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Seis decisões que sua equipe
de Tl não deve tomar
á anos temos observado a frus-

escalão — diga respeito à baixa contribui-

tração — por vezes, exasperação

ção financeira gerada para a empresa pela

— que aflige executivos quando o

caríssima tecnologia instalada. Enquanto

assunto é a tecnologia da informação e sua

isso, a lista de recursos aparentemente

equipe de TI. Nosso centro promove um

indispensáveis de TI cresce sem parar e

seminário, "TI para o Executivo Não TI",

o dispêndio com TI continua a consumir

pelo qual já passaram mais de mil direto-

uma crescente parcela do orçamento. E a

res. Todos repetem uma ladainha parecida:

recompensa, onde está?

"Qual a saída? Não entendo de TI o bastante

De fato, a pesquisa de práticas de ges-

para gerenciá-la em detalhes. Já o pessoal

tão de TI por nós conduzida em cente-

de TI — embora altamente dedicado — não

nas de empresas ao redor do mundo re-

parece entender os problemas de negócios

velou que a maioria delas não tira do in-

reais que enfrento."

vestimento em TI o proveito que poderia

Talvez a queixa ouvida com maior frequência de tais executivos — na maioria

tirar. Empresas que administram tais investimentos com maior eficácia obtêm

diretores-presidentes, diretores de opera-

retornos até 40% mais altos do que os da

ções, diretores financeiros e outros de alto

concorrência.

is.

a um departamento de TI, muitas vezes au-

suporte à cadeia global de fornecimento,

tomaticamente, a responsabilidade por es-

ao serviço ao consumidor ou à pesquisa e

que, nelas, a diretoria assume um papel de

colhas que definam o impacto da TI sobre a

ao desenvolvimento avançados. Natural-

liderança em meia dúzia de decisões vitais

estratégia de negócios da empresa.

mente, objetivos tão distintos requerem di-

io

na

Embora certos fatores distingam as
empresas de alto desempenho, o crucial é

Para ajudar a diretoria a evitar desastres

ferentes níveis de gastos. Ao se determinar

calão transfere a responsabilidade de tais

— e, mais importante, a extrair um valor re-

que a tecnologia deva desempenhar um

ac

de TI. Em contrapartida, quando o alto es-

al de seus investimentos em TI —, apresen-

papel estratégico, central, a natureza de tal

tamos uma lista de seis decisões sobre as

papel afetará o nível de gastos necessário.

rios reveses na adoção de sistemas de CRM

quais, em nome da sensatez, deveria assu-

(Customer Relationship Management, ou

mir o comando. As três primeiras tratam de

ted Parcel Service (UPS) e FedEx. Ambas

gestão de relacionamento com clientes)

estratégia; as três seguintes, de execução.

divulgam gastos em TI de cerca de US$ 1

e ERP (Enterprise Resource Planning, ou

São, todas, decisões que não deveriam fi-

bilhão por ano, mas a FedEx, que tem um

planejamento de recursos empresariais)

car a cargo do pessoal de TI. Porque, em

em grande escala. Seria razoável supor que

última instância, não é sua função.

uc

decisões a gestores de TI, o resultado em
geral é desastroso. Basta lembrar os notó-

s

ed

Vejamos o caso das arqui-inimigas Uni-

fin

faturamento anual de cerca de US$ 20 bi-

lhões, tem apenas dois terços do porte da

tais fiascos resultaram do caos tecnológi-

UPS. Significa que a TI tem um papel mais

co da ativação de sistemas tão complexos.

ra

importante na FedEx? Não. É só um papel

geral porque a diretoria não percebeu que

Quanto gastar
em Tl?

a adoção de sistemas de CRM ou ERP era

Devido aos retornos incertos do investi-

dustrial, enfatiza a geração de eficiências

um desafio de negócios, e não só tecno-

mento em TI, muitos executivos questio-

no setor, que exige regularidade e confiabi-

lógico. Logo, não se responsabilizou pelas

nam se não estariam gastando muito — ou,

lidade. O ambiente centralizado e padroni-

mudanças em processos organizacionais e

quiçá, pouco demais — na área. Tal racio-

zado de TI da empresa permite um serviço

de negócios exigidas pelos sistemas.

cínio implica que, se fosse possível definir

diferente. A estratégia de TI da UPS, que

siv
a

pa

evoluiu de suas raízes na engenharia in-

clu

Na verdade, os problemas ocorreram em
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Em empresas de alto desempenho,
a diretoria assume um papel de
liderança em meia dúzia de decisões
vitais de Tl.

