


COM TODAS AS MUDANÇAS QUE O CARGO
de CIO vem sofrendo nos últimos anos, a tarefa de ad-

ministrar a área de tecnologia tornou-se hercúlea. Além

das atividades tradicionais, somou-se à responsabilida-

de do chefe da TI o planejamento financeiro e o geren-

ciamento de pessoas. No entanto, assumir tais funções

tem sido um grande desafio. Mais do que nunca, os exe-

cutivos precisam conferir funções e responsabilidades

para seu time para garantir a realização de projetos e

não enlouquecer com toda a pressão e demandas das

outras áreas da companhia. Delegar passa, então, a

ser uma das palavras mais importantes do dicionário

corporativo - ainda que, em alguns casos, seja uma

competência a ser desenvolvida.

Neste cenário, os profissionais do chamado segun-

do escalão (os que estão abaixo do principal executivo

de TI) têm de estar preparados para encarar o desafio.

Começa aí a busca por aquele que deverá ser o braço

direito do diretor da área de tecnologia. Não é um traba-

lho fácil. "Ele precisa ser uma extensão das exigências

que o CIO tem", comenta o professor do Ibmec São

Paulo José Valério. Paulo Biamino, principal executivo

de TI da Kimberly-Clark Brasil, resume bem o perfil

que este profissional deve ter. "Se ele não conhecer da

atividade da empresa, não consegue indicar a melhor

solução técnica", diz. Para o executivo, o conhecimento

técnico é commodity.

Por esse motivo, habilidades como gestão de

equipe, conhecimento do negócio, capacidade de pla-

nejamento, bom relacionamento com áreas clientes e

criatividade para traçar cenários e soluções - que têm

sido demandadas dos CIOs - passam também a ser

exigidas dos profissionais abaixo dele. "Hoje em dia o

profissional deve ser capaz de colocar as estratégias

em prática, dar condições para que a equipe faça o tra-

balho, e não só ver se as coisas estão sendo feitas da

forma correta", avalia a professora Beatriz Lacombe, da

Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP).

MUDANÇAS NA ESTRUTURA
De olho nisso, algumas empresas têm realizado -

nos últimos três anos principalmente - mudanças em

suas estruturas de TI, com o objetivo de otimizar pro-

cessos e melhorar o fluxo de trabalho. É o caso da Net

Serviços. Há cerca de um ano e meio, Miguel Marioni,

CIO da empresa, começou uma 'reestruturação que

culminou na consolidação de quatro gerências em duas

áreas: diretoria de sistemas, arquitetura e metodologia

e diretoria de infra-estrutura, operações e produção;

cada uma com três e quatro gerências abaixo, respec-

tivamente. A TI da Net conta ainda com sua própria

área administrativa.

Segundo Marioni, na estrutura antiga, ele acabava

dedicando-se exclusivamente a uma área ou a outra e

misturava as atividades do dia-a-dia com a condução de

projetos. Com o crescimento da empresa e a demanda

das áreas de negócio, isto estava se tornando um pro-

blema. "Agora, sistema não tem ligação com produção",

completa, ressaltando que hoje ele tem uma visão con-

solidada do que acontece no departamento.

Na seleção dos profissionais foi levada em conta

uma característica importante da área: o alto nível de

terceirização. A equipe de terceiros pode chegar, em

momentos de pico - como agora, com a integração

com a Vivax - a 420 profissionais. O departamento

de TI tem apenas 90 funcionários próprios. "Só não

terceirizamos a inteligência do negócio", conta o CIO.

Com tantos fornecedores prestando suporte técnico,

o perfil buscado levou em consideração características

como a capacidade de gerir de contratos, relaciona-

mento e comunicação.

Por ter uma equipe jovem - com média de idade

entre 27 e 28 anos - e pouco madura em alguns desses

pontos, Marioni trouxe diretores de fora da empresa.

