
NA REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE
da informação (SIM), nos Estados Unidos, sur-

giram rumores de que resultados haviam sido

ocultados no estudo anual sobre gerenciamento

de TI, realizado pela organização. Tratavam-se

de informações sobre a queda acentuada na por-

centagem de diretores de TI se reportando dire-

tamente aos diretores-executivos em relação ao

estudo do ano anterior, conforme revelou a SíM.

Em 2006,45% dos executivos de tecnologia de

negócios, que participaram do estudo, afirma-

ram se reportar aos CEOs; em 2007, este total

foi de 31%. Ao mesmo tempo, o percentual de

CIOs que se reportam aos diretores-financeiros

da companhia aumentou de 25% para 29%.

É uma tendência, na visão de Fábio Metta,

diretor de TI da Gradiente do Brasil, que estes

profissionais não podem mais escapar. "Colocar

o CFO e o CIO lado a lado é uma boa estratégia

das companhias", afirma, destacando a necessi-

dade da visão de negócio dos projetos das corpo-

rações. "E o CIO tem de ser alinhar a elas e deixar

de ser apenas uma figura de apoio", completa. Já
para o CIO da Leroy Merlin do Brasil, Anderson

Cunha, definir se um diretor de TI se reporta ao

diretor-executivo ou financeiro da empresa de-

pende do perfil e histórico da companhia. Ele res-

ponde ao CEO da companhia e define-se como

um profissional da área comercial.

O estudo da SIM sugere ainda que os exe-

cutivos de TI não estão se sentindo totalmente

seguros. Pela primeira vez em 27 anos de his-

tória, foram questionados sobre "a evolução do

papel de liderança dos diretores de TI", e eles

mencionaram este aspecto entre suas principais

preocupações - a de n° 10, precisamente -, indi-

cando alguma incerteza sobre como e onde eles

se encaixam dentro de suas organizações.
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Quer os dados da SIM sejam um indicador ini-

cial ou um definido, existem sinais de que o papel

dos CIOs está em uma encruzilhada. "O diretor

de Tí que não estiver orientado ao negócio está

prestes a descer um pouco no nível hierárqui-

co", prevê Bobby Cameron, diretor na Forrester

Research. Já M. S. Krishnan, responsável por TI

para os negócios na Ross School of Business, da

Universidade de Michigan (EUA), apresenta isto

como um desafio. "É a TI que atualmente executa

todos os processos de negócios", observa. "E,

embora o departamento de TI assuma a respon-

sabilidade por realizar esses processos, eles não

assumem a propriedade destes processos." No

entanto, alguém irá assumira propriedade, prevê

Krishnan, e isto ocorrerá em breve. "À medida

que as companhias se tornam globais, esta se

tornará uma posição fundamental."

TRANSFORMAÇÃO
Bruce Rogow, diretor da companhia de con-

sultoria Vivaldi Odyssey & Advisory, tem viajado

pelos Estados Unidos há vários anos, entrevis-

tando inúmeros CIOs, como parte de um pro-

jeto que ele chama de Odisséia de TI. Em sua

recente revelação, Rogow alerta para uma alta

rotatividade no cargo de diretor de TI. "Alguns

diretores-executivos estão começando a questio-
nar se suas companhias realmente precisam ter

um diretor de TI. Ou, pelo menos, se eles têm a

pessoa certa ocupando este cargo", avalia. Isto

porque uma maior responsabilidade pelos pro-

jetos de tecnologia está sendo transferida para

as unidades de negócios.

Em um estudo conduzido no fim de 2007

pela InformationWeek Research com mais de

724 executivos de negócios - diretores de TI ou

quaisquer outros diretores de setores específicos,
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incluindo os gerentes de linhas de negócios -, 43% disseram

que os gerentes de negócios estão assumindo maior respon-

sabilidade pelos projetos de TI; somente 11% afirmaram que
eles eslão assumindo menor responsabilidade,

Essa é uma tendência da qual os CIOs precisam estar ex-

tremamente conscientes, afirma Cameron, da Forrester. Mas,

entre aqueles que estão conscientes disto, poucos levam a

questão a sério. Durante anos, os gerentes de TI tentam tornar

os responsáveis pelas decisões de negócios mais engajados na

tecnologia. "E, agora que isto está acontecendo, muitos querem

desistir. Mas agora é tarde demais", ressalta Cameron.
Anderson Cunha, da Leroy Merlin do Brasil, concorda.

Para ele, o diretor de TI pode se sentir inseguro, se ele não

estiver alinhado aos negócios da companhia. "E a sua influ-

ência como lider dependerá desta questão." O diretor de TI

da Toromont Industries- uma distribuidora de equipamentos

de construção sediada em Toronto - Mike Cuddy compar-

tilha a opinião. Cuddy argumenta que há uma sensibilidade

muito maior em relação ao potencial de aplicação da tecno-

logia aos negócios.

