


para aumentar a produtividade de suas equipes, tornar processos de negócios
mais eficientes e promover inovação.

E n f i m , a era da renovação da TI corporativa começou de fato.
A q u e l a cobrança urgente — histérica, até — para envolver todo e qualquer

funcionário da companhia na tarefa de captar e reter clientes também está
dando sinais de arrefecimento. Em 2010,25% dos C I O s ouvidos disseram
que esse tipo de envolvimento com o cliente estava classificado como sua
prioridade para o ano. No estudo de 2011, a fatia baixou para 19% dos
729 executivos pesquisados.

É claro que C I O s sempre deverão entender os clientes e prover tecnologias
que permitam construir relacionamento com as pessoas mais importantes para
os negócios de suas organizações, d iz Joel Schwalbe, C I O da C N L Financial
G r o u p , empresa de gestão de investimentos privados.

O que d i m i n u i u foi a exigência de que todos precisam estar com as mãos
na mesma tarefa. "Nosso foco agora é entender quais clientes trazem mais
valor para nossa empresa, em vez de sair por aí capturando todo e qualquer
cliente, o que é u m a perspectiva de negócios bem diferente", d iz Schwalbe.

Mudanças tecnológicas, enquanto isso, estão pavimentando o caminho da
carreira do C I O . Nossa pesquisa mostra que nos próximos três a cinco anos os
C I O s esperam aumento de responsabilidade sobre gestão de risco e segurança.
Isso em parte por conta de que os projetos corporativos de cloud computing
e mobilidade agora simplesmente empurram os C I O s na direção de avaliar
quais dados internos e de consumidores podem ir para a " n u v e m " e quais são
suficientemente críticos para manter dentro de casa. A avaliação é de Jamie
Page, diretor de serviços de informação da Slumberland, uma rede de varejo
de móveis e decoração.

Cabe também aos C I O s decidir como proteger melhor os dados, não i n -
teressa onde eles estejam, quando os clientes e os funcionários os acessarem
via smartphones, d i z Page. "Você precisa estar constantemente avaliando
segurança", conclui o C I O .

Os times de TI precisam manter-se disciplinados enquanto a recuperação
econômica continua, d iz Wayne Shurts, C I O da rede de supermercados Su-
pervalu (SVU) , companhia de 40,6 bilhões de dólares. "Cada hora do tempo de
um colega de trabalho é valiosa. Você precisa usá-la da forma mais produtiva
possível. A recessão nos lembra o quanto disciplina é importante em equipes
enxutas", d iz Shurts.

Shurts e outros C I O s dizem concentrar-se agora em investimentos estratégi-
cos — aqueles que terão impacto de longo prazo nas operações e no crescimento
da empresa, fazendo os resultados fugirem do vermelho. Cortes de custo,
ainda que importantes, estão descendo na escala de prioridade se comparamos
com um ano atrás. Um pouco mais da metade (51%) dos C I O s disseram que
reduzir custos operacionais da empresa está na lista das grandes metas a serem
atingidas em 2011, comparado com os 58% do ano passado.

Na medida em que eles m o n t a m novos sistemas e ref inam ou rejeitam
os antigos, os C I O s também esperam testar em 2011 suas habilidades de
liderar mudanças.

Shurts, por exemplo, planeja examinar os processos de negócios da rede de



supermercados, passando pela cadeia de fornecimento até a rede de vendas, de
forma a melhorar as operações de uma forma global. "O grupo de T I , mais
do que qualquer outro departamento da Supervalu, entende como a empresa
funciona, permeando praticamente todas as suas áreas. Mas gestores de todos os
grupos e em todos os níveis têm de se juntar para fazer a mudança acontecer",
afirma o executivo. "O poder está n u m ataque unificado ao problema. Quanto
menos TI estiver isolada das áreas, mais bem-sucedidos seremos."

Produtividade é a regra
É o terceiro ano consecutivo que esse ele-
mento ganha prioridade na nossa pesquisa.
A g o r a , como nunca, mais C I O s citam sua
importância. No ano passado, 63% apon-
taram o aumento de produtividade como
contribuição fundamental para a companhia,
contra 49% em 2009.

Ajustar produtividade, no entanto, pode
ser um trabalho enganador. Parece tático, até
bem simples, mas para muitas companhias é 

também um movimento estratégico porque a produtividade é necessária para
desenhar um modelo de inovação.