Para as gerências, no entanto, ocorreram muitas pro-

moções de pessoas de dentro da equipe. Nesta hora, a

capacidade de liderança teve um peso importante. "Às

vezes, você tem um profissional que é um bom técnico,

mas você sabe que, se for gerente, não terá um desem-

penho tão bom", comenta Marioni. Na Net, profissionais

com perfil mais técnico podem ganhar o mesmo que um

gerente, mesmo sem ter gente sob sua responsabilida-



de. Contudo, a possibilidade de ascensão torna-se limitada.

No quesito formação, a empresa oferece capacitações, prin-

cipalmente na área de negócios, a seus funcionários.

Já Biamino, da Kimberly-Clark Brasil, acredita que a cada

ano vem sendo mais fácil achar profissionais que percebem

a possibilidade de subir na carreira ao deixar de lado a área

técnica. Contudo, ele ressalta que a motivação ainda está nas

pessoas e não na formação. "O mercado ainda não está pre-

parado para isto; trata-se pouco da questão comportamental",

observa. O principal executivo de TI da companhia do seg-

mento de higiene e bem-estar tem sob sua coordenação 12

supervisores, sendo quatro terceirizados, e promoveu recen-

temente um processo de seleção.

A vaga na área de telecom foi disputada por uma profis-

sional da equipe de TI, que não foi selecionada por falta de

maturidade no relacionamento com outras áreas e indisponi-

bilidade para mudar de cidade. "Conversei com a candidata

e ela ficou feliz com o feedback', conta. Para o executivo, o

mais importante é a comunicação e a transparência. "Se você

cria expectativa na equipe, é um problema", pontua. Biamino

lembra que já teve problema com profissionais que não en-

tendiam as necessidades do negócio. "Não é a impressora

que quebrou: são as notas fiscais que não foram emitidas ou

pedidos que não chegaram, porque o e-mail não estava fun-

cionando", completa.



da Renner precisa gostar de pessoas, de

falar, mesmo nas áreas técnicas", desta-

ca Franciosi.

Segundo ele, o alinhamento entre TI

e negócios não é novidade para as Lojas

Renner e a área sempre participou das

decisões estratégicas do grupo. Mesmo

assim, nos últimos dois anos, com a

implantação do sistema de gestão da

Retek, o perfil de profissionais da área

teve de se voltar ainda mais para o negó-

cio por conta da terceirização do desen-

volvimento de sistemas e da aquisição

de pacotes de mercado. Tanto que, na

nova estrutura do departamento de TI,

as áreas foram classificadas seguindo

a organização dos produtos da Renner:

sistemas core (gestão comercial etc.),

produtos financeiros e backoffice. "Elas

só não trabalham alocadas em cada área

da empresa porque não temos espaço

fisico", ressalta Franciosi.

Na Renner, todos os profissionais de

gerência recebem coaching e têm seu

perfil analisado e acompanhado constan-

temente, conceitos que os profissionais

não estão muito familiarizados. A empre-

sa também disponibiliza uma série de

conteúdos e capacitações voltados para

as áreas técnica e de gestão por meio da

Universidade Renner. Entre elas, está o

MBA de especialização em varejo, rea-

lizado dentro da companhia e promovido

pela Fundação Getúlio Vargas. O proje-

to está no quarto ano e conta hoje com

oito profissionais de TI.

Ter profissionais que entendem

cada vez mais do negócio e autorida-

de para tomar decisões é, além de um

facilitador do dia-a-dia, uma forma de

- por mais que alguns diretores tenham

aversão a esta idéia - preparar sua su-

cessão. Na opinião de José Valério, do

Ibmec São Paulo, o diretor que não

tenha este cuidado está colocando em

cheque a equipe e sua carreira. "Se

ele é insubstituível, não poderá assumir

novas oportunidades dentro ou fora da

empresa", afirma.

Davi Carvalho, diretor de tecnologia

da Transit Telecom, faz um paralelo com

um grande cargueiro: não dá pra frear

bruscamente. Para ele, o gestor deve

deixar preparado um ou mais de um

sucessor. "É preciso olhar para frente,

apesar de hoje não ser mais possível

fazer um planejamento de cinco anos",

contrapõe. Ele foi promovido de uma

gerência para conduzir a TI da Transit

há um ano, e assume que demorou pelo

menos seis meses para deixar de pensar

em linhas de código. Carvalho avalia que

os gerentes ainda têm perfil técnico, mas

que já conseguem tomar decisões e não

entrar em tantos detalhes durante as reu-

niões semanais. "Os gerentes, às vezes,

decidem quem serão os lideres de proje-

tos e eu nem fico sabendo", revela.