E o que há de mal nisto? Os executivos com experiência
em negócios estão cada vez mais conscientes das novas ten-

dências tecnológicas, e também estão ávidos para que suas

companhias as adotem. Se não houver um ponto central nesta

mudança - por exemplo, o diretor de TI -, a transformação

ocorrerá sem um planejamento prévio: os profissionais de

marketing se dedicarão a soluções de marketing; os profissio-

nais de finanças, a soluções de finanças. Todos estes sistemas

distintos irão gerar importantes dados corporativos, que serão

distribuídos para várias unidades corporativas. O resultado
final será um verdadeiro caos, define Cuddy. Em outras pala-

vras, um pesadelo em termos de integração.

Portanto, é uma incumbência do CIO liderar as modifica-

ções no processo por intermédio de iniciativas de TI que envol-

vam a companhia como um todo, em vez de seguir a liderança

individual dos executivos de departamentos. Do contrário, o

papel do diretor de T! será relegado ao de um gerente de

infra-estrutura, responsável, principalmente, por limpar

a bagunça' deixada por uma integração realizada incor-

retamente. Cuddy diz que tem observado diretores de

TI serem substituídos por causa da "percepção de que

era somente um gerente de tecnologia".

Ou seja, se o CIO não possuir (e mostrar) visão de

negócio e linguagem corporativa pode estar fadado ao fra-

casso. "Seu mercado se limitará", frisa Ricardo Basaglia,

da divisão de TI da Michael Page do Brasil. "É fundamental

que este executivo saiba medir o valor técnico e o impacto

da TI na empresa para a qual atua", completa.

O QUE MUDOU?
John Zarb, que trabalhou como gerente de tecnologia

durante muito tempo e atualmente é um consultor inde-

pendente, não se deixa perturbar pelas previsões sobre a

extinção dos CIOs. "Quando é que iremos aceitar o fato

de que o diretor de TI é vital, necessário e que vai continu-

ar existindo?", questiona. Os dados registrados no estudo

da SIM podem, afinal, se revelar um sinal positivo.

Aparentemente, os diretores de TI estão ganhando

respeito, pelo menos, em algumas organizações. Na

pesquisa conduzida pela Informatíon Week Research,

com executivos de nível de chefia, 41% disseram que
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a influência dos CIOs em suas companhias está aumentan-

do, enquanto 40% afirmaram que não verificaram nenhuma

mudança significativa e 19% comentaram que a influência

está diminuindo. Sendo assim, o que mudou em termos do

que as companhias estão procurando em um diretor de TI?

Mais lideres corporativos estão sendo trazidos para ocupar o

cargo de diretor de TI.

Tim Stanley, o revolucionário diretor de TI na Harrah's En-

tertainment, uma rede de hotéis e cassinos, é um bom exemplo

da evolução dos diretores de TI. Além de manter o título de

CIO, Stanley é vice-presidente sênior dos setores de inova-

ção, jogos e tecnologia. A propriedade e a supervisão dos

processos corporativos estão lado a lado, dentro das muitas

responsabilidades técnicas de Stanley. É uma volta à tese de
Krishnan, da Universidade de Michigan,

Os diretores de TI que quiserem progredir precisam rede-

finir seu enfoque sobre a cultura da TI, devem se tornar mais

como investidores capitalistas em empreendimentos de tec-

nologia, analisa Dave Aron, vice-presidente de pesquisas do

Garíner. Deste modo, precisam desafiar o valor dos projetos,

sugerir alternativas e garantir que os procedimentos adequa-

dos sejam realizados, tanto internamente quanto externamente

ao departamento de TI, para assegurar o sucesso.

Para Ken Harris, vice-presidente sênior e diretor de TI na

Shaklee, ajuda muito o fato de ele trabalhar em uma compa-

nhia de médio porte, e não se trata de sua companhia não ser

grande, mas ser consagrada. Harris, que é ex-diretor de TI

na Gap e também trabalhou na Nike, iniciou na Shak-

lee há dois anos depois que a companhia foi adquirida

por uma empresa de private equity, para determinar o

papel que a T! representará em ajudar a companhia a

"se tornar novamente relevante para uma geração mais

jovem" e descobrir como conseguir "o melhor retorno

para os investimentos".

O que há de diferente sobre seu cargo atual é que

ele trata muito mais de estratégia do que de táticas.

"Posso ajudá-los a tomar decisões que são viáveis, do

ponto de vista da tecnologia", ele relata.

"isto não quer dizer que todas as portas estarão

fechadas", diz Cunha, da Leroy Merlin. O executivo

acredita que os profissionais de TI que não estiveram

aptos a se alinhar aos negócios operacionais, apesar

de perder liderança dentro das companhias, poderão

seguir atuando em empresas de serviços de tecnologia

da informação.

Ou, talvez, eles apenas permanecerão onde estão,

consolidando centrais de dados, mantendo aplicativos

e gerenciando servidores, em vez de liderar mudanças

nos processos corporativos por meio da inovação da

tecnologia, O papel de agente de mudanças certamente

será realizado por alguém. Mas, se não for pelos dire-

tores de TI, então, por quem será? fWB
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