confiável ao consumidor a um custo relativamente baixo. Já a FedEx se concentrou
na flexibilidade para suprir as necessidades de uma clientela diversificada. O custo
mais elevado da abordagem descentralizada na gestão de TI é contrabalançado pelos
benefícios da inovação localizada e pela
maior capacidade de corresponder às necessidades do cliente.
É claro, a UPS também usa a tecnologia
para suprir as necessidades distintas de
cada cliente e a FedEx para oferecer um
serviço confiável a todos os segmentos.

a cifra certa a investir, os demais aspectos

se repetirá quando o empresariado estiver

da TI se resolveriam sozinhos. Daí a busca

Mas o motor das estratégias de TI e de ne-

diante das próximas rodadas de inovações

por benchmarks setoriais como forma de

gócios de cada uma é diferente. Ambas são

em TI: o crescente uso de serviços da web,

determinar níveis apropriados de gastos.

de
st

e

Desalentador, o cenário provavelmente

a adoção de micros de mão pelos funcio-

Mas nos casos de sucesso que estuda-

bem-sucedidas porque adequaram o nível
de investimento a tais estratégias, e não a

mos, a diretoria aborda a questão de forma

múltiplos canais eletrônicos de vendas e

bastante diferente. Primeiro, determina o

serviços, entre eles websites, centrais de

papel estratégico que a TI terá na empresa

não definiu tão claramente o papel da TI,

atendimento telefônico, caixas automáti-

e só então estabelece o montante total de

empurrando a responsabilidade para o

cos e telefones sem fio.

investimento para que a tecnologia cum-

pessoal da área técnica. Nestas organiza-

pra seu objetivo em toda a organização.

ções, o departamento de TI pode dar conta

ão

nários e pelo público e a integração de

aç

Não nos interpretem mal. Executivos
de TI são os indicados para tomar diversas

As metas de TI variam consideravel-

benchmarks do setor.
Na maioria das empresas, a diretoria

de projetos individuais, mas não montar

mente de empresa para empresa. Podem

cos, o esboço do centro de operações de TI,

ser relativamente modestas, como elimi-

necessidades imediatas e, ainda, gere divi-

o know-how técnico exigido pela empresa,

nar imprecisões e ineficiências em pro-

dendos escaláveis no longo prazo.

a metodologia-padrão para a adoção de no-

cessos administrativos. Podem, por outro

A experiência da UPS ilustra os benefí-

vos sistemas. Não se deve, porém, atribuir

lado, ser vitais para a estratégia, caso do

cios de uma plataforma estratégica ampla.
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decisões: a definição de padrões tecnológi-

uma "plataforma estratégica" que reaja a

ai
s.
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A empresa começou a investir pesado em

ac

TI em fins da década de 1980, numa época
em que a FedEx promovia sua capacida-

uc

de de rastrear remessas. Mas, em vez de
simplesmente criar um sistema de rastre-

ed

amento, a diretoria da UPS decidiu erguer
um banco de dados completo de remessas
que pudesse virar uma plataforma para di-

s

versas aplicações. Para alimentar tal banco,

fin

deserivolveu um certo Delivery Information Acquisition Device, um computador
de mão usado pelos motoristas para co-

ra

letar eletronicamente assinaturas e outros
dados do cliente. Cada motorista passou a

pa

poupar 30 minutos por dia com a redução
da entrada manual dos dados. Mas tais recursos de rastreamento eletrônico foram

a

só um benefício inicial. Os dados viabili-

siv

zaram um controle mais preciso das entregas, permitindo à UPS recuperar milhões
e milhões de dólares em receitas perdidas

clu

quando o consumidor prestava contas ele
próprio da entrega, algo difícil de verificar.

ex

Nos anos subsequentes, o banco de dados
permitiu à UPS lançar novos produtos, co-

pelo cliente. Aprimoramentos recentes

é

mo a entrega garantida, e novos processos,
como o rastreamento online de remessas

o

otimizarão a programação das rotas e aju-

tig

darão clientes corporativos a coletar mais
entrega de mercadorias.

