




Vieira sabia que precisava tirar mais de sua equipe.
Afinal, a companhia quer chegar à liderança de mer-
cado até 2009. "Nas reuniões com as lideranças de
TI, naturalmente começaram a surgir sugestões.
Percebi que da própria equipe poderia nascer um
projeto estruturado para nos ajudar a alinhar a TI
com os objetivos da companhia", diz Vieira. A par-
tir daí, foi estabelecido um cronograma de dez en-
contros periódicos, para discutir idéias e consolidar
as sugestões do grupo. Vieira procurou participar de
apenas alguns. "Queria estimulá-los a pensar maior,
a sair das idéias operacionais", afirma. O resultado
do projeto foi a criação de uma área de engenharia
de aplicações. Quatro pessoas foram remanejadas e
começaram a cuidar do setor que passaria a ser res-
ponsável pela inteligência de TI. Entre outras atri-
buições, a nova área estabelece processos, métricas
de produtividade e treinamentos. Também funcio-
na como uma biblioteca, em que são arquivados
projetos-padrão, que podem ser ajustados confor-
me a necessidade. "Está nos ajudando muito a evi-
tar o retrabalho" afirma Vieira.

Passado um ano da iniciativa, Vieira se diz satis-
feito com o maior empenho da equipe. "A atitude
das pessoas mudou. Quando elas estão envolvidas,
não precisa fazer aquela pregação sobre produtivi-
dade. Cada uma busca mostrar os resultados" diz.
Mas nem todos receberam bem a mudança. Quatro
deixaram a equipe e não foram substituídos. A
principal barreira foi ampliar os horizontes dos téc-
nicos, também para pensar em outros processos de
negócios. "Ninguém se sentia à vontade para falar o
que poderia ser mudado nas demais áreas. Meu pa-
pel foi mostrar que tínhamos, sim, essa flexibilida-
de", diz Vieira. Um dos pontos fortes do projeto, se-
gundo ele, foi ter apostado na própria equipe no lu-
gar de chamar uma consultoria para fazer a transi-
ção do mundo técnico para o de negócios. "Disse
que eles seriam os consultores da IBM e da Accen-
ture que economizei", afirma.

O caso é exemplar para apontar uma tendência
que está se tornando cada vez mais forte nas em-
presas: a necessidade do envolvimento de toda a
equipe de TI com o negócio. Que o CIO não pode
ser um profissional eminentemente técnico todos
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estão cansados de saber, mas esse pa-
pel estratégico está sendo transferido
também para as equipes.

Na indústria de papel e celulose
Klabin, a primeira parte do projeto de
alinhamento estratégico de TI aos
objetivos da companhia foi feita den-
tro de casa, e depois houve a partici-
pação de uma consultoria externa. "O
maior investimento é o tempo que
precisamos para dedicar à construção
e ao acompanhamento do projeto.
Ainda assim, é muito pequeno perto
do principal ganho, que é o compro-
metimento das pessoas", diz José Ge-
raldo Antunes, CIO da Klabin. Há
três anos Antunes iniciou um traba-
lho de avaliação de todas as ativida-
des executadas pela área. Separou o
que era core business do que era crí-
tico. Tudo que se encaixasse em ambos os critérios
seria mantido e o que ficasse fora do quadrante, ter-
ceirizado. "Nossa idéia era manter a inteligência
dentro da companhia e mandar o operacional para
fora" diz. Foram terceirizados o help desk, a opera-
ção de data center e toda a área de telecom. Os pro-
fissionais que ficaram na empresa passaram por
uma adequação ao novo perfil que a Klabin espera-
va da TI. A primeira nova demanda foi aprimorar
nos funcionários a habilidade de gestão de serviços
internos, pois dali em diante eles precisariam ge-
renciar a relação com os fornecedores. A segunda
foi desenvolver a visão de mercado, para que eles
fossem capazes de acompanhar as práticas em vigor
e identificar possíveis oportunidades. Por fim, foi
preciso fazê-los entender melhor o negócio, para se
relacionar com as demais áreas da companhia.

Gap de competências» Nesse ponto
entrou em cena a consultoria Decisa, especializada
em desenvolvimento organizacional. Junto com a
área de recursos humanos, a consultoria fez uma
avaliação para identificar os gaps de competências
para, então, criar um plano de melhoria. Esse plano
incluiu projetos em parceria com outros departa-

mentos, workshops e treinamentos. A mudança de
comportamento da equipe, segundo Antunes, não
demorou a aparecer, mas resultados mensuráveis só
aparecerão no médio e longo prazos.

Na indústria química Basf, o trabalho para apro-
ximar a equipe de TI do negócio também teve uma
boa parcela de terceirização e reestruturação das
equipes que permaneceram na casa. "O projeto co-
meçou há dois anos, com um olhar atento para o ti-
me", afirma Vera Marques, diretora de TI da Basf. "A
equipe era muito grande e não conseguíamos nos
envolver como deveríamos com o negócio por per-
der tempo demais com serviços operacionais", diz
Vera. A decisão foi terceirizar o desenvolvimento de
sistemas, a fábrica de software, o legado, o help desk
e toda a administração de telecom. Os recursos que
ficaram na empresa foram remodelados, para se
adequar a regras e processos estabelecidos pelo mo-
delo de governança que a empresa estava colocan-
do em prática, com o auxílio da consultoria Accen-
ture. A equipe de TI na América do Sul passou de
96 para 61 pessoas. "Hoje as áreas de negócio en-
tendem e valorizam as atividades da tecnologia", diz
Vera. E a equipe de tecnologia não se resume a um
grupo de técnicos isolados da estratégia.
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