


ma pesquisa recente 
com 1,4 mil diretores 
de tecnologia da in-
formação (TI) revelou: 
nos primeiros lugares 
da lista de prioridades 

aparecem: melhorar os fluxos dos 
processos de negócios, reduzir cus-
tos e aumentar a eficiência da força 
de trabalho. 

No entanto, os executivos do topo 
da hierarquia esperam cada vez mais 
da área de TI: além de oferecer supor-
te operacional eficiente, ela deve ser 
um parceiro estratégico na condução 
da empresa, prevendo o impacto de 
tecnologias emergentes, liderando o 
desenvolvimento de novos produtos e 
serviços de caráter tecnológico e con-
duzindo a adoção de tecnologias ino-
vadoras que sejam capazes de diferen-
ciar a organização dos concorrentes. 

Em geral, os diretores de TI tentam 
enfrentar esses desafios confiando 
nas mesmas ferramentas de gestão 

que eles usam para buscar a exce-
lência operacional: estabelecendo pa-
péis bem definidos, procedimentos 
de melhores práticas e estruturas de 
responsabilização formal. No entan-
to, nossa pesquisa mostra que essas 
ferramentas, embora válidas, não são 
suficientes. 

O segredo para alcançar tento ex-
celência operacional como inovação 
é conter com redes de colaboração 
informal. Dentro das áreas de TI 
de grandes corporações de atuação 
mundial, observamos que soluções 
inovadoras surgem frequentemente 
de forma inesperada das interações 
informais e não planejadas entre pes-
soas que enxergam os problemas de 
diferentes perspectivas. Mais do que 
isso: a execução bem-sucedida muitas 
vezes é consequência das redes de re-
lações que ajudaram os funcionários 
a lidar com situações que não se en-
caixam de forma clara em processos e 
estruturas preestabelecidos. 

Diretores da área de informação que 
aprendem como controlar e equilibrar 
as estruturas formais e informais po-
dem criar organizações de TI mais 
eficientes e inovadoras do que aquelas 
que dependem primordialmente de 
mecanismos formais. 

Líderes seniores precisam, para ten-
to, compreender que os macropadrões 
das interações entre os funcionários e 
o que faz com que as redes internas 
sejam eficientes podem reduzir os 
custos da colaboração e as ineficiên-
cias das redes, o que pode ser obtido 
por meio da análise da rede organiza-

cional [veja quadro na página 76], 
De posse dessas informações, po-

dem melhorar o desempenho geral da 
empresa de quatro maneiras: 

1. GANHAR ESCALA PELA 
COLABORAÇÃO GLOBAL E EFICIENTE 
Uma vez que as decisões sobre tecno-
logia costumam variar consideravel-
mente de país para país, por causa da 
legislação local, dos padrões e das lin-
guagens adotadas, as organizações de 
TI tendem a otimizar suas operações 
localmente, e não globalmente. Isso 
pode levar a enormes redundâncias de 
expertise, capacidades e investimen-
tos, assim como a incompatibilidades 
entre as diferentes localidades de atua-
ção da empresa. 

Dentro das organizações de TI estu-
dadas, muitas ilhas de expertise rara-
mente colaboravam fora das fronteiras 
de sua unidade operacional. No en-
tanto, ganhos de escala, como maior 
velocidade de inovação com a trans-
ferência de tecnologia e maior acesso 
a expertises, requerem conexões com 
outros departamentos. 

À medida que os diretores de TI, 
cada vez mais, concentram atenção 
em prioridades intensivamente vol-
tadas para a colaboração, como rela-
cionar os negócios às estratégias de 
TI e liderar iniciativas de mudança na 
empresa, muitas vezes empregam no-
vas tecnologias de comunicação e de-
mandam maior colaboração dos fun-
cionários. Quando, porém, os líderes 
esquecem que comunicação não é o 
mesmo que colaboração, seus esforços 



acabam por simplesmente criar obri-
gações para profissionais que já estão 
sobrecarregados. 

Toda grande organização de TI luta 
com o desafio de como estimular a co-
laboração de forma apropriada entre 
grupos dos mais variados perfis técni-
cos e entre as diferentes unidades de 
negócios. Na Monsanto, empresa de 
agronegócio de atuação mundial, os 
ganhos potenciais da colaboração por 
meio das redes informais de funcio-
nários chamaram a atenção em 2000, 
quando a alta gerência avaliou o su-
cesso de uma equipe mundial de fun-
cionários que implementou um novo 
sistema de transações globais. Muitos 
dos membros da equipe haviam co-
laborado uns com os outros, e essas 
ligações altamente valiosas no desen-
volvimento de uma base de confiança 
permitiram que o grupo se tornasse 
produtivo rapidamente. 