M u i t o pouca inovação acontece quando as pessoas trabalham sozinhas.
O pensamento corrente (derivado de livros recentes tais como "Where G o o d

Ideas Come F r o m : The Natural History of Innovation", de Steven Johnson)
sustenta que ideias novas vêm de grupos de pessoas que colaboram usando
um leque de ferramentas de colaboração. Shurts, que entrou na rede Super-
valu, vindo da Cadbury há menos de um ano, concorda. Funcionários que
conseguem trabalhar juntos por meio de sistemas de mensagem instantânea,
compartilhamento de documentos ou desktop vídeo conseguem performar
e aplicar inteligência coletiva mais eficientemente para resolver problemas.

Para melhorar a produtividade dos diretores, responsáveis pela cadeia de
1.200 lojas pelos Estados unidos, Shurts planeja dar a eles acesso ao Microsoft
Office 365, um conjunto de aplicativos, baseado em conceito de colaboração
em nuvem, que custa dez dólares por usuário por mês. O serviço inclui a 
plataforma de email Exchange, as ferramentas de colaboração SharePoint,
o Microsoft Lync (para conferência em vídeo e web) e o kit Office C o m m u -
nications Online (para mensagem instantânea e ligações em áudio usando
voz sobre IP).

Os diretores serão capazes de completar tarefas de rotina como comparti-
lhamento de resultados financeiros, mais rápido e com menos erros, mas eles
também serão capazes de interagir diretamente, entre si e com o grupo de
compras central da rede, para discutir novos processos de negócios, diz Shurts.
Por exemplo, diretores de lojas vão trabalhar com as equipes de compras para
aperfeiçoar aquisições específicas para lojas que sejam mais adequadas e va-
lorizadas pelos clientes daquela região.

Shurts também espera que os diretores compartilhem dicas de solução de
problemas e que façam emergir novas ideias desse brainstorm em nuvem. "Essa
é a primeira vez que os diretores se vão conectar tão de perto eletronicamen-
te", d iz o C I O . Eles estavam acostumados a fazer esse compartilhamento em



encontros regionais periódicos ao vivo. No entanto, d iz ele, "velocidade está-se
tornando incrivelmente importante e muitas de nossas práticas antigas não se
encaixam nessa nova realidade".

A vantagem competitiva é criada por funcionários que, primeiro, estão
equipados com ferramentas para ter acesso aos dados (para muitas empresas
ainda um conceito novo) e segundo, são capazes de converter esses dados em
informação para tomada de decição em tempo real.

Mart in Davis, responsável pela área de integração de tecnologia da Wells
Fargo ( W F C ) , define uma ferramenta de produtividade como qualquer tec-
nologia que ajude o funcionário a satisfazer os clientes. Quando o Wells Fargo
comprou o Wachovia n u m negócio de 15 bilhões de dólares em 2008, Davis,
que na época era C I O do Wachovia, e outros líderes do time de integração,
decidiram que a fusão deveria utilizar a melhor tecnologia para atender ao
cliente, não importando de que banco ela estaria vindo.

"Estamos mais focados nos resultados dos negócios do que na tecnologia",
d iz Davis. E o mais importante resultado ao terminar a integração, d iz ele, é 
que o cliente continue no banco. Ele afirma que a meta dupla é garantir que
clientes de ambos os lados experimentem muito pouco ruído na junção dos
bancos e que adotem de forma satisfatória as ferramentas, não importando
de que lado tenham vindo.

Para garantir que os funcionários se mantivessem o mais produtivos possível
durante a dura tarefa da fusão no ano passado, o Wells Fargo prestou suporte em
tempo real para as mais de 4 mi l aplicações que o banco usa de forma a disseminar
o que eram e como funcionavam. Esse trabalho foi um projeto conjugado do
time de Davis com recursos humanos e continua ativo.

"Primeiro, escolhemos o que ficaria, aplicamos a tecnologia apropriada e 
então garantimos que todo mundo sabia como usar", explica.



Davis d iz que, este ano, o Wells Fargo vai finalizar o projeto piloto do uso
de iPads para acesso aos emails corporativos fora do escritório e continuar
a testar novas aplicações para que os clientes possam se relacionar com os
bancos a partir de dispositivos móveis. Mas ele jura que vai ser cauteloso na
liberação das fases do processo, sem se importar muito em quão promissoras
podem ser as projeções de ganho de produtividade. TI é responsável por
métricas de negócios, incluindo a satisfação do consumidor, d iz ele, "portanto
o time tem de monitorar a quantidade de mudanças que nós colocamos no
ambiente tecnológico para ter certeza de que não vamos causar impacto
negativo no consumidor".