ar

rapidamente seus pagamentos quando da
Tais benefícios surgiram da decisão da

e

UPS de fazer investimentos significativos

forem claramente definidas. Certos executi-

há algumas centenas de projetos de TI em

O diretor-presidente da empresa, Mike

var a informação a qualquer um, a qualquer

curso. É óbvio que nem todos têm a mesma

Eskew, denomina de "felizes surpresas"

hora, a qualquer lugar". Em reação a me-

importância. Achamos, porém, que a dire-

as novas aplicações, que individualmente

tas difusas, uma equipe de TI tenta erguer

toria quase sempre reluta em intervir e pa-

aprofundam a estratégia de prover de

plataformas que correspondam a todas as

trocinar apenas os que terão impacto signi-

serviços constantes e confiáveis o cliente.

necessidades. Não é de surpreender que o

ficativo e descartar os que, embora possam

Imprevistos, os benefícios geraram um

resultado típico desses projetos, enormes e

gerar benefícios, não são essenciais.

retorno total sobre o investimento em TI

sem rumo certo, sejam milhões de dólares

maior do que a soma do ROI (retorno sobre

gastos na busca de dividendos fugidios.

ut
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de

vos se limitam a diretrizes vagas, como "le-

o investimento, na sigla em inglês) de prodo que o imaginado por muita empresa.
Um gasto com TI pode ser projetado pa-

ra corresponder a necessidades imediatas

Deixar tais decisões nas mãos do departamento de TI significa que executivos
de TI estarão definindo prioridades para

jetos individuais — um retorno bem maior

A

centenas de funcionários em que também

co tempo, superou seu propósito original.

aç

st

e constantes num sistema que, em pou-

questões fundamentais aos negócios. Ou,

A que processos do negócio
aplicar a verba de Tl?

tão problemático quanto, tentando execu-

Como sabe a maioria dos executivos, as

julgue importante. Ao receber uma lista de

tar todo projeto que um diretor da empresa

e viabilizar uma série de dividendos futu-

iniciativas de TI podem se multiplicar rapi-

projetos aprovados e financiados, o setor

ros apenas se as metas de TI e de negócios

damente. Já vimos empresas com algumas

de TI fará de tudo para executá-los. Isso,

s.
na
i
ed
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antigas e que podiam não funcionar a contento com a ameaça do chamado "Bug do
Milênio".

Numa iniciativa ambiciosa c o m o a
criação do banco de dados de remessas na
UPS, o alto escalão da Delta resolveu usar a
ameaça do bug para montar uma poderosa
plataforma tecnológica, a Delta Nervous

fin
s

System (DNS). O sistema nervoso Delta tra-

ria informações em tempo real para opera-

ções de voo e atendimento ao público. O

a

projeto, que consumiria três anos e US$ 1
bilhão, deixaria todo funcionário constan-

pa
r

temente a par da situação de qualquer voo

ou passageiro. Quando definiu a visão para

st
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o DNS, a diretoria tomou outra decisão crínum novo sistema de planejamento de receitas. Tais sistemas ajudam uma companhia aérea a tomar decisões complexas em
termos de horários, preços, configuração
de equipamento e roteamento, todas de
impacto direto sobre a rentabilidade. Mas
a Delta sabia que não daria conta de todas
as necessidades tecnológicas de uma vez.
Dadas as limitações dos recursos de TI e de
negócios da empresa, os projetos adicionais teriam ameaçado o sucesso do DNS.

Assim, a empresa adiou um novo sistema
de planejamento de receitas, também
essencial para sua estratégia, para 2002,
quando o DNS já estaria implantado.

TI nos últimos anos. Em 1997, a empresa

Que funções de Tl tornar
comuns a toda a empresa?

atrasadas e a uma equipe sobrecarregada e

vivia uma crise tecnológica. Anos antes,

Cada vez mais, a diretoria percebe a subs-

desmoralizada.

havia terceirizado as operações corpora-

tancial redução de custos e os dividendos

tivas de TI, o que levou suas unidades, in-

estratégicos advindos da centralização de

de

em geral, leva a um acúmulo de iniciativas

ão

A incapacidade da alta diretoria de definir um grupo administrável de prioridades

satisfeitas com o serviço que recebiam, a

recursos de TI e da padronização da infra-

em TI pode ainda causar desastres. Basta

criar recursos tecnológicos próprios (para

estrutura tecnológica por toda a empresa.

uma discussão aprofundada da questão,

Tal tática alavanca o know-how tecnológi-

veja o quadro "Por que não terceirizar?").

co geral, viabiliza contratos de grande por-

temas simultaneamente, incluindo CRM,

A existência de sistemas díspares nas uni-

te e boa relação custo/benefício com for-

ERP e gestão de cadeia de fornecimento.

dades dificultou, para a equipe, a tarefa de

necedores de software e facilita processos

Como resultado, a empresa foi incapaz

prestar um serviço pontual e sem falhas ao

globais de negócios. Por outro lado, a pa-

de levar seus doces a clientes importantes

público. Uma pergunta simples como "Em

dronização pode restringir a flexibilidade

durante a movimentada época de festas do

que portão vou desembarcar?" podia gerar

de unidades de negócios, limitar a capaci-

Halloween.

