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O planejamento estratégico em TI exige do CIO uma postura cada vez mais conciliadora para 
transpor, no papel e na prática, a dificuldade de alinhar as iniciativas da área com os objetivos de 
negócio 
 
 
Está chegando a hora de fechar os orçamentos de TI para 2004. Em boa parte das empresas, 
essa é a expectativa que paira sobre os CIOs, profissionais cada vez mais pressionados por 
resultados e que, por força das circunstâncias, se comportam quase como psicólogos. Para chegar 
ao diagnóstico final sobre como anda a tecnologia, normalmente esperado pela corporação para 
meados de setembro e outubro, os CIOs colocam o usuário no divã. 
 
Desvendam, então, o que querem as diferentes áreas da empresa, descobrem quais são os 
anseios da corporação e avaliam como agradar clientes e trabalhar melhor com parceiros e 
fornecedores. Ao mesmo tempo, buscam conhecer e tirar proveito das várias “caras”, ou 
utilidades, da tecnologia da informação (TI).  
 
Como se não bastassem tantos cuidados, ainda é indispensável que os CIOs estejam atentos para 
si mesmos, tomando cuidado para não cair em uma grande armadilha chamada vaidade. Afinal, o 
executivo que pensa a tecnologia alinhada aos negócios responde pela área que ganha cada vez 
mais espaço dentro das companhias: segundo pesquisa da Escola de Administração de Empresas 
de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (Eaesp-FGV), os gastos das empresas com TI têm 
crescido, em média, 9% ao ano desde 1988.  
 
Não há uma receita única e definitiva para fazer com que o processo do planejamento seja mais 
simples e, principalmente, bem-sucedido. “Ainda há muito o que aprender sobre planejamento 
estratégico, pois existem vários paradigmas em tecnologia e cada organização opta pela adoção 
de um”, analisa Jean-Claude Ramirez, vice-presidente da consultoria Bain & Company.  
 
Seguir um roteiro básico já evita alguns equívocos. O primeiro passo é fortalecer obviedades que 
nem sempre são levadas à sério na prática, como garantir a sincronia com a comunidade de 
usuários. “É fundamental garantir não só o envolvimento dessa comunidade, mas a sua 
participação ativa em todo o processo de planejamento. O ideal é ter um bom relacionamento 
com todas as áreas de negócios”, lembra Dan Lebas, vice-presidente de solutions consulting para 
a região sul da América Latina da EDS. “Se os gestores de negócios não se envolverem nos 
detalhes dos projetos de TI, não se co-responsabilizando, há um grande perigo dessas iniciativas 
fracassarem”, completa Ramirez. Mas também não é recomendável adotar uma postura passiva, 
deixando de participar do planejamento estratégico e esquecendo do papel de levar inovação à 
empresa. Outro passo é, com base na estratégia do negócio, saber o que vai ser preciso trabalhar 
em termos de informações de dados e aplicativos. “Defina a arquitetura ideal, indicando quais 
mudanças serão necessárias para dar fluxo às informações, e também qual tipo de gerenciamento 
de TI será necessário adotar”, recomenda o consultor.  
 
Na Sadia, o plano de infra-estrutura de TI é repassado a todas as áreas de negócios. Cada uma 
delas confere se os projetos correspondem a sua realidade e concluem se novos serviços devem 
ser criados. O diretor de planejamento de tecnologia e informática da empresa, Flávio Riffel 
Schmidt, conta como funciona o processo: num primeiro momento, a equipe de TI faz o 
levantamento de todos os projetos das áreas usuárias e, em meio a esse universo, detecta as 
prioridades de negócios e analisa como a tecnologia poderá suportá-las. Depois são elaborados 
business cases e acertados os prazos previstos para implementá-los, definindo, assim, os rumos 
da organização. A partir daí, as decisões de aprovar esses planos e estipular qual será o 
orçamento destinado a cada um cabem ao conselho administrativo da companhia, que tem entre 



suas características a realização de estudos detalhados de todas as atividades. “Sempre fazemos, 
por exemplo, análises da taxa de retorno de cada projeto”, diz Schmidt.  
 
