
"Algumas
coisas em
TI são muito
artesanais e
exigem uma
análise mais
detalhada"
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rotina é sempre a mesma.

A cada seis meses ou no

início de todo ano fiscal,

grandes e médias empresas come-

çam a avaliar o desempenho de

seus profissionais. Normalmente

conduzida pelo gestor de cada

área, essa análise leva em conta to-

das as características e competên-

cias do funcionário, como está de-

senvolvendo seu potencial e, claro,

se está atingindo as metas estipu-

ladas no ano anterior. Se, além dis-

so, a metodologia também estiver

integrada com a política de cargos

e salários, os resultados da avalia-

ção podem resultar em bônus, re-

muneração variável, promoções e

mudanças físicas de unidade, filial

e até país.

Apesar de ser um processo cor-

riqueiro, como fica essa avaliação

quando falamos das funções exe-

cutadas pela área de tecnologia da

informação (TI) das empresas? Afi-

nal, é muito mais fácil avaliar se as

equipes de vendas e produção

cumpriram as metas do que enten-

der porque aquele projeto crucial

implantado por TI atrasou mais de

seis meses. Além disso, um progra-

mador não pode ser avaliado como

um assistente de help desk e mui-

to menos como quem implanta um

sistema de gestão empresarial.

Na análise de Jairo Okret, sócio

da consultoria Korn/Ferry, ainda é

raro ver no Brasil projetos específi-

cos para análise de desempenho

das áreas de tecnologia."As empre-

sas ainda posicionam a TI dentro

da estratégia de avaliação geral da

companhia, usando a mesma me-

todologia em todas as áreas", diz.

Essa perigosa "generalização"

acaba deixando conhecimentos

específicos e sofisticados nas bor-

das dessa avaliação. Na maioria

dos casos, as empresas até sabem

que possuem competências dife-

renciadas no departamento de tec-

nologia, mas isso ainda não reflete

nas avaliações de desempenho.

Para Luiz Wever, sócio-diretor

da Ray&Berndtson, consultoria

de recrutamento com foco em tec-

nologia, é muito complicado ge-

neralizar fatores como remunera-

ção, por exemplo."Algumas coisas

em TI ainda são muito artesanais.

A empresa não pode simplesmen-

te criar uma banda salarial e gene-

ralizar as categorias. TI exige uma

análise muito mais detalhada",

argumenta.

Hoje, essa análise detalhada de

competências em TI é feita de for-
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ma correta apenas pelas próprias
empresas do setor, que conhecem
melhor do que ninguém as grada-
ções e peculiaridades de seu mer-
cado. Por outro lado, com exceção
dos fornecedores é muito comum
a adoção da estratégia balaio de ga-
to". Nesse "método" de avaliação,
que examina o desempenho de di-
versas áreas com uma metodologia
única, ficam de fora nuances im-
portantes que podem fazer a dife-
rença na hora de reter ou perder
um bom profissional.

Em tecnologia, por exemplo,
nem sempre o salário é o fator de
maior atratividade."A oportunida-
de de fazer treinamentos, cursos e
obter certificações internacionais
também tem muito peso na hora
de decidir entre ficar ou sair da em-
presa. Conhecimento é uma coisa
que o funcionário leva com ele pra
sempre", sinaliza Wever, da Ray.

Por isso, a dica de dez entre dez
especialistas em Recursos Huma-
nos é que, antes de adotar uma fer-
ramenta de avaliação de desempe-
nho, corporações de todos os seto-
res precisam definir quais são as
metas, métricas e atividades de ca-
da área. "Hoje é clara a existência
de diferentes impulsionadores de
produtividade. Alguns sistemas
mais modernos permitem até a in-
tegração com o sistema de remu-
neração variável", conta Thiago
Zanon, líder de práticas de gestão
de talentos e mudança organiza-
cional da Hewitt do Brasil.

O consultor da Hewitt alerta
que o mais importante em um pro-
cesso de avaliação de desempenho
é que ele resulte em ações práticas.
"Não adianta comprar ou desen-
volver o sistema mais moderno e
detalhado e não se preocupar com
os planos de ação posteriores à
avaliação", ressalta Zanon, acres-
centando que esse pode ser um dos
principais fatores de desmotivação
das equipes - a avaliação contínua
e a ausência de feedback.

Na lista dos desafios das meto-

dologias para avaliação de desem-
penho também aparece o uso de
métricas e dados confiáveis para
comparação correta dos resultados
obtidos pelos funcionários em re-
lação ao esperado pela empresa.
Na visão de lone Coco, vice-presi-
dente da área de programas execu-
tivos do Gartner, a organização
precisa ter um bom histórico para
conseguir comparar o desempe-
nho da equipe de TI, e até do CIO,
em relação ao período anterior.

O atraso em um projeto, por
exemplo, pode acontecer por vá-
rios motivos e não apenas pela in-
competência deli, - existem diver-
sas variáveis que influem nesse
prazo, como as demandas da área
solicitante. "Não existe coisa pior
do que ser punido por algo que não
estava sob sua responsabilidade",
alerta lone, para quem uma avalia-
ção de desempenho mal conduzi-
da pode criar um clima de grande
desmotivação.

E COMO FICA O CIO?

Além de ser o gestor da área de TI
e exercer um papel fundamental na
hora de aplicar as ferramentas de
avaliação de desempenho escolhi-
das pela corporação, o CIO, por sua
vez, também é objeto de avaliação.
É lógico que, por se tratar de um
cargo estratégico, essa avaliação

acaba sendo mais personalizada.
Para o sócio da consultoria

Korn/Ferry, as habilidades exigidas
do principal executivo de tecnolo-
gia vão além da gestão de projetos
e pessoas, passando também por
planejamento, qualidade, alta resi-
liência à pressão e claro, pela noção
exata do quanto a tecnologia im-
pacta a vida das pessoas e da pró-
pria empresa."É o caso de um pro-
jeto de ERP, por exemplo, que mu-
da completamente o modo como
uma companhia funciona. O CIO é
um dos que mais devem estar pre-
parados para essa nova realidade",
exemplifica Okret.

A gestão de relacionamentos
também vem adquirindo um peso
cada vez maior na hora do CEO
avaliar o CIO. "Afinal, ele é o exe-
cutivo que interage com todas as
áreas da empresa", enfatiza Mar-
celo de Lucca, diretor das áreas de
tecnologia da informação e de fi-
nanças da empresa de huntingMi-
chael Page.

Para facilitar o gerenciamento
dessas competências, a área de pro-
gramas executivos do Gartner
adaptou algumas premissas exis-
tentes na metodologia de Balanced
Scorecard - que estabelece metas
estratégicas para a empresa e mo-
nitora seu desempenho por meio
de indicadores de performance - e
criou um framework para o CIO
com quatro categorias: Liderança,
Empresarial, Operacional e Indivi-
dual. "E dentro dessas categorias
inserimos quatro indicadores que
podem ajudar o CIO em suas me-
tas", conta lone, do Gartner. Na
área de liderança, por exemplo, um
dos indicadores é a criação de uma
unidade de TI efetiva; no escopo
empresarial, contribuir para alcan-
çar a estratégia da empresa; no âm-
bito individual, por sua vez, está a
construção de relações estáveis.

Na percepção da executiva, já
são muitos os CIOs que adotam o
Balanced Scorecard para avaliação
de suas equipes e, com isso, fica
muito mais fácil a adoção dessa
metodologia."Na verdade, o gran-
de segredo na hora da avaliação
do desempenho é a definição pré-
via de metas claras, que facilitam
a vida de qualquer profissional",
conclui lone. l
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