17 respostas diferentes dependendo do sis-

dade de reação a segmentos diferenciados

tema que o funcionário usasse. Além disso,

do público e gerar forte resistência no co-

vários deles eram fundados em tecnologias

mando das divisões.

aç

lembrar a execrável decisão da Hershey
Foods, em 1999, de implementar vários sis-

ut
iliz
A

tica: não haveria investimento simultâneo

Um contraste é a abordagem disciplinada da Delta Air Lines no investimento em

is.

ra é ponto pacífico. Um banco de investi-

ou divisão. Chegar a tal consenso sobre o

mento não discute o volume de dados que

do e padronizado, são duas as vias geral-

cliente exigia uma base tecnológica tam-

pode perder caso o sistema de transações

mente tomadas. Dependendo da cultura

bém única, que permitisse a comunicação

caia, já que a recuperação total dos dados

interna, tal equipe insiste na padronização

eletrônica entre as divisões. Assim, a J&J

é indispensável. Na mesma veia, a Gtech

de tudo para manter baixos os custos ou,

rompeu a tradição e instituiu o custeio

Corporation, empresa que opera a maio-

io

ac

Quando a gerência de TI é responsável

na

poderia ser determinado em cada região

por decidir o que vai ou não ser centraliza-

uc

reconhecendo a importância da autonomia das unidades, permite exceções aos
padrões corporativos para qualquer diretor

ed

de unidade que levante uma objeção. A primeira abordagem restringe a flexibilidade

s

das unidades; a segunda é cara e limita a si-

fin

nergia. Em certos casos, sistemas que usam
padrões distintos podem prejudicar uns
aos outros, resultando numa infraestrutura

ra

corporativa de TI cujo valor total pode ser
menor do que a soma de suas partes. Logo,

em escala corporativa, em vez de por uni-

ria das loterias governamentais do mundo,

rança na avaliação de fatores tão cruciais.

dade, para a implementação de estações

não pode abrir mão da agilidade. A maioria de seus contratos nos Estados Unidos

padronizada, para os sistemas e dados cor-

determina que o apostador deverá receber

Johnson & Johnson, ilustra os desafios

porativos da J&J. Ao longo dos anos, a J&J

os bilhetes dentro de cinco segundos. Só

de chegar ao equilíbrio ao impor padrões

continuou a transferir os recursos de TI das

sua impressão já consome três. A Gtech

comuns a toda a empresa. Por quase cem

unidades para sistemas centralizados. Foi

tampouco pode deixar o sistema cair, já

anos, a J&J triunfou como uma empresa

uma movimentação cautelosa, ciente de

que certos governos estaduais americanos

descentralizada. No começo dos anos 1990,

que a migração súbita para um ambiente

especificam penalidades de até US$ 10 mil

porém, viu-se diante de uma exigente leva

mais padronizado poderia causar tumultos.

por minuto em caso de indisponibilidade

de clientes que não tinham paciência para

A diretoria de qualquer empresa, cen-

do sistema. É uma justificativa irrefutável

as múltiplas equipes de vendas, faturas e

tralizada ou não, deve avaliar continua-

para assegurar que, custe o que custar, os

remessas que resultavam da negociação

mente o equilíbrio entre os recursos de TI

computadores continuarão a toda ape-

com mais de uma das cerca de 200 divisões

universais e os exclusivos de cada divisão.

sar de enchentes, tornados, blecautes ou

operacionais da empresa. A direção da J&J

Empresas tradicionalmente centraliza-

panes nas telecomunicações. Mas nem

teve de decidir como conciliar a crescente

das como a UPS sabem que suas infraes-

toda empresa é uma Gtech ou uma Merrill

necessidade de operar como uma empre-

truturas comuns às vezes não suprem as

Lynch. A maioria tolera pane ou lentidão

sa unificada com sua preferência histórica

necessidades de divisões novas, menores.

