
m estudo da SIM

International aponta que um
número cada vez maior de
CIOs está se reportando a

executivos menos estratégicos, como
o COO (chief operating officer) ou o

CFO (chief financial officer). O motivo?
Os sucessores dos baby boomers são menos

experientes em negócios. Além disso, exigências
regulatórias devoram o tempo e a verba de TI,

enquanto a terceirização e a automação crescentes
mudam o modo como o negócio vê TI em geral - nem
sempre para melhor.

Embora constatações como as da SIM sejam

perturbadoras, para muitos especialistas os CIOs
atuais estão conquistando influência. "Não estou
preocupado - bem, não estou excessivamente

preocupado", revela Jeny Lofton, vice-presidente
para assuntos acadêmicos da SIM

International e co-autor do estudo. "Se
víssemos a tendência prosseguir,

talvez fosse um indício. Mas
outras descobertas, como o fato
de que os recursos e a verba

para TI estão crescendo,
são muito positivas em
comparação a quem o CIO
se reporta."

Na verdade, os gastos
gerais com TI estão em
alta: na América do Norte,

subiram 5% em 2007, contra

4,1% em 2006 e 2,5% em 2005,
segundo a última pesquisa
da Computer Economics

sobre gastos e pessoal de
TI. Outros dados parecem
contrariar o estudo da SIM.

"Vemos exatamente o oposto",
diz Harvey Koeppel, diretor
executivo do Center for CIO
Leadership. Em uma pesquisa

conduzida pela IBM e o
Cemer em junho passado,
80% dos 175 CIOs ouvidos se
sentiam membros valiosos da

ecjuipe de liderança executiva,
com 69% indicando um
envolvimento significativo na
tomada de decisão estratégica.

Por trás dos números
conflitantes está a mudança
no papel do CIO. Onde isso
vai dar depende de uma série

de fatores, incluindo o tipo de
negócio em que a empresa atua,
a estabilidade do seu portfólio
de tecnologia e, em especial,
as características pessoais e a
experiência do CIO.



"Estes profissionais
encontram-se em um ponto
em que podem começar a

escolher entre desenvolver
expertise em questões de
negócio e habilidades de
liderança ou tornarem-se mais
técnicos e operacionais. As
duas opções existem", afirma
Koeppel. O analista diz que
tendências recentes estão

impelindo os CIOs a assumir
papéis mais operacionais, mas
eles precisam resistir a este
movimento.

Uma grande corporação
que cresceu através de fusões

e aquisições é um exemplo.
À medida que as empresas se
fundem, seus CIOs passam
a se reportar a executivos de
linha de negócio e não ao CEO

principal. A conformidade
regulatória também pode
afetar o nível de
subordinação dos CIOs.

"O CEO talvez sinta que o

CIO precisa ter uma relação
mais próxima com o CFO
ou o COO, por exemplo,

principalmente quando
enfrenta Sarbanes-Oxley,-
HIPAA e outras mudanças
regulatórias", diz Lofton, da
SIM. Como tais iniciativas
drenam tempo e verba de

TI, o CIO acaba se tornando
muito bom em auditorias,
porém menos conhecedor do

panorama geral de inovação
em TI. "Neste ponto, podem
surgir problemas", ressalta

Josh Hinkle, responsável por
gerenciamento e segurança
de rede da American Heart
Association. "Às vezes, porém,

as pessoas ficam presas
demais a isso. Torna-se mais
uma questão de otimizar o

trabalho para nós, e não tanto
de servir o negócio", diz.

"Se a organização vê TI

simplesmente como uma
urility que é mais valorizada se
não gera interrupções, então
o CIO pode estar em risco

à medida que os sistemas
se tomam mais estáveis, e a

função pode ser considerada
uma responsabilidade
mais corriqueira nestas

circunstâncias", acredita
Jeffrey Kaplan, diretor de

gerenciamento da consultoria
Thinkstrategies

Os CIOs dispostos a resistir
à pressão operacional e se
concentrar em aprender e
servir ao negócio podem

se tornar mais influentes
em suas organizações. Tom
Franciosi, atualmente CIO

da Covenant Dove, empresa
de enfermagem e serviços de
saúde, se reporta diretamente
ao CEO, mas no emprego
anterior reportava-se ao CFO.

"No meu antigo emprego,
eu me reportava ao CFO e

aprendi muita coisa. Estou

trazendo este conhecimento

e esta experiência para dar
suporte a esta função e me

conduzindo com muita
perspicácia para o negócio,
assegurando que minha
função continue sendo
estratégica", diz.

Obviamente, nem todo

CIO tem essa preocupação.
De acordo com o estudo do

Center for CIO Leadership, a
maioria dos CIOs entende que

promover a colaboração entre
TI e linhas de negócio é alta
prioridade. Mas apenas 15%
dos entrevistados acreditam
que são eficientes nisso,

enquanto quase um quarto se
considera na média ou abaixo.
Em outras palavras, os CIOs
têm muito a melhorar em
termos de alinhamento entre

TI e o negócio.

O CIO em evolução
Outros dizem que o foco
recente em lidar com
exigências regulatórias
também pode estender o papel
e a influência do CIO muito

além de TI. "Nos próximos três
a cinco anos, vislumbro um
CIO sendo solicitado a resolver

um problema de negócio que,
em muitos casos, nada tem

a ver com TI",dizStephen
Pickett, CIO da Penske e ex-

presidente da SIM.
O importante, segundo

os especialistas, não é
o organograma, mas a
capacidade de desempenhar

um papel estratégico no
negócio. "Independente das
relações de subordinação, será

que eles participam do comitê
executivo, interagem com o

board, se for uma empresa
pública, ou com o nível mais
alto da organização, seja ela
qual for?" pergunta Robert
Keefe, presidente da SIM e
vice-presidente sênior e CIO

da Mueller Water Products.

"Quando converso com meus
colegas, a resposta continua
sendo sim. Eles continuam

usufruindo visibilidade e
confiança nos níveis mais altos
da organização."

É uma boa coisa,
principalmente com a

tecnologia atual, em constante
mudança. "Você não pode
mais gerir uma empresa

sem um CIO forte", assegura
Pickett. "Se o fizer, certamente
irá geri-la com risco maior
do que deveria." (tradução da
NetworkWorld) m
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