Os resultados foram impressionan-
tes: em vez separar o novo sistema de 
transações em uma série de projetos 
específicos, cada um para uma região 
de atuação da empresa, a equipe foi 
capaz de orquestrar um resultado úni-
co e global. Foi mais do que aproveitar 

redes internas fortes; a equipe também 
alavancou uma rede externa de conta-
to que envolveu múItiplas regiões, aju-
dando a criar apoio para a iniciativa e 
impulsionar sua adoção. 

Com base no desempenho do gru-
po, os gestores passaram a analisar os 
aumentos potenciais de produtividade 
e qualidade que seriam possíveis se 
os elementos-chave desse caso de su-
cesso fossem adotados entre as 1,2 mil 
pessoas da área de TI da empresa. 

Criando redes laterais 
O esforço inicial incluiu a criação de 
uma rede virtual global cujo objetivo 
era padronizar a infraestrutura. Como 
muitas outras organizações, a Mon-
santo operava com base em grande 
variedade de plataformas de compu-
tação e utilizava diferentes padrões de 

softwares, a maioria deles surgida a 
partir de decisões locais. 

Alguns gestores pensaram que a 
melhor abordagem seria estabelecer 
uma autoridade central forte para for-
çar a padronização em toda a empre-
sa, mas a alta gerência queria desen-
volver o que havia aprendido com o 
bem-sucedido projeto no novo sistema 
de transações. Isso significava criar 
uma equipe virtual de especialistas de 
todo o mundo e, portanto, dar voz a 
cada uma das regiões. 

Os integrantes da equipe foram se-
lecionados com base em suas fortes 
redes pessoais em toda a organização 
e seus profundos laços locais. A repu-
tação de cada um deles como Colabo-
radores efetivos ajudou o grupo a ne-
gociar soluções criativas, e seus laços 
locais contribuíram para que eles con-
quistassem o apoio de seus colegas. 
Depois de implementar plataformas de 
clientes comuns a todas as unidades, a 
equipe passou a definir um padrão tec-
nológico para toda a Monsanto. 

Seguindo basicamente a mesma 
abordagem, a liderança de TI da 
Monsanto criou mais equipes virtuais 
para enfrentar desafios tecnológicos 
específicos. Por exemplo: uma equi-
pe trabalhou em melhores práticas 
para arquitetura de software, inclusive 
como alavancar aplicativos locais para 
diferentes localizações geográficas. No 
processo, o grupo formulou uma revi-
são geral de melhores práticas, que in-
cluíam uma metodologia para relacio-
nar novos aplicativos com resultados 
mensuráveis (tanto do ponto de vista 
do retorno sobre investimentos como 
de melhorias de processos) e utilizou 
seus contatos globais para garantir 
adoção ampla. 

Como as equipes virtuais atacaram 



questões que permeavam toda a or-
ganização e eram compostas por 
funcionários de todo o mundo, seus 
membros foram capazes de ganhar 
visibilidade, tanto dentro de suas equi-
pes como externamente. Era mais do 
que contar com boas ligações sociais: 
nosso estudo mostrou que esses profis-
sionais passaram a ser mais freqüente-
mente procurados por seu expertise e 
por suas opiniões, e outras pessoas na 
organização muitas vezes se voltavam 
para eles para discutir novas oportu-
nidades ou para resolver problemas 
difíceis. Dessa forma, quem participava 
dessas equipes tinha 55% mais chan-
ces de ser citado como profissional de 
alto desempenho durante o processo 
anual de análise de desempenho. 

A visão detalhada das redes de co-
nexões entre os integrantes das equi-
pes deu aos líderes de TI da Monsanto 
grande variedade de opções para mu-
darem as configurações e as dinâmicas 
das equipes, a fim de torná-las mais 
bem-sucedidas. Por exemplo: observa-
mos que as equipes que eram tocadas 
por apenas três ou quatro pessoas ti-
nham vulnerabilidades específicas. 

Em um caso, a saída de algumas 
pessoas-chave reduziu o nível de co-
nectividades entre aqueles que perma-
neceram no grupo em mais de 50%. 
Para enfrentar esse problema e ganhar 
resistência, as equipes passaram res-
ponsabilidades para integrantes me-
nos conectados. Outras equipes, mui-
to dependentes da sede nos Estados 
Unidos, precisaram encontrar formas 
de estabelecer pontos de contato com 
pessoas de fora do território norte-
-americano. 