ocasionais. O segredo é avaliar os proble-

pela autonomia das divisões. A TI teria um

Por isso, adotaram gradualmente certas

mas à luz dos custos de prevenção.

papel central na resolução.

capacidades localizadas. Já a Johnson &

e
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de consumo e produtos farmacêuticos, a

a

de trabalho padronizadas, com interface

é

A experiência de uma titã global de bens

pa

a diretoria deve exercer um papel de lide-

de
st

Uma decisão fundamental de TI envolvia o padrão de dados. A diretoria rapida-

Vejamos o caso da Dow Coming. A na-

Johnson, tradicionalmente diversificada,

tureza das operações da empresa significa

adotou capacidades centralizadas.

que uma breve paralisação do sistema de

mente notou que seria difícil implemen-

ERP causaria certa inconveniência, mas

tar definições globais de dados, algo que

não interromperia a produção nem resulta-

divisões. Ao longo dos anos, dados como

Quão bons devem realmente
ser os serviços de Tl?

códigos de produtos, custos de produtos

Um sistema de TI que não funciona é inú-

to era proibitivo. Assim, em 1999, quando

e contas de clientes tinham sido definidos

til. Isso, porém, não quer dizer que todo

decidiu montar um sistema auxiliar, para

localmente para suprir as necessidades das

sistema precisa esbanjar funcionalidade.

emergências, foi escolhido um que entras-

subsidiárias nos países.

Quesitos como confiabilidade, prontidão e

se em ação apenas se o sistema caísse por

acessibilidade a dados têm um preço. Cabe

várias horas. A empresa periodicamente

montou uma equipe para definir o limitado

à alta gerência decidir quanto gastar para

revê o sistema auxiliar e, nos últimos anos,

grupo de dados que, padronizados, dariam

obter recursos e serviços diversos.

pôde reduzir mais ainda seu risco com o

iliz

aç

ão

facilitaria a troca de informações entre as

ut

Nesse sentido, a alta diretoria da J&J

A

uma cara única para o cliente. O restante

Para certas empresas, serviço de primei-

ria em perda de pedidos. Embora a diretoria quisesse evitar toda interrupção, o cus-

barateamento da tecnologia.

is.

estão — conscientemente ou não — fa-

na

zendo opções entre conveniência para os
clientes e privacidade.

io

Cabe à alta diretoria avaliar tais contrapartidas. Várias unidades de TI adotam a

ac

filosofia de que a segurança absoluta é sua
responsabilidade e simplesmente negam

uc

acesso toda vez que este não puder ser feito de forma segura. Tente, porém, vender
Um exemplo é nossa própria instituição,
o Massachusetts Institute of Technology

dos bancos, que estão ansiosos por transa-

toria da empresa. Livre para decidir, uma

(MIT). Alvo atraente para hackers interes-

ções simplificadas online para atrair novos

equipe de TI provavelmente optará pela

sados em exibir seus dotes, o instituto de-

correntistas.

s

ed

Decisões sobre o nível adequado de serviços de TI devem ser tomadas pela alta dire-

senvolveu um sistema de segurança arro-

rari quando um Vectra seria o bastante —,

jado capaz de repelir continuamente uma

já que será julgada por quesitos como a fre-

sucessão de ataques. Entre seus compo-

quência de panes do sistema. Em geral, o

nentes está uma firewall diferente das usa-

Quem culpar caso uma
iniciativa de Tl fracasse?

custo de tal excelência do serviço vem em-

das pela maioria das empresas para limitar

A queixa recorrente de executivos em nos-

butido no preço dos sistemas de TI e não

o acesso externo a sistemas internos. Em-

sos cursos — a saber, que iniciativas de TI

é discriminado ou discutido isoladamente.

bora proporcione maior proteção, a abor-

não geram os benefícios esperados — mui-

O pessoal de TI deveria apresentar um

dagem atípica do MIT significa que o insti-

tas vezes é acompanhada de acusações no

menu de opções de serviços e preços para

tuto não pode instalar a maioria dos paco-

sentido de que algo estaria errado com o

ajudar a diretoria a entender no que está

tes de software comerciais para aplicações

pessoal de TI. Percebemos, no entanto, que

investindo. Da consulta à gerência de TI,

como inscrições em cursos e registro de

mais frequentemente o problema revela

tal diretoria deve, então, determinar a qua-

estudantes. O MIT encara tais limitações

que algo está errado com a maneira como

lidade dos serviços a um preço ao alcance

como ossos do ofício, mas várias empresas

os executivos "não-TI" administram a mu-

de sua verba.

privadas provavelmente achariam esses

dança de cunho tecnológico na empresa.

a
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não apenas em investimentos de TI, mas

fin

excelência — ou seja, vai oferecer uma Fer-

Uma análise dessas pode ter impacto

extraordinários esforços de segurança dispendiosos demais.