Os especialistas recomendam, como parte do trato com os usuários, deixar claras algumas 
funções da tecnologia, que pode atuar em diversas frentes: da automação de processos de 
negócios (a partir dos softwares empresariais) e do desenvolvimento de canais de comunicação e 
transações via intranet e internet, até os sistemas de controle empresarial. “A infra-estrutura de 
TI suporta todo o backbone para que haja um fluxo confiável de dados e transações”, explica o VP 
da Bain &Company. Outro aspecto a considerar é a principal finalidade da TI para a organização. 
Suportar os processos? Reduzir custos? Viabilizar novos negócios? Um pouco de cada? Muitas 
vezes as preocupações estão voltadas só para a redução de custos, mesmo quando há espaço 
para atitudes mais ousadas e efetivas. Mas existem também aqueles que dão passos mais largos 
do que deveriam e pagam por isso.  
 
  
 
O CIO atento sabe que não basta listar todos os gastos previstos com novos projetos, pessoas, 
infra-estrutura, terceiros, licenças de software e alinhar esses aspectos aos resultados da 
empresa. As organizações não são ilhas e fazem parte de realidades maiores: a do mercado, a do 
país, a do mundo globalizado. Na Sadia, por exemplo, nada sai do papel se não forem feitas 
análises dos cenários interno e externo. “O cenário interno deve ser sempre considerado, ou seja, 
quais são as demandas da empresa, o que deu certo e o que deu errado no meio do caminho, 
quantos usuários vamos ter a mais etc. Mas também nunca nos esquecemos de olhar para fora, 
ver como anda a economia, a situação da indústria alimentícia, o que há de novidade em termos 
de tecnologia”, conta Schmidt. Em miúdos, a situação econômica pode causar variações na 
margem de investimentos, assim como o nível de gastos presentes e futuros do setor de atuação 
da empresa.  
 
Depois de outubro, mês em que o plano é finalizado na Sadia, ainda há muito trabalho analítico 
para ser feito. Novembro é reservado para um detalhamento maior dos aspectos operacionais, 
que novamente precisam da aprovação do conselho administrativo. E é só em janeiro que 
acontece a estréia da gestão nova – prevista para um horizonte de três anos, mas revista 
periodicamente. “Tomamos como base o modelo de gestão cíclica conhecido como PDCA [plan-do-
check-act], que inclui planejar, executar, checar e replanejar, corrigindo sempre eventuais falhas. 
Adotamos essa metodologia há muitos anos e sempre deu certo”, relata o executivo, cuja visão 
estratégica deve-se muito à sua formação em administração e negócios e à passagem pela 
diretoria de outras áreas da empresa, como a de finanças.  
 
A maioria das companhias trabalha com horizontes de três anos, fazendo revisões anuais. É um 
prazo longo em termos de tecnologia, recomendado para nortear a visão de futuro da empresa, 
mas não para ser seguido à risca. “Hoje não há mais as grandes reviravoltas tecnológicas de 
alguns anos atrás; porém, apesar de haver uma certa estabilidade, o CIO deve continuar atento 
às novidades e incorporá-las sempre que realmente necessário”, ensina Alberto Luiz Albertin, 
professor da Eaesp-FGV. O comentário remete a duas questões importantes: como deve ser feito 
o balanceamento entre gastos com a manutenção da tecnologia e novos projetos e o quão 
flexíveis devem ser as diretrizes de TI?  
 
Pensar em projetos inovadores e levá-los adiante é o que deseja a maioria dos CIOs – afinal, 
quem não quer assinar o crescimento da empresa? Mas nem sempre isso é possível. É inevitável 
garantir a manutenção da qualidade dos investimentos passados, como atualizar o parque de 
software e hardware – o tipo de coisa que raramente o acionista aprova com facilidade, porque 
não é um custo que oferece ganhos financeiros, mas que garante que não haverá perdas. “Em 
geral, o que mais se quer é gastar o mínimo com manutenção, considerado um mal necessário, e 
o máximo com inovação, que é o que traz o diferencial competitivo, os resultados”, resume 
Ricardo Chisman, consultor da Accenture. Por outro lado, mesmo que o momento esteja 



obrigando a realização de projetos de menor duração, o CIO não pode perder nunca a visão de 
longo prazo.  
 
