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Info CORPORATE> Como você
analisa o papel da tecnologia da
informação nas grandes empresas?

Tecnologia é absolutamente funda-
mental, mas não é ainda compreen-
dida dentro das organizações como
um todo. Falta treinamento nas

empresas. Treinamento para fazer com
que as pessoas da área técnica entendam
mais o que são processos. E para que o
cliente entenda melhor o que é tecnologia.

Há um gap aí. O cliente não sabe o que pedir
e mais confunde do que elucida. E a área de TI
muitas vezes enxerga suas ferramentas de uma
maneira muito mais estanque do que aquela que
deveria ser. Ela tem dificuldade para entender
que uma empresa hoje deve se comunicar com os
stakeholders, com clientes, fornecedores, a socie-
dade, o público externo, e isso limita o uso de
todas essas ferramentas. O grande pulo-do-gato
vai acontecer quando todas as informações pude-
rem ser compreendidas e quando as pessoas não
se tornarem reféns da quantidade e, sim, da quali-
dade. Estamos muito voltados para quantidade.
A empresa instala um sistema SAP, com banco
de dados da Oracle, uma tecnologia fantástica,
e tem acesso a tudo. E ter acesso a tudo é o
mesmo que não entender de nada. Essas ferra-
mentas vão gerando informação e você perde a
capacidade de operá-la. Chegamos a um momen-
to em que é absolutamente necessário que se faça
uma reflexão do que de fato a gente precisa.

IC> Nesse contexto, qual é o papel do CIO? É ele quem
deve fazer essa triagem do que é importante para os
diferentes níveis dentro da empresa?
PIVA> O CIO tem um papel muito importante.
Ele não deveria ser um Chief Information Officer,
mas um Chief Education Officer. Ele tem um
papel de educação que o obriga a assumir uma
postura diferente da tradicional. Apesar de ser
uma pessoa técnica, ele deve interagir com todos
os outros segmentos da empresa, compreender
suas particularidades e se colocar como o homem
de todas as áreas. O CIO precisa participar do

board da companhia, das reuniões da diretoria
executiva, mas precisa também ir até o cara que
fala de responsabilidade social, passar um mês
acompanhando o sujeito que faz vendas, precisa
ter uma visão muito mais global da empresa. O
papel do CIO não é só instalar equipamentos. A
coisa está mudando, mas há muito a andar. Vejo
os CIOs ensaiando para usar métricas para medir
seu trabalho, mas ainda com muita dificuldade de
definir metas, a não ser as metas técnicas.

IC> Como um Chief Education Officer
deve atuar na empresa?
PIVA> O papel do CIO vai mudar, como vai
mudar o papel do CEO, do CEO e de todos os
Cs. As organizações vão se tornar muito mais
botton up do que top down. O papel de liderança
vai mudar completamente. O líder vai ser aquele
que conduz as pessoas na direção certa e dá a
elas os instrumentos para operar. O conceito de
hierarquia vai mudar muito no futuro e isso vai
acontecer porque a tecnologia estará disponível
para todas as pessoas; e se esses Cs souberem
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fazer a coisa direito, eles
vão começar a aproveitar a
capacidade criativa das
pessoas e vão dar muito

mais liberdade para elas trabalha-
rem. São os CIOs que vão prover
os instrumentos e a educação para
que as pessoas exerçam suas

potencialidades. É uma mudança cultural.

IC> Existe uma percepção no primeiro escalão
de várias empresas de que a tecnologia é um

recurso operacional. Muitos a vêem ainda como custo.
E o CIO nem sempre é tido como peça fundamental.
Como resolver esse conflito?
PIVA> Essa mudança é uma questão de tempo.
Vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos
com a integração de mídias e a mobilidade. Isso
vai mudar completamente o ambiente e o próprio
CEO vai depender muito mais do CIO.

IC> Que atitudes, então, o CIO deve tornar para
se mostrar necessário ao bord da companhia?