À medida que a proteção à privacida-

é

em custos operacionais anuais, uma ques-

Basta voltar aos exemplos notórios de
iniciativas de ERP e CRM que nunca geraram vantagens mensuráveis. Invariavel-

de vira uma exigência cada vez maior do

mente, os fracassos resultaram de suposi-

tos casos, os custos fixos podem cair subs-

poder público, a segurança assume uma

ções de que unidades de TI ou consultores

nova importância: a proteção à privacida-

poderiam implementar os sistemas en-

tig

o

tão polêmica em várias empresas. Em muitancialmente se a diretoria estabelecer,

de, mesmo bem planejada, pode ser com-

quanto a diretoria cuidava de tarefas do

menores expectativas em aspectos como

prometida por sistemas inadequados de

dia a dia das empresas. Na verdade, novos

ar

durante o desenvolvimento do sistema,

segurança. A decisão da Yale University de

sistemas, em si, não têm valor: o valor de-

versamente, tal análise pode revelar que a

permitir que os candidatos tivessem aces-

riva de processos de negócios novos ou re-

empresa subestima o risco de pane e não se

so aos resultados de admissão a partir da

planejados. Lembramos a experiência de

protegeu o suficiente contra o perigo.

data de nascimento e do número de pre-

uma empresa manufatureira de tamanho
médio que havia instalado um caro sistema

os usuários, permitiu que um funcionário

de ERP com nenhum impacto aparente. Um

Que riscos serão aceitos à
segurança e à privacidade?

da Princeton University, que competia pe-

novo diretor-presidente assumiu o cargo e,

los mesmos alunos, tivesse acesso livre ao

impressionado com o potencial do sistema

A segurança, assim como a confiabilidade

website. Firmas de serviços financeiros en-

e com o fato de que ninguém o utilizava,

e a agilidade de resposta, é um recurso de

caram ameaças similares quando projetam

reorganizou os processos de negócios para

sistemas de TI que exige avaliação, pela

sistemas que dão aos consumidores acesso

aproveitar suas capacidades. O executivo

empresa, do nível de proteção desejado à

eletrônico rápido e fácil a suas contas. Em-

atribuiu à reorganização o lucro que a em-

luz da cifra que a mesma está disposta a

presas telefônicas que permitem pagamen-

presa teve pela primeira vez em cinco anos.

gastar. No caso, há outro dilema: seguran-

to online de contas dos assinantes tornam

Que benefícios poderiam ter sido obtidos se

ça maior envolve não só custos maiores,

vulneráveis os registros das chamadas dos

o sistema tivesse sido projetado para aten-

usuários. Em todo caso, essas empresas

der a processos específicos desde o começo?

ut
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de

vidência social, embora conveniente para

o

st
e

confiabilidade e agilidade de resposta. In-

mas também inconveniência maior.

A

essa ideia para os diretores de marketing

ai
s.

parte do orçamento integral da empresa

responsabilidade pela concretização dos

A menos que os diretores assumam a

io
n

limitado até que o uso se dissemine).

aprovado por diretores. Decisões sobre ar-

responsabilidade pelo sucesso — e pelo

quiteturas de TI e padrões associados são

fracasso — da TI, terão sistemas que, em-

frequentemente tomadas por comitês for-

autoridade para alocar recursos para proje-

bora tecnicamente elegantes, não terão

mados por técnicos e diretores. Em todos

tos e tempo para supervisionar a criação e

impacto algum sobre os negócios. O de-

os casos, porém, a governança eficiente

uc

ac

benefícios, à empresa, de uma iniciativa de
TI. Tais "patrocinadores" devem dispor de

partamento de TI deve ficar responsável

assegura que decisões relacionadas a TI

por operar sistemas pontuais e dentro do

incorporem princípios uniformes sobre o

organizar treinamento para os usuários e

orçamento e que sejam tanto úteis quan-

papel que a TI desempenha na empresa.

trabalhar em conjunto com o departamento

to utilizáveis. Mas só a diretoria pode ser

de TI para estabelecer parâmetros claros de

encarregada de fazer as mudanças orga-

ed

implementação de tais projetos. Devem se
reunir regularmente com o pessoal de TI,