Liderando para Crescer
Ao mesmo tempo, metade dos C I O s cita a reengenharia dos processos do
núcleo de negócios da empresa entre suas cinco principais metas definidas para
2011. Juntos, esses objetivos somam um bocado de apetite para mudanças. E 
os C I O s sabem que tanto eles quanto seus times vão precisar adquirir certas
habilidades pessoais para atingir esses objetivos.

Quando perguntamos todo ano sobre que tipo de habilidades de liderança
serão as mais importantes para os C I O s ao longo dos próximos 12 meses,
capacidade de pensamento estratégico de longo prazo, usualmente, está em
primeiro lugar. É um tipo de "média e pão com manteiga", no que d iz res-
peito ao alinhamento de negócios e tecnologia. Este ano não foi diferente e o 
interesse pela habilidade aumentou entre eles.

Mais reveladoras foram as habilidades ranqueadas em seguida. Liderar
para mudança subiu em importância comparada a um ano atrás, assim co-
mo experiência em atuar na função de T I . Ambas são essenciais para C I O s
que antecipam grandes alterações em seus papéis. Quando líderes C - L e v e l
concordam para onde a empresa precisa ir, funcionários podem topar vestir
a camisa ou não. Mas quando uma profissão individualmente começa a ga-
nhar novos contornos e atribuições, velhos hábitos precisam ser quebrados e 
novos adotados.

Ê quando a confiança e a capacidade de persuasão de um C I O serão colo-
cadas a prova, d iz M a r k Shaver, C I O da Joy Global ( JOYG) , empresa de 3,6
bilhões de dólares, fabricante de equipamentos de mineração.

Em julho de 2010, Shaver, que trabalhava para a Joy M i n i n g há 36 anos,
retornou de um período de seis meses, quando assumiu a gestão temporária
das operações nas regiões da Austrália e Ásia, para assumir o cargo de C I O
da Joy Global . A recessão tinha deixado claro que TI não estava funcionando
como deveria, d iz ele, e o C I O anterior tinha deixado o cargo em A b r i l para
perseguir novos interesses profissionais.

Agora, a missão de Shaver é transformar o departamento de TI daquele que
reage a pedidos, para um departamento que promove as melhores práticas
e antecipa como apoiar as mudanças dos negócios por meio da tecnologia.
Ele diz que ele quer trazer uma perspectiva de operação de negócios para TI
com o objetivo de, por exemplo, usar métricas para avaliar o progresso e e a 
mudança de comportamento da equipe. Ele quer também ver que melhorias
de processos precisam ser definidas e como desenvolver soluções para trabalhar





para ambas as divisões da empresa: Joy M i n i n g Machinery, a 
qual fabricante equipamentos de escavação do solo, e a P & H
M i n i n g , fabricante de máquinas que trabalham na superfície.

Shaver espera a sua longa carreira na companhia, seu pro-
fundo conhecimento sobre o que ela faz e o que precisa de me-
lhorias e sua rede de contatos internos vão ajudar a suavizar as
mudanças que virão. "Se trouxéssemos alguém de fora, mesmo
com a visão idêntica à minha, levaria de um ano a 18 meses para
que essa pessoa conseguisse construir relacionamentos", d i z
ele. "A minha grande vantagem é não ser um desconhecido."

Para ajudar os membros do grupo de TI a colaborar melhor
entre si e com os gestores de negócios, ele iniciou encontros re-
gulares. Toda quinta-feira à noite, seus cinco gerentes globais de
TI enviam relatórios sobre o progresso dos projetos, incluindo
metas alcançadas e obstáculos encontrados. Shaver consolida
tudo em um só relatório para seu chefe, Dennis W i n k l e m a n ,
que é o vice-presidente executivo administrativo da empresa.