Continuar projetos inacabados é essencial. Para o próximo triênio, por exemplo, o foco da Sadia 
vai ser atualizar o ERP (sistema integrado de gestão) da empresa, da SAP, e preparar plataformas 
de implementação de SCM (gerenciamento da cadeia de suprimentos), CRM (gestão do 
relacionamento com clientes) e BI (business intelligence). “O upgrade do SAP será o ponto 
principal para construir a base gerencial e evitar gastos maiores com interfaces e novas 
customizações”, pondera o CIO.  
 
  
 
Na Kodak, as prioridades para 2004 também visam mais à manutenção dos sistemas rodando de 
forma eficiente do que à realização de grandes malabarismos tecnológicos. “Queremos um amplo 
controle sobre a infra-estrutura”, conta Sérgio Falcon, CIO da companhia. Para a empresa, esse é 
um procedimento básico para a futura implementação do ERP (também da SAP) em algumas 
áreas, como finanças, compras, manufatura e recursos humanos.  
 
Ao longo dos prazos firmados pelos planejamentos de TI, muitas coisas mudam à medida que 
novas necessidades surgem e correções são feitas. Mas em um aspecto o planejamento 
estratégico precisa manter personalidade forte: o da arquitetura, seja de software, hardware ou 
qualquer outra. Os especialistas são unânimes em recomendar que a arquitetura seja mais do que 
bem pensada para não sofrer modificações, o que acarretaria novos e desnecessários gastos. 
“Nossos planos são sempre muito firmes quanto às plataformas tecnológicas e os cumprimos à 
risca. Isso fez com que importantes projetos, como o de automação da força de vendas, 
implementação de BI e de gestão de armazém, fossem muito bem-sucedidos. O que muda é a 
velocidade de implementação dos projetos, que dependem da geração de caixa”, afirma Schimidt, 
da Sadia.  
 
Na Kodak, já houve pé no freio. Propositalmente. Falcon chegou a pensar em implementar o 
sistema integrado de gestão da SAP em 2000, mas diz ter preferido continuar com as antigas 
soluções, rodando em mainframe, porque aquele não era o momento de dar tal passo. “Não 
haveria sincronismo com a corporação, no âmbito global”, conta. Ele acredita que valeu a pena 
esperar, pois agora, além de trabalhar lado-a-lado e de forma padronizada com outras 
subsidiárias, a empresa vai contar com funcionalidades extras da última versão do ERP.  
 
Para Ramirez, da Bain &Company, muitas vezes, quando as padronizações de sistemas partem da 
matriz, o alinhamento da tecnologia da informação aos negócios é mais fácil, por já vir pronta. O 
que não significa que o CIO não tome iniciativas para adequar as diretrizes à lógica de negócios 
do país. Essa atividade conciliadora faz parte da rotina de Falcon. “Penso sempre de forma 
alinhada às estratégias regionais, corporativas e às tendências de tecnologia”, relata o executivo, 
que é responsável pela área de tecnologia da Kodak no Brasil e em países do cone Sul.  
 
Falcon, que conta com o respaldo de um comitê regional, formado por executivos das diferentes 
unidades de negócios, e com um comitê corporativo, mais influente nas decisões mundiais, tem 
como grande missão globalizar a região. Para tanto, investe na padronização dos processos de 
acordo com as determinações da direção mundial. “Já estamos bem avançados nesse sentido. 
Antes, cada país tinha sua própria política. Hoje, com a consolidação dos parques tecnológicos em 
nossa região, os negócios foram alavancados e houve uma economia de 25% nos custos com TI”, 
declara o executivo.  
 