Para determinar as melhores es-
tratégias de intervenção para uma 
equipe em particular, é útil visualizar 

a configuração de rede existente. Por 
exemplo: em uma equipe composta 
por 40 pessoas e fragmentada em vá-
rios subgrupos que estava apenas es-
parsamente conectada, para melhorar 
a eficiência da colaboração, foi preciso 
encontrar formas de ligar os "conecto-
res periféricos", ou seja, pessoas que 
ligavam dois ou três outros membros 
com o restante da equipe. 

Para isso, foi importante identificar 
um pequeno número de novas co-
nexões que teriam o maior impacto 
positivo no nível de conectividade do 
grupo (sem sobrecarregar os conecto-
res mais centrais ou gerar sobrecarga 
significativa para outros integrantes). 

Reduzindo silos 
A análise da rede também ajuda os 
gestores a avaliar quão saudável é a 
colaboração ao longo de toda a or-

ganização -por exemplo: conexões 
entre áreas funcionais, locações físi-
cas e especializações técnicas- e, ao 
mesmo tempo, sugerir oportunidades 
de melhoria. 

Nossa pesquisa na Monsanto iden-
tificou alguns exemplos importantes 
de escassez na conectividade entre 
unidades. Somente 13% das ligações 
entre funcionários se davam entre di-
ferentes localidades geográficas e ape-
nas 35% reuniam diferentes unidades 
de TI. Nos Estados Unidos, o isola-
mento era particularmente agudo: os 
profissionais de TI estavam conecta-
dos quase exclusivamente com pessoas 
da própria região. Para ajudar a lide-
rança de TI da Monsanto a alcançar o 
objetivo de contar com pontos de vista 
globais e de múltiplos expertises, bus-
camos oportunidades de aumentar 
a colaboração entre diferentes áreas 
funcionais, localidades e especializa-
ções técnicas. 

Nosso estudo na Monsanto mostrou 
que apenas 19% das conexões laterais 
entre unidades de TI eram oportuni-
dades altamente prioritárias para no-
vas criações de valor. Assim, pressio-
nar por maior colaboração de forma 
indiscriminada seria perda de tempo e 



de recursos, e provavelmente não be-
neficiaria a organização. 

Por outro lado, concentrar-se nos 
problemas prioritários de conecti-
vidade entre unidades ajuda os lí-
deres sêniores a descobrir e tratar 
fatores subjacentes -por exemplo: 
incentivos inadequados, falta de in-
formação sobre o expertise de ou-
tras unidades ou dois gestores que 
não se dão. Da mesma forma que os 
problemas têm causas diferentes, as 
soluções devem ser adaptadas às di-
ferentes circunstâncias. 

É claro que os desafios de melhorar 
a colaboração dentro das organizações 
de TI não são exclusivos da Monsanto. 
Na ampla gama de empresas que estu-
damos, em vários setores de atividade, 
as análises de rede ajudaram a ilumi-
nar potenciais problemas antes que se 
tornassem sérios. 

Em um caso, descobrimos que 
duas unidades de TI que trabalhavam 
de forma próxima estavam conecta-
das apenas por poucos profissionais: 
a perda de algumas pessoas-chave 
representaria queda de 56% no nível 
de conectividade entre as unidades. 
Isso levou a liderança de TI a estu-
dar soluções específicas: mecanismos 
de colaboração em projetos formais, 
atribuições operacionais em torno de 
pontos de interação específicos e de-
signação de elos para ajudar a criar 
novas conexões. 

2. IMPULSIONAR O ENVOLVIMENTO 
E O DESEMPENHO DA FORÇA DE 
TRABALHO 
As unidades de TI estão geralmente 
bastante concentradas em metas men-
suráveis e métricas operacionais que 
mostram quando um projeto, ou pro-

cesso, está funcionando bem ou não. 
Infelizmente, isso tira o foco de tudo o 
que é mais difícil de medir (por exem-
plo, práticas de trabalho, colaboração 
e documentação). 

Nossa abordagem para melhorar a 
eficácia da colaboração tem sido a de 
estudar as redes de alto desempenho. 
Descobrimos que o melhor desempe-
nho não está ligado necessariamente 
ao maior tamanho das redes. As re-
des mais eficazes conectam pessoas 
com diversos expertises, de ampla 
gama de áreas funcionais e entre di-
ferentes localidades. Os diretores de 
informação podem aproveitar essas 
conclusões adotando iniciativas que 
ajudem a replicar as redes de alto 
desempenho, por meio de programas 
de liderança, processos de gestão de 
carreira, treinamento e orientação 
de relacionamentos. 

