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Nesta entrevista exclusiva, Jeanne Ross. diretora e cientista 
chefe do Centro de Pesquisas em Sistemas de Informação do 
MIT, aborda a evolução da Tl e de seus profissionais nas 
empresas, assim como o ensino de Tl nas universidades 
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Jeanne Ross é graduada em Comunicação e 
Educação pela Universidade de Illinois, possui 

M B A pela Universidade da Pensilvânia e é PhD em 

Sistemas de Gestão pela Universidade de Milwaukee. 

Atualmente é diretora e cientista chefe do Centro de 

Pesquisas em Sistemas de Informação do 

Massachusets Institute of Technology. Em parceria 

com Peter Weill , diretor de pesquisas do MIT, 

Jeanne Ross já publicou diversos trabalhos e livros 

que analisam a interação entre as pessoas e a tecno

logia, e a relação da TI com o sucesso das empresas. 

Sua obra mais recente é IT Savvy, sobre o papel dos 

executivos de diversas áreas no uso de tecnologia 

para melhorar o desempenho de grandes empresas. 

Em setembro de 2009, Ross vis i tou o Brasi l e 

concedeu u m a entrevista exclusiva para a 

GV-executivo, na qual abordou o ensino de TI 

nas universidades, o papel atual dos gestores 

de tecnologia (CIOs) e a relação de executivos 

de outras áreas com a TI. 





A senhora acompanha o trabalho das áreas de 
Tl das empresas há anos. Como analisa a evolu
ção dessa área e e seus profissionais? 

Passei a analisar mais profundamente 

os CIOs e os departamentos de TI em 

1993, quando comecei a avaliar como os proces

sos de negócios são planejados e como a TI pode 

alterar a gestão. Na época, minha equipe analisou 

19 empresas e focou a função de negócios das 

áreas de tecnologia. Nossa preocupação era repen

sar as formas de treinar e desenvolver as pessoas 

de TI, para evitar um "descolamento" entre essa 

área e o restante da empresa. Percebo muita evo

lução desde então. Hoje é mais fácil saber o que 

esses profissionais estão fazendo, suas funções 

estão mais alinhadas ao negócio. 

Como a senhora analisa o relacionamento 
entre os profissionais de Tl e os executivos de 
outras áreas, atualmente? 

Esse relacionamento vem melhorando. 

Os CIOs têm conseguido fazer um bom 

trabalho de planejamento em suas áreas e explicam 

ao restante da empresa o porquê de tomarem deter

minadas decisões e não outras. Por outro lado, 

estão cada vez mais pressionados pelos resultados 

de curto prazo, principalmente em um ano de crise 

como 2009. Acredito que, para a maioria dos CIOs, 

que possuem background predominantemente téc

nico, explicar suas decisões não é fácil. De um lado, 

eles são cobrados a economizar em TI, seja com 

profissionais da área, seja com tecnologia. De outro, 

também precisam se preocupar com segurança, 

proteção da privacidade, entre outros temas rele

vantes sob sua responsabilidade, mas que não 

acrescentam muito aos resultados do negócio, dire

tamente. Tentar conciliar esses dois tipos de preo

cupação exige muita habilidade. E essa habilidade 

não é reconhecida de imediato, pois a consistência 

nas decisões tomadas vai se revelar somente daqui 

a alguns anos. De nosso lado, como estudiosos, 

também temos que ter visão de futuro, e começar a 

repensar a TI como tema de estudo. Precisamos 

reconhecer a necessidade de pensar como será a TI 

no futuro, pois ela está em mudança. 

E por onde podemos começar a repensar? 
Muitas pessoas pensam que o caminho 

natural a seguir é esse que a maioria das 

empresas está trilhando, ou seja, o dos profissionais 

de TI que estão começando a entender as mudan

ças dos negócios. Isso está correto, mas há outro 

caminho, complementar, de sentido inverso, que 

passa por fazer mudanças nos processos em função 

das oportunidades oferecidas pela TI. Veja as 

empresas aéreas, o setor de telecomunicações etc. 

Esses setores estão em mudança profunda, e a TI 

tem dado boas contribuições para isso. Seu uso está 

intrinsecamente relacionado à evolução e aos lucros 

dos negócios. 

Qual é o principal desafio para os profissionais 
da área de Tl na atualidade? 