Há tempo, a TI é a chave do sucesso da

s

State Street Corporation, uma grande fir-

sucesso da iniciativa. Tais patrocinadores

nizacionais necessárias para gerar valor a

podem assegurar que novos sistemas de TI

partir de um novo sistema. Até que aceite

Embora quase um quarto de sua despesa

forneçam um valor real; culpar o departa-

tal responsabilidade, uma empresa não

operacional seja devotado à tecnologia, até

mento de TI não passa de um equívoco so-

eliminará as queixas sobre o retorno insa-

recentemente não havia orçamento de TI

bre as verdadeiras possibilidades do grupo.

tisfatório de um gasto elevado.

que permeasse toda a empresa e a quase

ma internacional de serviços financeiros.
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O sucesso da TI também requer um

totalidade das decisões sobre gastos eram
tomadas pelas unidades de negócios. Para

compromisso da parte dos gestores que

EMBORA ACREDITEMOS

usarão e se beneficiarão da tecnologia. É o

que o alto escalão erra ao abdicar da res-

caso do sistema Longitudinal Medicai Re-

ponsabilidade sobre as seis decisões, não

cord, lançado em 1998 pela Partners Heal-

propomos que sejam tomadas unilateral-

tar uma face única aos clientes de todas

thcare, uma empresa com sede em Boston

mente na sala da diretoria. Claramente, tais

as unidades, a State Street recentemente

cuja estrutura abriga grandes hospitais e

questões, complexas, não podem ser resol-

estabeleceu um comitê executivo de tec-

clínicas locais. Desde o começo, os direto-

vidas em uma simples reunião do conselho

nologia da informação. O comitê, cujos

res — no caso, um quadro de médicos em

na qual os diretores determinam gastos,

membros incluem o diretor de operações,

funções administrativas — assumiram res-

gestão e uso da TI. Embora a diretoria pre-

o diretor de TI e os cabeças das unidades,

ponsabilidade total pela geração de valor

cise assegurar que os gastos e as iniciativas

se reúne a cada dois meses. É responsável

a partir da tecnologia. Para cada paciente

de TI estejam alinhados e aprofundem es-

por definir o rumo da TI no contexto da es-

é

ex

clu

siv

a

veementemente

assegurar que decisões de TI suportem a
nova estratégia da empresa de apresen-

tratégias e metas da empresa, tais decisões

tratégia da State Street e, então, equilibrar

eletronicamente, em formato padronizado,

são tomadas de forma mais satisfatória

as necessidades corporativas e as das uni-

todos os dados referentes a diagnósticos e

com dados tanto das unidades de negócios

dades para criar um orçamento único de TI

tratamentos para que o sistema pudesse

quanto dos gestores de TI.
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que atendiam, os médicos deviam registrar

destacar fatos importantes para os mé-

Em vez de abordar o processo decisório

para a empresa.
À luz da estrutura de governança de TI

em TI de maneira improvisada, as empre-

da State Street, o diretor de TI desempenha

no futuro. Ativar o LMR foi um desafio

sas estão cada vez mais estabelecendo es-

um papel ativo: é definidor da estratégia

tecnológico considerável, mas os maiores

truturas formais de governança de TI que

de tecnologia da informação da empresa

obstáculos foram organizacionais. O siste-

especificam como as decisões são tomadas,

e facilitador do uso eficaz da TI. Obser-

ma exigia que os médicos perdessem um

executadas, reforçadas e até desafiadas.

ve, porém, o nível de comprometimento

tempo precioso lançando dados numa fer-

Tais estruturas aplicam princípios similares

demonstrado pelos líderes da empresa,

ramenta que, nas versões iniciais, estava

aos da governança financeira — por exem-

incluindo o diretor de operações. Nesse

longe de ser perfeita.

plo, quem está autorizado a comprometer a

sentido, a State Street é um exemplo da

ão

de

st

e

dicos que viessem a examinar o paciente

Os médicos envolvidos na iniciativa
continuaram a desempenhar um papel no

empresa com um contrato ou como o fluxo

proposição de que há decisões vitais de TI

de caixa é gerido através da empresa.