Em uma grande firma de consul-
toria, por exemplo, os líderes de TI 
se concentraram na identificação das 
melhores práticas de colaboração para 
ajudar os funcionários a entender 
melhor como suas redes facilitavam, 
ou prejudicavam, seu desempenho. 
Funcionários de alto desempenho pos-
suem redes muito diferentes das de 
seus colegas, o que lhes dá acesso ao 
melhor expertise disponível, não ape-
nas ao que está fisicamente próximo. 

No entanto, também descobrimos 
que características específicas das 
redes de profissionais de alto desem-
penho variam de um caso para outro 
e entre empresas. Essas diferenças 
incluem o tamanho da rede, sua com-
posição, interfuncionalidade etc. Por 
exemplo, na firma de consultoria, os 
funcionários da área de suporte de 
informática que apresentavam alto de-
sempenho possuíam mais laços com 
potencial de criação de valor com de-
senvolvedores de tecnologia, enquanto 
os gestores de vendas com resultados 
mais expressivos tinham mais laços 
com gestores de projetos. 

Em outra empresa, descobrimos 
que programadores de alto desempe-
nho mantinham redes menores e mais 
focadas, eliminando conexões que não 



eram cruciais. Isso contrasta com o 
que fazem, por exemplo, os profissio-
nais de qualidade do setor de seguros: 
redes extensivas e pouco focadas -en-
volvendo colaboradores que desempe-
nham diferentes papéis. Em uma ter-
ceira organização de TI, os projetistas 
de infraestrutura mais eficazes conta-
vam com muito mais ligações que iam 
além de sua própria unidade, enquan-
to os programadores de destaque pos-
suíam mais conexões com pessoas de 
dentro da unidade. 

Além de identificar aqueles com 
os quais os profissionais de alto de-
sempenho estão conectados, também 
descobrimos diferenças importantes 
no modo como eles interagem com as 
pessoas que fazem parte de suas redes. 
Quem está conectado com esses pro-
fissionais tende a se sentir mais moti-
vado pelas interações, na comparação 
com funcionários medianos. Os pro-
fissionais de alto desempenho, por sua 
vez, também apresentam maior pro-
babilidade de ter contatos que sejam 
mais motivadores que a média. 

Em nosso estudo, descobrimos que, 
quanto maior o número de laços com 
colegas motivadores, mais satisfeitos 
são os funcionários e mais confiáveis 
eles parecem aos olhos de seus pares. 
Embora a maioria das organizações 
possua apenas pequeno número de 
funcionários que podem ser consi-
derados motivadores, seu impacto é 
desproporcionalmente alto: na unida-
de de TI da firma de consultoria men-
cionada acima, por exemplo, 10% dos 
funcionários respondiam por 26% das 
relações motivadores, segundo o pró-
prio pessoal da empresa. 

Ao mesmo tempo, a análise da rede 
pode ajudar os gestores a identificar 
quais funcionários estão desmotiva-
dos, sem envolvimento com a empre-
sa, assim como quem apresenta risco 
de deixar a empresa ou se debate para 
tentar ser bem-sucedido. Por exemplo, 
em uma prestadora de serviços que es-
tudamos, os funcionários de TI que vo-
luntariamente a deixaram tinham um 
número significativamente menor de 
laços motivadores com colegas do que 

os que permaneceram no emprego. 
Em várias empresas observamos 

o mesmo padrão: pedem demissão 
os funcionários ligados a um nú-
mero bem menor de colegas. Em-
bora isso também possa ser reflexo 
da menor capacidade profissional, 
conectar os funcionários que não 
se quer perder com os colegas cer-
tos (por exemplo, com programas de 
mentoria) pode mudar essa dinâmica 
destrutiva e muitas vezes invisível. 

3. ALINHAR O TRABALHO 
COLABORATIVO COM PARCEIROS E 
STAKEHOLDERS EXTERNOS 

A inovação muitas vezes inclui a mi-
gração de ideias de um contexto 
para outro. Nas organizações de TI, 
isso frequentemente significa expor 
os funcionários a experiências e ideias 
de colegas de outras áreas. Portan-
to, descobrimos que é útil criar um 
mapa das ligações da organização de 
TI com parceiros-chave de negócios e 
stakeholders externos e, dessa forma, 
mostrar ao diretor de TI quais unida-
des precisam investir mais (ou menos) 
tempo em colaboração. 

Por exemplo, ao estudar a área de TI 
de um grande varejista online, consta-
tamos três indicadores: 

• o número médio de ligações de 
funcionários com cada unidade de 
negócios; 
• o percentual de ligações que esta-
vam relacionadas com a solução de 
problemas; 
• o grau em que o pessoal de TI acha-
va as interações motivadores. 