PIVA> Em primeiro lugar, ele deve ser menos
arrogante. Precisa entender que a presunção não o
ajuda em nada e baixar no nível do que considera
meros mortais que não sabem fazer outra coisa
senão apertar os botões das suas calculadoras e
usar Word, Excel e PowerPoint.

IC> Por que você acha o CIO arrogante?
PIVA> O CIO possui uma visão preconceituosa
em relação às pessoas que não dominam a
tecnologia como ele. E isso o faz olhar com uma
certa superioridade para as demandas dos clien-
tes, que vêm a ele muitas vezes com perguntas
chatas que ele tem de responder e o faz com
muita má vontade. O CIO precisa baixar um
pouco o nível. Mas, por outro lado, ele precisará
ser também cada vez mais ousado, exigindo do
conselho ou do CEO sua participação nas deci-
sões. Ele só vai conseguir isso se provar que sua
participação faz uma enorme diferença na deci-
são. O CIO é uma peça fundamental, mas estou
muito convencido de que depende muito mais
dele do que do presidente da companhia ou do
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board provar isso. É uma
atitude muito confortável
para o CIO dizer que não
tem espaço porque o CEO

não deixa. E o tipo de profissão
em que você precisa criar um
pouco de desequilíbrio para que
as coisas aconteçam. E esse

desequilíbrio está em enfrentar mais a
organização. O sujeito que virou CIO
precisa se despir de sua roupagem téc-
nica e compreender que o papel dele

mudou. Ousaria até aconselhar que ele leia
mais Dostoievski e Shakespeare, que são, na
minha opinião, os melhores psicanalistas que
a humanidade já produziu e que compreendem
tanto da alma humana que vão ajudá-lo no pro-
cesso de inserção.

IC> Você diz que o CIO deve fazer parte do board da com-
panhia. Na Klabin, o CIO integra o board?
PIVA> Não. Mas ele já participa das reuniões da
diretoria executiva. Os responsáveis por todas as
áreas da companhia se reúnem com o CEO e con-
versam sobre questões estratégicas. Essa reunião
precede a reunião do conselho de administração. E
hoje o José Geraldo (José Geraldo Antunes, CIO da
Klabin) já participa desse fórum. No futuro ele vai
participar das reuniões do conselho como obser-
vador num primeiro momento.

IC> Qual na sua opinião é o erro capital que o CIO não
pode em hipótese alguma cometer?
PIVA> É o de querer entender mais de questões
técnicas do que deveria. O de se isolar no univer-
so do tecnicismo, o de ser um infochato. Não
pode ficar sentado na sua sala recebendo o ven-
dedor da IBM, da SAP, da Microsoft, da Dell...
e conversar sobre os últimos avanços dos proces-
sadores paralelos. Isso não vai levar a rigorosa-
mente lugar nenhum. Tenho muita dúvida se no
futuro esse desenho dos sistemas integrados será
eficiente. Tenho a impressão de que os sistemas
vão conversar muito mais uns com os outros e

vai haver muito mais liberdade de escolha dentro
das empresas, e o CIO precisa julgar se para o
modelo de negócios isso é ou não adequado. Ele
terá de ser muito mais desprendido com relação
àquilo que a tecnologia nos oferece.

IC> Muitas empresas subestimam a capacidade dos
CIOs para negócios exatamente por achá-los ainda
muito técnicos e pouco preparados para gestão...
PIVA> Eu não os subestimo. Acho que eles
podem muito mais e devem se preparar para
fazer muito mais do que têm feito hoje. Se o
sujeito chegou a CIO, na maioria das vezes é
porque ele tem valores e exerce a liderança e o
controle de suas equipes. Mas os CIOs precisam
se aparelhar muito mais e criar cunhas para falar
de igual para igual com o primeiro escalão das
companhias. O CIO ainda é visto como um
diretor de segunda classe, mas ele definitiva-
mente não é. Só que depende muito menos do
acionista, muito menos do CEO, e muito mais
do CIO mostrar isso. Ele deve forçar a barra,
levar opções, alternativas, soluções e, assim,
vai cavar seu espaço dentro das companhias.
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