Um b o m C I O sempre mantém à sua 

volta excelentes profissionais de tec

nologia. Qualquer dúvida técnica que surgir, 

esses profissionais vão responder. Porém, quan

do falamos da sucessão desse C I O , esses profis

sionais não serão viáveis se apenas entenderem 

de tecnologia. Eles terão de conhecer toda a 

administração dos negócios para serem bem-

sucedidos. Cada vez mais, é necessário ter o 

perfil de um profissional generalista, com conhe

cimento dos negócios. Conhecer o balanço da 

empresa, saber qual a expectativa dos acionistas 

com relação ao negócio, saber de Marketing e 

suas necessidades; das necessidades da área de 

Produção. Realmente o profissional de TI tem de 

ser alguém que entenda do negócio em geral. 

Que tenha curiosidade intelectual, fascinação 

pelo mundo dos negócios, que leia o Financial 

Times, o Wall Street Journal e a Business Week. 



Como a crise financeira afetou a área? 
Fizemos uma pesquisa e perguntamos 

aos executivos o que mais os preocupava 

em seus negócios. A maioria das respostas veio de 

profissionais norte-americanos. Pelo que recebemos, 

eu acho que a área de TI vai focar apenas a redução 

de custos. Mas é uma área que pode pensar os negó

cios! Logo agora que todos precisam de soluções 

para aumentar os lucros, poderia ser criado um 

momentum para a expansão da TI. É uma pena. 

Ao mesmo tempo, algumas pessoas acham que 
não há sentido em contratar pessoas que não 
tenham conhecimento profundo e específico de 
tecnologia para a área de Tl. 

De fato, isso é frequente. Acredito que 

ainda vai levar algum tempo para que as 

pessoas percebam a importância do perfil generalista. 

Talvez a geração que está hoje na graduação perceba. 

É difícil acreditar na carreira em TI se ela não for vista 

como parte da empresa, como parte do processo do 

negócio. Não sei quando isso irá acontecer. Hoje é 

preciso estar atento a todos os aspectos da empresa, 

principalmente às questões financeiras e ao futuro. É 

o que chamamos no MIT de "função do processo do 

negócio". O que precisaremos para essa função é 

uma capacidade de perceber o papel e a evolução 

natural da TI no negócio como um todo. 

Mas como ensinar isso na universidade? 
Não existe uma fórmula, mas temos 

algumas ideias. Em parte, não temos 

fórmula porque os executivos têm carreiras e expe

riências heterogêneas. Mas acho que se temos bons 

CIOs é porque eles estão em situação muito confor

tável para falar sobre tecnologia e entender o que 

podem ou não fazer. 

A senhora lançou recentemente um novo livro. 
IT Savvy foi um livro muito divertido 

de escrever. Em resumo, peguei as 

ideias de meus dois livros anteriores e fiz uma 

releitura com novos casos. Essa releitura procu

rou explorar o que o executivo, de TI e das outras 

áreas, deve pensar e saber. Começamos com um 

olhar geral para organizações de alta tecnologia: 

empresas que administram seus negócios com 

geração de valor em TI, casos em que há estraté

gia definida e compartilhada com a área de tec

nologia. Essas empresas colocam nas mãos das 

pessoas de TI decisões importantes, como ações 

voltadas para os consumidores. Olhar para essas 

experiências, aprender com esses exemplos, é o 

exercício que o livro faz. 

Qual sua análise dos administradores brasilei
ros e do modo como eles trabalham Tl? 

Esse é um ponto muito interessante. 

Alguns brasileiros com quem já con

versei dizem: "Somos muito criativos e não muito 

lucrativos" (risos). E isso tem um fundo de verda

de: existe uma tendência cultural forte, entre os 

brasileiros, de valorizar o improviso e a criativida

de. D o u um exemplo: para ser atendente do bal

cão de uma companhia aérea, você não precisa ser 

criativo. Mas os brasileiros, de forma geral, são: 

fazendo "isso" e "aquilo", o atendente sempre vai 

conseguir um ótimo desconto, ou alguma outra 

vantagem. Isso pode criar muito valor, de fato. 

Mas, ao mesmo tempo, significa abrir mão de algo 

em que a TI pode ajudar muito, que é a estrutura

ção dos processos. Os brasileiros são administra

dores muito inteligentes. Mas se você olhar os 

demais pelo mundo, nos aspectos do processo da 

administração, o Brasil ainda tem que aprender. 
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