Isso nos permitiu verificar quais uni-
dades de negócios estavam envolvidas 
em interações que eram inovadoras 

-ou seja, interações motivadores con-
centradas na geração de novos tipos de 
soluções- e quais apresentavam troca 
de informações de "baixa energia". 

Produzimos mapas semelhantes em 
outras empresas, para ajudar os exe-
cutivos a compreender quão bem 
suas unidades estavam se conectan-
do com organizações externas, com 
a área de vendas e com colegas em 
outras empresas. Isso, por sua vez, 
permitiu que eles observassem quão 
prontamente ideias de fora da em-
presa eram aproveitadas. Além de 
verificar se eles tinham as relações 
externas mais adequadas, os execu-
tivos puderam também constatar se 
as boas ideias estavam chegando aos 
stakeholders internamente. 

Por exemplo, o departamento de 
TI de uma empresa de manufatura 
da área de tecnologia com atuação 
mundial empreendia esforços signi-
ficativos para estimular seus funcio-
nários a se tornar mais inovadores. 
Apesar disso, os líderes estavam sur-
presos em descobrir que dois terços 
das interações relacionadas com a 
inovação se concentravam em ape-
nas 10% da base de funcionários. 

A inovação eficaz geralmente re-
quer o equilíbrio entre as conexões 
externas e as influências internas. 
Ocorre que, para assegurar a acei-
tação e o envolvimento em relação a 
ideias de fontes externas, os funcio-
nários responsáveis pela interme-
diação das novas ideias devem ser 
respeitados e representar uma re-
ferência internamente. Nossa pes-
quisa descobriu quão importante é 
ter um foco duplo para as pessoas 
que desempenham papéis como 
empreendedores internos e lide-
rança de TI. 



Quando se trata de TI, as decisões 
precisam lidar com complexos con-
juntos de interdependências. O que 
acontece com um projeto geralmente 
tem consequências sobre aplicativos 
relacionados, opções de infraestrutu-
ra, processos de negócios e modelos 
de dados. Assim, os funcionários de 
TI tendem a interagir com uma gama 
ampla de colegas para assegurar que 
soluções potenciais não vão, na práti-
ca, produzir novos problemas. 

No entanto, tais colaborações po-
dem ter custo alto ou mesmo ser con-
traproducentes se muitas pessoas fo-
rem envolvidas em reuniões, troca de 
e-mails e processos de tomada de de-
cisão. A maioria dos diretores de in-
formação com os quais trabalhamos 
buscava sempre encontrar formas de 
reduzir o grau de conectividade da 
rede no ponto em que a colaboração 
já não produzia valor suficiente. 

Nos departamentos de TI que estu-
damos, observamos geralmente que 
apenas entre 3% e 5% das pessoas 
mais conectadas (principalmente lí-
deres e especialistas) respondiam por 
algo entre 25% e 35% das ligações da 
rede. Esses profissionais freqüente-
mente eram sobrecarregados, o que 
reduzia o ritmo de trabalho de muitas 
pessoas que tinham de interagir com 
eles. Na Monsanto, por exemplo, as 50 
pessoas mais conectadas da área de TI 
consumiam grande parte do tempo de 
seus colaboradores: em uma semana 
típica, seus colegas gastavam ao todo 
94 horas se preparando e interagindo 
com cada um deles (mais de três ve-
zes a média dos demais funcionários). 

Reduzem-se essas demandas por 

colaboração de diversos modos. É 
preciso saber antes por que tais pes-
soas são pontos de conexão: 

• Por seu papel organizacional (se 
são procuradas por conta de sua 
posição formal na empresa)? 
• Por suas qualidades pessoais (são 
reconhecidas por seu expertise, 
personalidade ou confiabilidade)? 

No primeiro caso, utilizamos a análi-
se da rede para identificar oportuni-
dades de reorientar o acesso às infor-

mações que elas detinham, levando 
certas decisões para pontos menos so-
brecarregados da rede. No segundo, é 
importante identificar as capacidades 
específicas ou o expertise que são pro-
curados nessas pessoas e, então, for-
mar um grupo mais amplo que possa 
atender a essa demanda. 

As redes de funcionários podem ter 
impacto profundo na transformação 
de organizações rígidas em unidades 
capazes de se adaptar e inovar. Mas, 
para isso, os diretores de TI e outros 
líderes precisam deixar para trás al-
guns de seus métodos de gestão tra-
dicionais e abraçar a colaboração. • 

Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 3, ano 15, n. 86, p.70-78, maio./ jun. 2011.




