.

Ainda assim, treinamento em novas tec-
nologias ou aplicações não é o suficiente. Pa-
ra gerenciar mudança com eficácia, os fun-
cionários também têm de desenvolver as
chamadas "soft skills", habilidade para escu-
tar produtivamente e fazer perguntas sem
confrontação, áreas em que os profissionais
de TI, em geral, são considerados fracos.

Segundo Shelman, da Northrop Grum-
man, gerenciar mudança foi um aprendiza-
do que envolveu tentativas e erros e muito
treinamento em habilidades interpessoais.

ADAPTAR-SE OU MORRER

No fim das contas, aponta Shelman, cabe ao
próprio pessoal de TI "afiar" seu conheci-
mento e arregaçar as mangas - e ver a mu-
dança como uma oportunidade e não como
um obstáculo. A maioria do pessoal técnico
quer fazer parte de tudo que é "novo", de
acordo com Shelman. "Nós os incentiva-
mos, mas eles são os responsáveis. Minha
função é ajudá-los e não fazer por eles."

"Mesmo que estejamos migrando para
um mundo tipo SOA, as habilidades core
continuam as mesmas", argumenta Keith
Glennan, CTO da Northrop Grumman. "Al-
guns dos nossos profissionais de tecnologia
mais avançados têm experiência em sistemas
legados. Eles eram bons no que faziam na
época, assumiram a responsabilidade de ge-
renciar sua própria negociabilidade e execu-
tam um ótimo trabalho hoje."

Quando os técnicos estão dispostos a se
adaptar, tecnologias e estratégias de mu-
dança podem ser uma dádiva para eles e pa-
ra as organizações que os empregam." Se fei-
to da maneira certa, raramente você de que
enviar cartas de demissão", afirma Horowitz,
da PwC "É freqüente ver funcionários que
realizam tarefas de TI de um nível mais bai-
xo subirem no organograma fazendo um tra-
balho mais baseado em conhecimento, no
que realmente traz resultado para a organi-
zação", ele arremata. (Com tradução de IN-
FOWORLD/EUA)
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