Nas tardes de segunda-feira, Shaver promove um encontro
com seus dois diretores e um rodízio de um grupo de pessoas
do seu time de 92 funcionários. Eles participam pessoalmente,

por videoconferência ou por telefone para discutir as avaliações de W i n k l e -
man assim como suas próprias avaliações. "Isso estabelece a plataforma de
trabalho da semana", d iz Shaver, "e também esclarece para a TI e para o resto
da companhia que ela é responsável pelasua performance. Shaver rebatizou
seu grupo de TI de Global Business Solutions, para refletir a determinação
em colocar seu time na linha de frente, antecipando mudanças de negócios e 
fornecendo as ferramentas para capitalizar sobre elas, d iz o C I O .

Schwalbe, d a C N L Financ ia l , também almeja incrementar processos
básicos de negócios neste ano, endereçando demandas que foram se empi -
lhando por conta da recessão. N o s últimos dois anos, os maiores ímpetos
de Schwalbe t inham sido para cortar custos, d iz ele, portanto liderar trocas
competitivas não poderia ser chamada exatamente de " iniciativa".

Ele está ansioso para mudar o foco este ano provendo tecnologia que gere
diferencial competitivo para a C N L Financial. D a r a um agente de vendas
— que precisa fazer centenas de ligações por semana para potenciais clientes
— recurso de discagem automática direto da sua base do Salesforce.com, por
exemplo, vai economizar a esse vendedor de 10 a 15 segundos por ligação.
"Nossos negócios estão clamando por isso", d iz ele.

U m a mudança maior, no entanto, é a busca agressiva de Schwalbe por ser-
viços de TI por demanda. Ele planeja virtualizar todos os grandes servidores
e muitos dos desktops. Ele esta atrás de mais performance a custos menores
— mas não para satisfazer uma meta financeira estabelecida pela empresa.
Ao contrário, ele vê u m a mistura de modelos de cloud computing privado e 
público como crítica para prover a informação correta a funcionários e clientes
quanto precisarem. "Estamos tentando mudar o nosso foco de centrados em
tecnologia para centrados em pessoas e no que elas precisam."

Por exemplo, funcionários querem tentar iPads para trabalho corporativo e 
o time de Schwalbe adaptou aplicações Microsoft Office para o iPad e instalou
tecnologia da Citr ix , portanto os usuários poderiam operar um iPhone como
um mouse. TI esta também trabalhando em projetos de data visualização



para diferentes grupos de negócios com objetividade simplificar os trabalhos
de análise de dados, d iz o C I O .

A i n d a nessa primeira fase de mudanças de tecnologia para pessoas dentro
do time de T I , Schwalbe começou a contratar de forma diferente. No passado,
conhecimento específico de tecnologia determinava que entraria nas primei-
ras entrevistas de triagem. Agora , ele e o time de recursos humanos buscam
por experiência em situações específicas de negócios, tais como trabalhar com
usuários finais, para determinar como as análises dos dados podem gerar no-
vas fontes de receita ou pessoas que conseguem desenvolver aplicativos para
funcionários de vendas que trabalham sempre de forma remota.

"Se eles têm bons atributos para lidar com pessoas e negócios, eu posso
ensinar tecnologia a eles", d i z Schwalbe. " H á uma necessidade lá fora por
desenvolvedores que sentam em cubículos e ficam trabalhando blindados em
seus códigos. Não é o que queremos aqui ."

Risco e Recompensa
M a i s da metade dos C I O s (55%) espera estar no comando da seguran-
ça corporativa em cinco anos. Enquanto isso, 49% enxergam a estratégia
corporativa como parte de seus domínios e 4 1 % esperam liderar a área de
gestão de risco. A i n d a hoje, C I O s com atuação para além da TI estão na
l inha de frente para assumir essas áreas. Essa tendência sugere aos C I O s
que devem definitivamente ver um papel maior , ainda mais estratégico
para si mesmos ao longo do caminho.

A i n d a que a pesquisa tenha enxergado os líderes de TI gastando muito mais
do seu tempo no alinhamento das iniciativas de TI com metas de negócios
e melhorando as operações de T I , eles antecipam um futuro focado muito
mais em direcionar inovação de negócios e identificar oportunidades para
diferenciação competitiva.

Gestão de risco e segurança, em particular, estão crescendo em importância
à medida que C I O s expandem seus papéis em áreas estratégicas, avalia Steve
Monaghan, C I O da Sony Music Entertainment no Reino U n i d o e Irlanda.

Em nossa pesquisa, melhorar a segurança e a gestão de risco está em
quinto lugar na lista de metas a serem cumpridas em 2011. C i t a m o tema
40% dos C I O s , contra apenas 26% em 2009. M o n a g h a n d i z que ele tem
de trabalhar de forma mui to cuidadosa, por conta da posição delicada da
indústria de música.

