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Esta não é, certamente, a melhor época para trabalhar no gerenciamento de sistemas de 
informação. À medida que a economia recua e cresce o ceticismo, entre altos executivos, quanto 
ao valor estratégico da tecnologia, aumenta a pressão sobre grandes consumidores corporativos 
de TI. 
 
Os últimos anos foram marcantes para os diretores de informação (CIO): primeiramente, tiveram 
de lidar com a ameaça do bug do milênio e, a seguir, com a expansão e o estouro da bolha do 
comércio eletrônico. Infelizmente, os CIOs se revelaram os maiores entusiastas das iniciativas 
tomadas nos dois casos. O resultado é que muitos deles, principalmente os menos iniciados em 
administração, hoje se vêem tratados com mais desconfiança do que no passado. 
 
"Eles recebem salários de 100 mil libras por ano, ou mais, e ainda assim ficam instalados no 
porão da empresa e são desprezados até pelo auditor júnior", diz Alan Middleton, do grupo de 
gerenciamento do PA Consulting. E isso não é surpreendente: o bug do milênio, por exemplo, foi 
descrito pelos especialistas em TI como uma catástrofe em vias de se materializar. Trabalhou-se 
muito para solucionar problemas que a mudança de data traria, mas como quase nada aconteceu, 
muita gente passou a perguntar se o tema não havia sido superdimensionado. 
 
"Não há dúvida de que o bug do milênio e a bolha do comércio virtual afetaram, a credibilidade 
dos departamentos de TI", afirma Ri-chard Berends, diretor técnico da LANkin, empresa que 
oferece soluções de TI. Para piorar a situação, na mesma época, muitos executivos se deixaram 
levar pela comoção criada em torno do comércio eletrônico e da ameaça potencial representada 
pela internet. Enormes somas foram injetadas em projetos on-line na tentativa de combater as 
emergentes pontocom. Mesmo os CIOs que não entraram na onda levaram a culpa pelo desastre 
que se sucedeu. 
 
Os CIOs, sejam culpados ou meros espectadores de um era de excessos, precisam encarar o fato 
de que não são mais tão valorizados nem despertam tanta confiança quanto nos anos do "boom" 
de tec nologia. E correm o risco de acabar marginalizados. "No auge da febre da internet, muitas 
companhias lançavam novidades que privilegiavam a tecnologia pela tecnologia", diz Ralph 
Szygenda, CIO da General Motors. "Agora que a bolha estourou, as empresas são obrigadas a 
alinhar suas ações de e-commerce com o resto dos negócios. Os CIOs inteligentes fizeram isso 
desde o começo." 
 
Infelizmente, alguns desses profissiona is consideram a tarefa extremamente difícil. Cerca de 75% 
dos CIOs são versados em tecnologia, mas não em negócios. De repente, as empresas exigem 
que elaborem detalhados modelos de retorno sobre o investimento e desenvolvam justificativas 
complexas para novos gastos. Além disso, são obrigados a executar cortes drásticos em seus 
departamentos e, ao mesmo tempo, manter o alto nível do serviço oferecido. 
 
"O cenário empresarial de hoje exige que os CIOs sejam capazes de implementar estratégias de 
TI para ajudar as unidades de negócios a otimizar processos que diversifiquem funções a um 
custo baixo", diz Syzgenda. "É responsabilidade do CIO usar a tecnologia para criar um modelo de 
negócios caracterizado pela agilidade. Os CIOs que perdem isso de vista e começam a cortar 
custos, ao mesmo tempo em que deixam de agregar novas funções, fracassam." 
 
"Os CIOs terão de se tornar mais familiarizados com finanças", afirma Dale Kutnick, presidente e 
diretor de pesquisas da consultoria Meta Group. "Eles precisam saber gerenciar ativos e mostrar 
ao usuário como funciona a economia que gravita em torno da tecnologia." 
 
A empresa de pesquisas Gartner vai mais longe. John Mahoney, vice-presidente, diz que é 
fundamental que os CIOs demonstrem o valor comercial dos investimentos que realizam a fim de 



que possam recuperar a credibilidade perdida. Em outras palavras, esses profissionais precisam 
assumir responsabilidade, ainda que parcial, sobre áreas do negócio que, no passado, em nada 
lhes dizia respeito. 
 
Isso representa uma mudança enorme no modo de pensar. Entretanto, não faz sentido, 
argumenta Kutnick "O Gartner não sabe o que está falando. Não é minha função determinar o 
valor de um sistema de gerenciamento que é vendido ao cliente, e tampouco calcular o retorno. 
Minha tarefa, como diretor de H, ou CIO, é dizer quanto vai custar o desenvolvimento, de ma neira 
completa e transparente." 
 
O departamento de H deve ajudar a empresa, nas áreas em que estiver apto, fazendo com que o 
projeto funcione. Uma vez que o sistema é entregue ao consumidor, porém, o departamento 
comercial deve assumir os riscos associados, acrescenta Kutnick. "O seu processo de vendas é o 
seu processo de vendas. Se não funciona, o problema é seu. O máximo que posso fazer é 
fornecer ferramentas para que você possa automatizá-lo." 
 
Nem mesmo Gartner e Meta concordam entre si quanto à perda de credibilidade dos CIOs — o 
Gartner diz que muitos a perderam, mas a Meta acredita que a bolha do comércio eletrônico 
valorizou, na maior parte dos casos, a imagem desses profissionais. 
 
