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Uma série de alterações nos nomes dos cargos, que começam a ser identificados por siglas e 
termos em inglês, tem criado dúvidas, principalmente quando a sua definição não ajuda a 
esclarecer a qual atividade o cargo se refere.  
 
Este é o caso do CIO (Chief Information Officer) e do CTO (Chief Technology Officer).  
 
Apesar de ambos estarem relacionados à área de tecnologia, há notáveis diferenças nas 
atividades e posicionamento destes profissionais numa empresa.  
 
O CIO, por exemplo, é o executivo sênior da área e responsabiliza-se por alinhar e cuidar das 
estratégias tecnológicas que mudarão e beneficiarão os negócios da companhia.  
 
Entre as diversas competências exigidas para a posição, destacam-se a visão gerencial e técnica – 
sendo a primeira ligada à intimidade do profissional com o nicho de atuação e os procedimentos 
da empresa para a qual trabalha –, a habilidade de comunicação e a experiência internacional.  
 
As atividades do CIO estão muito mais relacionadas à habilidade de gestão do que à capacidade 
técnica, embora esta última seja fundamental para que ele entenda os processos e possa elaborar 
um planejamento estratégico coerente e adequado.  
 
Para ser bem-sucedido nesta tarefa, o CIO deve ser incansável na sua busca por conhecimento.  
 
Para suprir a falta de um profissional que cuide do gerenciamento técnico, já que o CIO está 
muito mais focado em negócios, o CTO surge como uma opção, principalmente para as grandes 
companhias.  
 
Logo, cuidar da infra-estrutura e da tecnologia é a sua principal atividade.  
 
Em alguns casos, é também responsável por desenvolver uma estratégia tecnológica de longo 
prazo, baseada numa análise minuciosa das capacidades e necessidades técnicas da empresa.  
 
Na maioria das vezes, um CTO é contratado pelo CIO, o que não significa que será subordinado a 
ele.  
 
Há casos em que o CTO responde diretamente ao presidente (ou CEO, Chief Executive Officer), 
mas isto depende da importância estratégica que a empresa dá à função.  
 
Em geral, o Chief Technology Officer não deixa de ser o gerente operacional que responde ao CIO.  
 
Obviamente, a área de Tecnologia não é a única a adaptar-se aos novos modelos de negócios que 
as empresas estão adotando para tornarem-se mais modernas e competitivas.  
 
É possível encontrar novos nomes para antigas funções em diversos segmentos, como o diretor 
de marketing, que pode ser identificado pela sigla CMO (Chief Marketing Officer).  
 
A onda das siglas e termos em inglês pode parecer arrogante, mas vem ao encontro da 
globalização, facilitando a identificação dos cargos em qualquer país.  
 
Quanto às responsabilidades dadas aos cargos, que se renovam, não são os novos nomes os 
causadores das mudanças.  
 



Em mercados cada vez mais competitivos, é preciso que os profissionais se renovem 
freqüentemente para garantir a empregabilidade.  
 
E esta lição deve ser aprendida não apenas por quem almeja uma função de nível executivo, mas 
por qualquer um que queira ser bem-sucedido na sua área de atuação.  
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