que o pessoal de TI não deve tomar. Não

Toda empresa pode escolher entre uma

pel que vai muito além de ajudar a definir

variedade de abordagens de governança de

necessidades. Devem usar o sistema (em-

acordo com sua cultura, estratégia e estru-

iliz

aç

desenvolvimento desse sistema de TI, pa-

bora a tecnologia por vezes falhe), fornecer

tura. Mas a boa governança de TI identifica

constantemente avaliações sobre os recur-

quem deve ser responsável — e responsa-

ut
A

em TI são frequentemente tomadas como

gas a aderir ao projeto (porque seu valor é

Para evitar desastres, a diretoria precisa
designar altos executivos que assumam a

sos (para que a unidade de TI possa fazer

bilizável — por decisões críticas de TI. Por

melhorias contínuas) e estimular seus cole-

exemplo, as decisões sobre investimentos

isoladamente, ao menos.

is.
na

que não dá para aprimorar a parte mental. Dá. Mas

cio

quem possui isso por natureza tem grande vantagem.
E para escolher outros treinadores, como é?

ca

Quando alguém se candidata a uma vaga, na maioria
das vezes dou à pessoa uma oportunidade. Dou cri-

ed
u

térios bem claros e não desgrudo o olho dela. Há um
sistema e um currículo que a pessoa deve seguir. Se
não o fizer, é seu último dia.

s

O senhor adapta o estilo de treinamento ao atleta?

fin

Muito. Ao longo dos anos, houve pouquíssimos casos de crianças com o mesmo caráter, a mesma vontade, a mesma personalidade. Até as que chegam ao

a

topo são tão, mas tão diferentes. É preciso, portan-

pa
r

to, tratar cada uma individualmente, descobrir que
parte de sua mente responde a um comando. A Nadia
Comaneci era de aço. Nunca tive de dizer "Não tenha

a

medo", pois ela nunca tinha medo. Em uma competi-

siv

ção, o diálogo era o seguinte: "Você é a próxima, tudo
bem?". "Sim." "Quero ouvir de novo." "Sim." "Legal,

é

ex
c

lu

vai." Já a Kerri Strug era a menina mais tímida que já
vi, então precisava estar sempre reforçando sua autoconfiança. Na hora da prova, tinha de baixar o estresse, conter os pensamentos paralisantes. Então, era
assim: "Ei, não tinha visto esse collant ainda. Bonito.
Comprou onde?" E aí, de um jeito bem casual: "Ah, é
sua vez. Está pronta? Legal, vai". Para cada uma, era

o

uma abordagem totalmente distinta.
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A ginástica é um esporte individual e de equipe.
Como ajudar um atleta a equilibrar as duas coisas?

HBR A que se deve seu sucesso como técnico?

Desde o começo, ainda que tivesse apenas uma atle-

Karolyi: Ao amor pelo esporte e à disciplina. O suces

ta qualificada para competir, sempre montei uma

so depende do quanto você está disposto a sacrifi-

equipe em tomo dela. Isso ajuda com a atitude positiva, a vida social, o orgulho. E a competitividade no

meta. Se exijo 100% de dedicação de uma criança,

dia a dia é algo muito produtivo. Há grandes rivalida-

tenho de ser tão dedicado quanto ela. Você acredi-

des dentro de uma equipe.

de

st

e

car, do quanto vai mudar sua vida em nome de uma

A

ut
ili

za

çã

o

ta que em 36 anos nunca tirei férias com minha mulher? Nossas férias eram em eventos e locais de com

Foi muito difícil começar de novo depois do exílio?

petição. Mas isso nos dava tanta satisfação quanto

Batelhei muito. Consegui um pequeno espaço, um

um cruzeiro daria a outra pessoa.

par de barras, um punhado de colchões. E trabalhei
tão bem com aquelas crianças que os pais fizeram a

Como saber se um atleta tem alto potencial?

publicidade por mim. Em menos de dois anos tinha

Primeiro, com testes físicos bem básicos. Quem é o

60 crianças, uma equipe. Não demorou, e tínhamos

mais veloz? O mais forte? O mais ágil? O mais flexí-

um campeão nacional, depois um internacional e,

vel? Outro aspecto tão importante quanto — às vezes

em seguida, um olímpico. O mais importante era a

até mais — é a abordagem mental: a inteligência, a

vontade de voltar a fazer o que amo. Queria mostrar

tenacidade, a aceitação de uma vida disciplinada. E

a todo custo que o que ocorrera na Romênia não era

também a competitividade, que é possível enxergar

uma conquista do Estado. Tinha sido minha dedica-

até no peito da menor das crianças. Não vou dizer

ção, meu trabalho.

Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 90, n. 7, p. 83-90, jul. 2012.