Seja como for, os CIOs estão sob pressão para conduzir os departamentos de H de maneira mais 
comercial. Se esses executivos aprenderam alguma coisa com o ciclo de ascensão e queda do e-
businnes, diz Kutnick, foi que precisara controlar melhor á demanda e expor de modo mais 
eficiente os custos/reais de TI. Assim, o usuário pode tomar decisões com maior embasamento. 
 
Mahoney, do Gartner, diz que a "personalidade comportamental" do CIO talvez seja ainda mais 
importante que o conhecimento técnico. Alguém que tenha formação em tecnologia, mas que não 
domine as habilidades necessárias para ser um líder, estaria melhor encaixado no papel de 
gerente de tecnologia, abaixo do CIO. "Cada vez mais, o universo dos CIOs será composto por 
profissionais de formação em negócios, e menos por técnicos." 
 
Os tecnólogos estão na linha de fogo: pesquisa realizada pela Computer Sciences Corporation 
(CSC), indica que quase metade dos CIOs que deixam seus postos o fazem porque são demitidos. 
Isso geralmente acontece porque eles não conseguem estabelecer boas relações de trabalho com 
CEOs e outros diretores. 
 
Um outro relatório da CSC, preparado pelo consultor sênior Francis Hayden, examina o 
relacionamento, muitas vezes, difícil, entre CIOs e CEOs. O documento, chamado CEOs são de 
Marte, CIOs são de Plutão, afirma que a relação pessoal entre os dois profissionais é 
"freqüentemente rompida e geralmente difícil de restabelecer". 
 
CIOs desprovidos de habilidades interpessoais, que trabalham apenas segundo os canais de 
comunicação formais, e aqueles que possuem formação apenas técnica são os que correm maior 
risco, segundo Hayden. Os que não forem demitidos, pedirão dispensa, frustrados, seja porque 
não entendem o que se espera deles, seja por não transmitirem ao CEO e a outros diretores a 
importância crescente da TI, em geral, ou o significado de novas idéias ou tecnologias específicas. 
 
Hayden diz que esses problemas são de difícil solução porque, na maior parte dos casos, nenhum 
dos latíos sabe identificar as causas subjacentes. O resultado mais comum é uma parte atribuir 
culpa à outra, e ambas se envolverem num ciclo de acusações que só faz piorar a situação. Os 
CIOs só podem influenciar estruturas informais, como relacionamentos pessoais, se alterarem 
aspectos informais do próprio comportamento, continua o consultor. "Para muitos, trata-se de 
mágica, algo que não estão preparados para fazer e, na verdade, não têm interesse em 
entender." 



Mas Hayden acredita que os CIOs precisam aprender a participar do jogo político. "Diretores de TI 
voltados apenas para o lado técnico e que optam sempre pelos canais formais são ingênuos. Você 
estabelece sua posição informal na empresa pelo que você faz, pela sua utilidade para outros 
diretores?" 
 
CEOs são indivíduos ocupados, pouco interessados em cultivar bons relacionamentos. O truque, 
ensina Hayden, é colaborar com o CEO de maneira a envolvê-lo. Incentivar diálogos de nature za 
estratégica com o CEO é crítico, diz. Se ambas as partes apenas falam de questões operacionais, 
o relacionamento definha por falta de oportunidades de colaboração. Mais do que isso, os CIOs 
precisam ajudar outros diretores a alcançar os respectivos objetivos. Se o CEO não está 
interessado, procure alguém que esteja, aconselha Hayden. "E certifique-se que o CEO fique 
sabendo dos resultados por várias fontes. Manipule os canais informais. Influencie aqueles que 
influenciam. Se os CIOs não conseguirem se associar a objetivos de mudança que são 
importantes para outros executivos, e que exigem sua colaboração, a batalha estará perdida." 
 
Middleton, do PA Consulting, concorda, mas acrescenta que os CIOs devem receber mais apoio da 
direção e alguma ajuda para poder mudar o estilo de gestão. "Esses profissionais foram 
abandonados à deriva", diz. É um erro sério. "Eles são, por natureza, imersos em tecnologia. Em 
tempos de dificuldade, tendemos a privilegiar nosso ponto forte. O ambiente hostil faz com que os 
CIOs se fechem em si mesmos." 
 
CIOs que passaram os últimos anos concentrados em questões estratégicas estão alterando o foco 
para aspectos mais operacionais, diz Middleton. 
 
Para piorar o quadro, muitos deles enfrentam um cenário economicamente desfavorável pela 
primeira vez. O mais recente "boom" econômico durou mais de uma década, e muitos CIOs estão 
aprendendo agora como é trabalhoso cortar custos. "É um grande desafio para departamentos de 
TI reduzir custos e melhorar o desempenho", afirma Middleton. "Os CIOs que conseguirem, 
sobreviverão e prosperarão; mas aqueles que passarem uma imagem ruim terão dificuldades pa ra 
reverter a situação." 
 
Administrar a percepção dos outros é fundamental. Os CIOs precisam saber "se vender" melhor 
tanto internamente — principalmente para superiores — e externamente, para imprensa, clientes 
e acionistas. Os desafios são enormes, mas os CIOs que souberem enfrentá-los sobreviverão e, 
quando a economia voltar a crescer, colherão os frutos. 
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