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ADAPTAR-SE A UMA NOVA cultura or-

ganizacional, aprender sobre o mercado no qual

a companhia está inserida e, sobretudo, enten-

der como a TI poderá ser usada para criar um

diferencial são alguns dos desafios que o CIO

depara-se ao trocar de emprego. A mudança,

muitas vezes, resulta da combinação da expec-

tativa do profissional com as intenções da cor-

poração de contratar com a missão de promo-

ver melhorias em uma área específica. Seja qual

for o caso, os anseios do executivo precisam

estar alinhados com os da empresa.

Depois de liderar a TI na DM Indústria Far-

macêutica, Carlos Puíici ingressou na Sim-

press em outubro de 2007, após avaliar que

a proposta recebida da fornecedora de out-

sourcing de impressão estava de acordo com

aquilo que acredita e gosta dentro da área

de TI. "A empresa entende que tecnologia da

informação pode prover diferenciais ao ne-

gócio", explica, A Simpress posiciona-se com

foco em serviços, o que exige uma TI perfei-

tamente alinhada. "E é um desafio grande. Os

outros executivos da empresa também têm

essa visão, o que foi o principal atrativo que

me levou a aceitar a proposta."

As situações variam segundo a neces-

sidade das companhias. "O executivo pode

ser contratado com uma missão específica,

como a implantação de um determinado sis-

tema, ou para atender a uma demanda de

expansão, à criação de uma área ou alguma

substituição", elenca llana Lissker, sócia da

Search Consultoria, especializada em recru-

tamento e avaliação de executivos.

No caso de Tadeu Perona, que comanda

a TI da empresa de contact cenier Almaviva

há cinco meses, um dos fatores para aceitar o

novo emprego foi o projeto de crescimento da

companhia no Brasil e a disposição dela para

investir em tecnologia. "Em quatro meses,

encarei um crescimento de 100% da ope-

ração", destaca o executivo, cuja motivação

para a mudança também incluiu a integração

da equipe com objetivo de oferecer serviços

qualificados para o negócio e os clientes.

Para Marco Lorena, que assumiu como

CIO do iG no último trimestre de 2007, des-

vendar o negócio (uma empresa com grande

exposição no mercado e apelo de mídia) foi

o grande impulsionador. "Entender o 'mundo

internet', que está em constante evolução,

me chamou muito a atenção. Mas é preci-

so conhecer muito a organização, pois você

não consegue gerenciar o que não conhe-
ce", afirma.
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Accenture e everis. "A vida em consultoria me deu a capacidade

de gestão, organização e visão clara de processos", ressalta. A

iniciativa começou com um diagnóstico completo, no qual o CIO "

avaliou as pessoas, os processos e as metodologias (sistemas, '

arquitetura e infra-estrutura).

Para cada um destes quatro pilares, Lorena definiu ações

estruturais visando a atingir os objetivos colocados pelas áreas

de negócios. "Esse diagnóstico teve como objetivo entender a

situação atual. A partir daí, foi definido um modelo e identificada a

diferença entre o estado atual e o desejado. Uma vez que os gaps

foram encontrados, estruturamos um plano de ação pra saná-los",

relata. Ao cabo de dois meses, o executivo apresentou um road

map completo para a TI do iG. Assim, firmou um pacto com a

organização e as áreas de negócios. "Foi um alívio para os 350

funcionários que comando. A TI passou a ter um norte. Todos

sabem o que fazer, quando e onde queremos chegar", conclui.
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Os profissionais que compõem a equipe da área são uns dos

mais afetados pela alteração gerencial. Isto porque a mudança

em si causa desconforto e gera expectativas com relação ao

próximo chefe. Ao colocar no papel um plano para TI, Lorena

conseguiu abrandar a ansiedade causada pela troca de coman-

do. "Sempre que um executivo novo aparece, é comum que as

pessoas fiquem com receio", comenta Ilana, da Search Consulto-

ria. A especialista recomenda que o novo CIO procure entender

bem o que sua equipe já vem fazendo, em termos de atitudes e

desempenho, "Por trás de um comportamento indesejado pode

haver falta de reconhecimento de seu valor como profissional,

por exemplo", observa.

Carlos Pulici, CIO da Simpress, considera a aceitação da

equipe mais como um ponto de atenção que um problema. Em

suas experiências anteriores em consultorias, ele conta que

passou por muitos processos deste tipo, quando assumia proje-

tos de outsourcing, que, de repente, acrescentavam 30 pessoas à

sua estrutura. Um de seus objetivos na Simpress está relacionado

à equipe. "Precisamos de profissionais '/op' de mercado, enten-

demos que isto é um diferencial necessário para nosso sucesso",

explica, Para conseguir esta equipe, Pulici recorre à formação

de pessoas internas e também ao recrutamento,

DEFININDO O FUTURO
Na prática, o plano estratégico de TI desenhado por Marco

Lorena para o iG resultou em 85 projetos estruturais. "E, se você

contar que nós temos outros cem para serem entregues durante

este ano e que mantemos todos os sistemas no ar, um grande

desafio é organizar tudo, definir prioridades e o que vai dar para

fazer com o menor esforço e o maior resultado", acrescenta o

CIO. Entre todas as iniciativas, o executivo já deu andamento a

um projeto de metodologia, que conseguiu organizar a demanda
da TI. Também deu a largada á implementação da arquitetura

orientada a serviços (SOA) e à consolidação de data centers.

Com foco em produto, Lorena prepara o terreno para mobilida-

de, IPTV e uma revisão da plataforma multimídia.

Em poucos meses de casa nova, Tadeu Perona, da Almavi-

va, encarou a implantação de Itil e um projeto de redução de

custos com telefonia. Agora, planeja trabalhar a governança

e aumentar a velocidade de entrega e a qualidade dos proje-

tos, Para ele, o mais importante é o atendimento ao cliente.

"A grande dificuldade foi a agilidade na implantação. Tivemos

demora junto às operadoras na entrega de alguns links. Mas

chegamos a colocar 400 posições de contact center em cinco

dias, cumprindo os prazos", conta.

Pulici, na Simpress, também ressalta a questão do tempo

para entrega dos projetos. "Até brinco que ações de médio prazo

são de quinze dias e de íongo, 45", descontrai. Há menos de

um semestre no cargo, o executivo enumera dezenas de novos

projetos, além de dar continuidade aos que já existiam. Ele ge-

neraliza que muitos deles voltam-se ao aperfeiço-
amento e à otimização de processos, uma vez que

não pode revelar iniciativas estratégicas. Entre os

de back office, cita a promoção de auditorias auto-

máticas para consumíveis para tornar mais ágil o

atendimento a solicitações.

Lorena, do iG, reflete que os novos projetos

trazem uma questão adicional, a de poder conciliar

tudo com a equipe e com o que estava acontecen-

do. "O mundo não parou só porque eu cheguei1',

brinca. A postura do executivo, sua percepção da

empresa e time e um trabalho de gestão são exi-

gências primordiais para qualquer executivo que

ingressa em uma corporação. Os exemplos citados

mostram como um trabalho conjunto entre CIO,

direção e equipe ajuda - e muito - na adaptação

e no planejamento da área. ÍWB
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Text Box
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