
Por melhor que seja
o planejamento, é impossível cumpri-lo
à risca. Mudanças na legislação ou
novos produtos da empresa geram
demandas imprevistas, exigindo
respostas rápidas e muito jogo de
cintura dos CIOs. Muitas vezes a TI
improvisa ou cria soluções alternativas
para encontrar maneiras criativas de
dar andamento aos projetos. Veja
como lidam com os imprevistos os
CIOs Jorge Luís Moukarzel (Simens),
José Antônio Fechio (CTBC), José
Rodrigues (Porto Seguro), Patrício Melo
(Banco Santander Banespa), Ricardo
Miranda (Pirelli) e Roberto Newton
Carneiro (Comgás).
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A demanda inesperada faz
parte do dia-a-dia de todo

CIO. É muito comum a área de
negócio trazer a sugestão de
implantar a função X do sistema Y,
pois ela viu em algum lugar que com
isso poderia fazer determinada coisa.
Na realidade, a unidade tem um
problema e a área de TI precisa
apresentar uma resposta.
O improviso nunca deveria ser usado,
ao contrário da criatividade, gue pode

trazer um diferencial competitivo.
A primeira coisa que a TI deve fazer
é verificar se há uma ferramenta velha
para um problema novo, saída mais
rápida, barata e confiável. Na
Siemens, antes de avaliar uma
ferramenta especializada, tentamos
sempre implantar o processo dentro
do ERP. Mas a demanda inesperada
faz parte do dia-a-dia do CIO, o que
pode ser minimizado com um bom
planejamento junto às áreas de
negócio. Entretanto, é preciso ter
flexibilidade, deforma a realocar
prioridades e recursos. Questões
legislativas e regulatórias possuem
prazos e devem ser priorizadas,
enquanto a abertura de uma filial no
sistema pode aguardar um pouco.
Revisar o planejamento e negociar
com as unidades de negócios não
é um processo simples,
mas precisa ser feito.

O improviso pode, sim, ser
uma solução criativa, mas

não deve se tornar uma regra.
Nenhuma empresa consegue viver
somente de improvisos, e também
não é todo dia que se consegue tirar
leite de pedra. Para tudo funcionar
bem, é preciso ter um bom
planejamento e bases tecnológicas
confiáveis e aderentes. Na CTBC,
um planejamento com o horizonte
de cinco anos norteia nossas ações.
A cada ano, são realizados
alguns ajustes, pois é comum
surgirem demandas que não
estavam previstas, por causa de
oportunidades identificadas pelas
áreas de negócios. É nesse momento
que a TI deve mostrar sua
competência. Recentemente,
a área de negócio vislumbrou
oportunidades em um novo produto,
batizado de Clipe CTBC, que reúne

soluções de telefonia fixa, celular e
banda larga. O desafio em termos de
TI era que cada um desses serviços
estava em uma plataforma
tecnológica independente. A solução
tradicional seria trocar tudo para um
sistema único, o que demandaria
muito tempo e enormes
investimentos. A solução criativa
foi termos feito o desenvolvimento
de uma camada para unificar
todos os sistemas.

Eu prefiro colocar a questão
sob outro ponto de vista.

Na minha opinião, para conseguirmos
chegar a uma solução inovadora e
criativa, que irá nos trazer o diferencial
competitivo, muitas vezes passamos
pelo improviso. Esse improviso pode
ocorrer por inúmeros fatores, seja por
falta de orçamento para o
desenvolvimento do projeto da forma
tradicional, de tempo hábil por conta
da urgência ou mesmo de confiança
no modelo concebido.
Na TI da Porto Seguro optamos por
utilizar formas simplificadas de
implantação, o que elimina as
barreiras iniciais e nos permite focar
na solução do problema. Um número
maior de variáveis acaba diluindo
a nossa atenção e prejudicando a
agilidade. Aliás, mesmo quando
dispomos de recursos suficientes para
o desenvolvimento de um projeto,
devemos nos impor alguns desafios
para não cairmos na mediocridade.
Liberdade e simplicidade, somadas
à intuição que também valorizamos,
estimulam boas idéias, que,
posteriormente, serão transplantadas
para a linha de produção de TI.
Fatores corno estabilidade,
longevidade, escala e
interoperabilidade são
imprescindíveis para a TI.
Não precisamos reinventar a roda,
mas usar o pneu que melhor se
adapta ao terreno.
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Atuamos em um mercado
muito dinâmico e

competitivo, em que as demandas
inesperadas são freqüentes. A TI
precisa estar alinhada à área de
negócio e, para termos agilidade e
atender a essas demandas, é preciso,
primeiramente, uma arquitetura
tecnológica sólida e integrada, além
de uma equipe bastante capacitada,
criativa e com jogo de cintura.
Esse conjunto determinará a rapidez
de resposta aos desafios que surgem.
Ter um bom planejamento também é
fundamental, pois pode-se prever
uma parcela das demandas futuras,
de forma a não ser pego de surpresa.
Sempre que surge uma nova
demanda, procuramos verificar se é
possível adaptar um sistema
existente, testado e que esteja em
produção. A reutilização de
componentes tem nos proporcionado
muitos benefícios, principalmente
em agilidade e redução de custos.
Isso ocorreu, por exemplo, no
lançamento do cartão de crédito
denominado Santander Light, em
agosto do ano passado, que foi
baseado em sistemas existentes,
nos quais fizemos adaptações.
Uma folga no orçamento oferece
mais tranqüilidade para contornar
imprevistos, apesar de ser poucos
os executivos de tecnologia
com esse privilégio.

Quanto melhores forem
o planejamento e a

previsibilidade dos cenários futuros,
menor será a chance de ocorrerem
improvisos. Claro que não há bola de
cristal, mas uma área de TI bem
estruturada e integrada responde
mais rápido e melhor a essas
demandas inesperadas e de forma
consistente. Um mesmo fator, por
exemplo, a limitação de recursos,
pode gerar um improviso ou uma

Em empresas que atuam em
mercados regulados pelo

governo, como a Comgás no setor de
energia, que tem normas muito
rígidas, há pouco espaço para
improvisos, que dão idéia de alguma
coisa mal-acabada. Se não há como
optar pela melhor solução, às vezes é
preferível não fazer o projeto. Ao final
das contas, a improvisação poderá
sair muito cara. Por outro lado, a
criatividade e a inovação são itens
importantes para a busca de um
diferencial competitivo para a
companhia. A análise que faço é
sempre calcada na relação
custo/benefício. Em sistemas que
são operacionais, considerados
praticamente commodities, a
preferência é quase sempre por
soluções testadas e aprovadas pelo
mercado, sem grande espaço para
invenções. Já para soluções que irão

solução criativa, que fuja do tradicional.
Foi o caso quando houve uma demanda
de treinamento a distância para
empregados e reutilizamos com sucesso
todos os componentes de um programa
de e-learning que já estava em
funcionamento para os revendedores
daPirelli. Não foi um improviso,
mas uma solução alternativa
e criativa que atendeu
plenamente a nova exigência.

trazer um diferencial competitivo para
os negócios, então corremos o risco.
Isso ocorreu, por exemplo, com
a adoção de uma solução de
manutenção de ativos com tecnologia
mobile, desenvolvida sobre um
produto da SAP. Não tínhamos
benchmark para nos basear.
Fomos pioneiros no Brasil e um
dos primeiros no mundo a adotar
a solução. Sem improvisos,
mas com inovação.
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Text Box
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