Uma forma encontrada por Car-

valho para incentivar essa cultura em

sua equipe foi incluí-la nas reuniões em

que são tomadas decisões estratégicas,

para que eles entendam como funciona

o processo. Os resultados mostram-se

positivos. "Nas últimas semanas, por

exemplo, a gerente de projetos e pro-

cessos tomou sozinha algumas deci-

sões sobre um produto novo que iremos

lançar" conta. Segundo ele, no último

ano, a área não havia participado das

reuniões que tratavam do lançamento.

Na Cemig, o trabalho de sucessão

tem sido conduzido pela área de recur-

sos humanos, afirma Sérgio Tasca, su-

perintendente de telecomunicações e

informática da companhia. No progra-

ma de formação, os profissionais rece-



bem treinamentos sobre a Cemig, o

setor elétrico, as necessidades dos

clientes (externos) e governança de

TI (processos e áreas). "Hoje, o ge-

rente de TI pode assumir outras áreas

da organização", acrescenta. A equipe

de TI da Cemig está dividida em quatro

gerências, com 450 profissionais pró-

prios e mais entre 50 terceirizados.

NA CONTRAMÃO
Tasca é exemplo do movimento in-

verso. Com formação em engenharia,

sempre trabalhou com distribuição de

energia na Cemig e, há quatro anos,

foi conduzido à área de tecnologia para

promover a aproximação dela com as

outras áreas da companhia. A proximi-

dade com o alinhamento estratégico,

na opinião de Tasca, ajuda na contrata-

ção de projetos e fornecedores. "Além

do acompanhamento dos resultados,

sabe-se exatamente o que as áreas

querem da TI", comenta.

Em sua opinião o distanciamento

dos gerentes do operacional elimi-

nou o problema da delegação inver-

sa, em que o gerente transfere para o

superior as decisões que ele deveria

tomar. "As pessoas saem da posição

de reação e começam a perceber que

são capazes de tomar decisões com a

autoridade recebida", analisa. As defi-

ciências encontradas também podem

ser supridas com programas de capa-

citação e contratação de consultorias

especializadas

No último ano, a TI do Banco San-

tander também passou por mudanças

para adotar uma estrutura semelhan-

te à utilizada pelo grupo globalmente.

Atualmente, são sete os profissionais

que se reportam diretamente a Patrício

Melo, superintendente de tecnologia da

instituição, além de uma área adminis-

trativa. "A organização não precisa de

pessoas com perfil técnico", enfatiza o

executivo. "Nem mesmo na área de ar-

quitetura de sistemas", acrescenta.

Por tradição, o banco costuma

preencher cargos de maior relevân-

cia com profissionais da própria em-

presa. Segundo Melo, eles têm toda

capacidade para isto. "Nas áreas de

relacionamento, por exemplo, os pro-

fissionais são novos no cargo e estão

fazendo um ótimo trabalho", diz. Em

sua avaliação, a possibilidade de subir

dentro da companhia melhora o tra-

balho dos profissionais. Sob sua res-

ponsabilidade estão 680 profissionais

próprios e mais 600 terceirizados.

A avaliação dos profissionais que

merecem oportunidades e podem

conquistar posições de liderança

deve ser feita no dia-a-dia. Mas, para

isto, deve-se circular pelas áreas, estar pre-

sente fisicamente. Trabalhar em conjunto

com o departamento de recursos humanos

também é fundamental. Como lembrado por

Jairo Okret, líder da prática de tecnologia da

Korn/Ferry, a área de tecnologia não é mais

responsável por grandes projetos, mas por

ações múltiplas e integradas. Assim, o pri-

meiro passo para o sucesso está na integra-

ção e na qualificação da equipe.
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