Não são apenas as grandes e médias empresas que se preocupam em planejar como a TI vai 
suportar e promover os negócios de uma maneira que envolva toda a organização. A Prodent, 
empresa com cerca de 90 funcionários que atua no mercado de planos de assistência odontológica 
empresariais e individuais, confere tanta importância à tecnologia que acabou de criar uma 



divisão só para o assunto. “Não podemos decepcionar os clientes dos nossos cerca de 68 mil 
clientes. E a direção da empresa percebeu a importância do papel da tecnologia nesse esforço, 
sendo chave para suportar a gestão de pessoas”, conta Rodrigo Rosolem Califoni, gerente de TI. 
Em outras palavras, o planejamento estratégico de TI envolveu a própria estruturação de uma 
área de TI.  
 
  
 
O executivo está à frente do PTC (Prodent Technology Center), nome da nova divisão. Para 
marcar a estréia, foi lançado o portal Prodent, voltado para serviços, que visa a estreitar o 
relacionamento com clientes e parceiros. No início de 2002, Califoni já havia começado um 
processo de estruturação do departamento de TI para dinamizar as atividades operacionais e 
iniciar a operação da empresa na Web. “Fazer um planejamento estratégico específico para 
tecnologia é uma providência importante, que independe do tamanho da empresa”, fala Chisman, 
da Accenture. Nesse caso, o exercício de priorizar o que realmente fará a diferença é ainda maior, 
já que os orçamentos são mais limitados.  
 
Para chegar mais perto, e com mais segurança, do ideal de transformar projetos em melhorias no 
desempenho empresarial, cuidado com as armadilhas. Elas são muitas. Uma é deixar a decisão 
nas mãos dos fornecedores: “sistemas muito caros, como de CRM, muitas vezes acabam 
decepcionando, porque podem ter aplicativos limitados demais para as necessidades da 
companhia”, alerta Ramirez, da Bain & Company. Por isso, a decisão deve ser tomada por alguém 
da própria companhia, que tenha a visão do negócio como um todo. Uma iniciativa equivocada 
pode, mais que machucar o caixa da empresa, deixar passar a oportunidade de adotar tecnologias 
mais apropriadas, que realmente ofereçam um diferencial competitivo.  
 
Para os que consideram a TI apenas uma forma de aumentar a produtividade e reduzir custos, 
fica mais fácil estar suscetível a modismos. Mais. Deixar de envolver a comunidade usuária na 
elaboração das diretrizes, abrir mão da participação nos negócios ou, ao contrário, assumir as 
responsabilidades sozinho, achar que a tecnologia é remédio para todos os males, e relegar ao 
segundo plano a preocupação com os legados, dentre outros pecados, podem fazer com que o 
CIO, mais para frente, abra uma caixa preta repleta de más surpresas, descobrindo que iniciativas 
importantes não avançaram e que certas prioridades foram equivocadas. E então, ao invés do 
usuário, será a vez dele de se deitar no divã.  
 
Em Foco  
 
 
É essencial manter um bom relacionamento com a comunidade usuária, propondo soluções e 
convocando-a para participar efetivamente dos projetos  
 
 
Uma questão-chave é reconhecer a principal finalidade da TI na organização: suportar processos, 
reduzir custos ou viabilizar novos negócios  
 
  
O planejamento estratégico deve ser flexível. Mas é melhor não mudar alguns aspectos, como a 
arquitetura  
 
  
Um dilema comum é o peso a ser conferido à manutenção de sistemas e aosnovos projetos no 
orçamento  
 
O CIO não deve:  
 



Quais são as principais armadilhas que podem impedir o planejamento eficiente de TI  
   
Ser vaidoso  
   
Seguir uma “receita de bolo”  
   
Abrir mão de sua participação nos negócios  
   
Não promover a participação das outras áreas no processo  
   
Achar que tecnologia é remédio para todos os males  
   
Não saber negociar com fornecedores ou, pior, deixar decisões estratégicas a cargo deles  
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