
tença que executivos ouvem ao entrar
na sala de aula, no campus do MIT,
para ouvir Peter Weill e Jeanne Ross.
A dupla de consultores é responsável
pelo programa de educação em Tec-
nologia da Informação da escola. Sua
missão é mostrar aos alunos executi-
vos (leigos no assunto) como a TI pode
se tornar uma ferramenta estratégica.
As idéias dos professores viraram li-
vro: IT Savvy ("Competente em TI", em
tradução livre). "Firmas com eficiên-
cia acima da média em governança de
TI possuem lucro 20% maior do que
a concorrência", escrevem os autores.

O raciocínio é simples: na empresa
em que uma plataforma digital bem
azeitada dá agilidade aos processos
do dia a dia, os funcionários ganham
fôlego e tempo para inovar. Contudo
- alertam Jeanne e Weill -, TI é como
sapato. Não dá para andar sem ele,
mas é necessário que se ajuste ao pé.

Existem, de acordo com eles, qua-
tro modelos de operação de TI, e a sua
adoção depende do perfil da empresa.
O primeiro modelo é o da diversifica-
ção. Foi adotado pela GE e a Johnson
& Johnson, por exemplo. Tem baixa

padronização e baixa integração, ideal
para grupos compostos de unidades
independentes em múltiplos seto-
res. Em geral, essas empresas têm
grande autonomia de ação. Algumas
funções de negócios - como RH - são
compartilhadas. Outras - como ban-
cos de dados de consumidores - não.

O segundo modelo - o da coorde-
nação - é adotado pela Toyota e pela
Metlife, do ramo de seguros. A pa-
dronização é baixa, mas a integração,
elevada. A chave é o acesso compar-
tilhado a bancos de dados, com fun-
cionários podendo acessar informa-
ções de maneira global. No caso das
seguradoras, por exemplo, o seguro
de vida do cliente deve estar coordena-
do com o seguro do carro, ou da casa.
A inteligência de negócios é integra-
da, apesar dos processos internos da
companhia não serem padronizados.

O terceiro - de reprodução - é per-
feito nos negócios em que a padroniza-
ção é essencial, mas existe pouca (ou
nenhuma) integração entre unidades.
É o caso das cadeias globais de hotéis.
As decisões de TI são tomadas pelo
escritório central e, para garantir a
excelência na padronização, existem
equipes independentes, que atuam"
em todas as unidades do grupo, sem
pertencer a uma delas em particular.

O quarto modelo é o da unificação
- de alta padronização e integração. É
utilizado pela indústria alimentícia
(Pepsi), da aviação (Delta) e química
(Dow Chemical). A plataforma digital
reforça a padronização de processos
globais de unidades que interagem
entre si. Grandes sistemas de TI são
usados para reforçar a natureza cen-
tralizada da companhia, gerenciando
um sistema unificado de RH, manu-
fatura, relações com o consumidor e
finanças. Assim como no modelo an-
terior, equipes independentes também
atuam entre todas as unidades, garan-
tindo a padronização de processos.

A chave para utilizar a tecno-
logia da informação de forma re-
almente eficaz é entender qual dos
modelos é o ideal para a empresa. A
escolha precisa ser benfeita, alertam
os professores, porque ela tem um
efeito duradouro e pode até mesmo
definir a cultura da companhia. (AO)
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