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O DNA É A BASE PARA O DESENVOLVIMENTO e funcio-
namento de todos os seres vivos que habitam e habitarão nosso pla-
neta. Nele está a "receita" para que as espécies possam sobreviver,
e, principalmente, se perpetuar. O mapeamento do DNA começou
em meados da década de 1970 e teve seu auge com os investimen-
tos no projeto Genoma Humano, encerrado em 2003, com 99% do
processo concluído. A ele se seguiram diversas iniciativas de mape-
amento de diversas outras espécies. Ao ambiente corporativo, coube
responder a pergunta: qual o DNA das empresas? Não seriam elas
também formadas por características que, quando combinadas, criam
a diversidade de empreendimentos existentes no mundo?

A InformationWeek Brasil teve acesso, com exclusividade, ao
estudo IT Org DNA, realizado pela Booz Allen Hamilton, que mapeia
as áreas de tecnologia das empresas, as características que as fazem
ser o que elas são e que podem influenciar no que serão no futuro.
"A TI é o gargalo de tudo hoje, por onde tudo passa", comenta Sérgio
Lozinsky, vice-presidente da consultoria no Brasil.

Como este é um caminho sem retorno - a tecnologia estará cada
vez mais presente no dia-a-dia das empresas e das pessoas - resta
saber se a TI está preparada para o desafio. Do ponto de vista inter-

no, dos departamentos de TI, a resposta é sim. Do ponto de vista dos
clientes (as outras áreas das empresas), é um sonoro não.

A IT Org DNA é a primeira segmentação da pesquisa Org DNA,
que a Booz Allen realiza desde 2003 e da qual já participaram 50
mil profissionais - a área de TI se "destacou" por ter as avaliações
mais negativas sobre a gestão das empresas. Os resultados foram
compilados entre outubro de 2007 e janeiro de 2008, com a partici-
pação de 1,5 mil profissionais de todo o mundo (sendo 83% da área
de TI e 12% de outros departamentos). A pesquisa, no entanto, está
disponível em caráter constante e pode ser respondida em português
pela internet (veja na página 36).

No mapeamento de seu DNA, a área de TI mostrou que as de-
cisões são menos baseadas na cadeia de comando e controle do
que em outros departamentos das companhias, o que significa que
os gestores confiam, e precisam, da opinião dos profissionais que
trabalham com eles. Isto pode ser uma das explicações para outra
revelação da pesquisa: a motivação dos profissionais de TI é maior
do que a de outros departamentos. Sessenta e quatro por cento dos
profissionais de TI afirmaram que "muitos" outros elementos além do
salário os deixam felizes no trabalho.



A maioria dos profissionais, aproximadamente 60%, trabalha

em estruturas de TI centralizadas. Nestas, os CIOs realizam mais

e as decisões têm caráter mais definitivo (menos interferências e

segundas opiniões) e são mais bem traduzidas em ações, Entretan-

to, metade das organizações (49,9%) mostraram que seus DNAs

não são saudáveis, ou seja, apresentam defeitos ou fraquezas

significativos o suficiente para comprometer as aspirações e pos-

siblidades do negócio. A consultoria divide o DNA em sete tipos,

sendo três saudáveis e quatro não-saudáveis (leia tabela ao lado.

A maioria (27,1%) se encaixou no perfil passivo-agressivo - boas

idéias e baixa capacidade de ação para colocá-las em prática - um

resultado bastante parecido com o do Org DNA (27,6%).

Dos 13% de profissionais nâo-relacionados à área TI que

responderam à pesquisa IT Org DNA, 58% não concordam com

as afirmações de que a área está alinhada à estratégia de negó-

cio ou seguindo requerimentos de negócio (55%), Além disso,

55% afirmaram que os CIOs são IT Utility Providers (provedor

de infra-estrutura) e 53% acreditam que os departamentos de TI

enviam mensagens conflitantes a seus clientes internos.

Os resultados contrastam com a avaliação dos profissionais

de TI que responderam à pesquisa. Para mais dois terços deles,

a área de TI está perfeitamente alinhada à estratégia de negócio e

cumpre os requerimentos do negócio (66% e 67%, respectiva-

mente). Na maioria das empresas (49,4% das respostas), o CIO

responde diretamente ao CEO e atua como um (T Utility Manager

(gerenciador de infra-estrutura). "Essa percepção está relaciona-

da à frustração dos usuários que ainda sentem dificuldades em

obter as informações gerenciais que julgam necessitar; ao fato

de que os novos sistemas parecem ficar aquém daquilo que foi

prometido quando do início do projeto", comenta Lozinsky.
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