A venda de uma única música em formato digital está crescendo, mas não o 
suficiente para superar o declínio da venda de álbuns em C D , diz o executivo.
Música digital é geralmente mais barata do que comprar C D s físicos - muitas
vezes acaba sendo gratuito. Porque ainda não há quem consiga prever com
clareza que modelo de negócios e de distribuição de música vai prevalecer
nesse segmento como os mais rentáveis no futuro. CIOs da indústria de música
precisam entender muito de gestão de riscos e testar cuidadosamente ideias
com a tecnologia, d iz ele. TI tem diferentes papéis na Sony se a empresa está
comercializando música em formato físico mais do que no digital.

Nessa transição para a música digital, certos processos de negócios usados
para a venda de C D s precisam continuar ativos, ainda que outros m u d e m .
"Temos de fazer a entrega física mais eficiente sem realizar um grande
investimento, porque o mercado está em declínio", d i z Monaghan. Por
outro lado, um processo logístico, ao contrário, que lida com consumidores



que devolvem um CD com defeito não se aplica para um consumidor que
quer devolver um download indesejado da loja iTunes da A p p l e .

A devolução e a contabilidade por trás do processo digital são formadas por
zeros e uns e não por pilhas de C D s devolvidos. Para os C I O s ajudarem suas
empresas a serem competitivas, eles precisam entender o que impede os empre-
gados de fazer seu trabalho de forma melhor. É tudo uma questão de perguntar
"o que você faz e por quê?" para que a TI possa ajudar, diz Monaghan.

"Comece escolhendo aspectos problemáticos daquelas coisas a partir de
algumas novas tecnologias", d iz ele, "e
você pode chegar a descobrir problemas
maiores, até sistêmicos para as empre-
sas", completa. A chave, no entanto, é 
constantemente balancear o risco de
introduzir novas tecnlogias contra o 
retorno esperado, especialmente em
indústrias que se estão redesenhando
do ponto de vista de negócios.

Guinadas tecnológicas e de recursos
vão direcionar algumas das particulari-

dades da evolução do papel do C I O . Vários líderes de TI ouvidos disseram que
estão terceirizando, em média, 22% de seus serviços de TI e já antecipam ampliar
essa fatia para mais de um terço (precisamente 34%) nos próximos cinco anos.

Entre as tendências que se espera tenham mais impacto no futuro do papel do
C I O , tecnologia como serviço, ou a chamada cloud computing, está certamente
no topo da lista, com 41 % da preferência, mesmo levando em conta o fato de que
preocupações quanto à segurança na nuvem têm ainda refreado alguns CIOs na
sua adoção. A combinação da redução de custos financeiros e, em alguns casos,
o aumento da flexibilidade têm criado uma fórmula que toma a cloud mais
atraente para os CIOs a ponto do temor dos riscos ser superado.

A i n d a que não se tenha decidido por sistemas ou por fornecedores espe-
cíficos, Shaver, da Joy Global , por exemplo, d iz que ele espera que o cloud
computing mude o jeito como ele gerencia suas funções de T I . Na medida em
que o "arroz com feijão" do trabalho de TI é movido para o lado de fora das
paredes da Joy Global, o C I O já enxerga para si e para seu time um movimento
mais sólido na direção de atuar na estratégia corporativa. Shaver quer que seu
time trabalhe como um fornecedor, provendo serviços de tecnologia a custos
de mercado, mas também agregando insights estratégicos que apenas quem
tem conhecimento de dentro da empresa pode dar. E o executivo não alivia a 
pressão sobre o time. A pergunta que está em pauta é: "O que vocês vão fazer
para nos levar de bons para ótimos como empresa?".

Na C N L Financial , Schwalbe está animado em explorar as possibilidades
de combinar cloud computing e computação móvel. E le planeja estender
acesso do iPad aos sistemas corporativos importantes da companhia, como
os de Business Intelligence da Cognos e a plataforma de E R P da Oracle.
"A indústria está no ápice de uma mudança tecnológica ímpar. Todos os
velhos padrões vão cair", d iz ele. "Essa é a época mais excitante que eu já
vivenciei até agora", completa.

Text Box
Fonte: CIO, São Paulo, n. 31, p. 12-20, mar/ abr. 2011.




