
Você já pensou em como formar líderes para substituí-lo na gestão da TI ? 
Por Michael Zastrocky e Marti Harris  
      
 A idade avançada da sociedade vai exercer um grande impacto nos departamentos de TI. 
Setenta milhões de trabalhadores nos Estados Unidos devem se aposentar nos próximos anos. 
Com somente 40 milhões de profissionais disponíveis para substituí-los, as equipes de TI com 
qualificação de nível superior devem agora se preparar para a transferência de liderança e de 
conhecimento. Aprenda como reconhecer e formar bons líderes de TI. 
 
Análise  
 
Como a geração dos baby boomers (as pessoas nascidas entre os anos de 1946 e 1964, época 
de alta taxa de natalidade, após a Segunda Guerra Mundial) está prestes a se aposentar, e 
todo o setor industrial procura por novos talentos, as instituições de nível superior passam por 
uma grande escassez de especialistas para gerenciar tecnologias e recursos de informação. Os 
fatores apresentados abaixo contribuem para o déficit no setor:  
 
A demanda no mercado por talentos de TI altamente qualificados vai crescer  
 
As habilidades necessárias para gerenciar uma área de TI de nível superior geralmente são as 
mesmas exigidas pelo governo e pelo setor privado. As instituições precisam deCIOs com 
atributos de liderança, habilidades técnicas e uma compreensão dos negócios de nível 
superior. Mas no esforço para recrutar profissionais com qualificação de nível superior, 
geralmente os CIOs encontram candidatoscom somente duas dessas três habilidades 
principais. Algumas instituições mudaram sua visão de CIO porque não conseguem encontrar 
candidatos de qualidade ou porque não conseguem pagar a eles o valor devido. Outras 
instituições começaram a considerar a idéia de melhorar os pacotes de remuneração e o 
ambiente de trabalho, para atrair talentos. A figura 1 ilustra as habilidades exigidas para 
liderar áreas de TI no século 21.  
 
Conjunto de habilidades de um CIO de qualificação de nível superior  
 
Liderança  
 
Gerenciamento  
 
Habilidades técnicas  
 
Conhecimento de negócios  
 
Habilidades de Liderança  
 
Liderança Pró-ativa e Influência Positiva: É aquele que faz acontecer; procura meios de 
aumentar seu próprio valor e o dos outros; está disposto a colocar os objetivos da organização 
acima de seus objetivos pessoais.  
Trabalho em Equipe: Reconhece a importância das equipes; é capaz de formar equipes que 
reconhecem as diversas necessidades dos investidores e que incluem membros de funções 
múltiplas, mas com objetivos compartilhados; estabelece e utiliza redes de contato, alianças, 
parcerias e equipes para aumentar a produtividade, a qualidade e a satisfação do cliente.  
Pensamento Estratégico: Trata as idéias num nível abstrato; as conceitua e traduz em planos e 
direção.  
Resultados nos Negócios: Prepara planos detalhados; é dedicado e entrega seus trabalhos 
pontualmente, dentro da programação de custos e com qualidade.  
Tomada de Decisão: Toma decisões inteligentes, com base nas informações e no conhecimento 
disponíveis; está aberto a ouvir opiniões e mudar; assume aresponsabilidade pelas decisões 
tomadas.  
Criatividade: Procura e apóia métodos novos e melhores de fazer as coisas.  
Exposição ao Risco: Está disposto a assumir riscos analisados e agir rapidamente; aprende 
com os erros.  



Comunicação: Ouve as pessoas; interpretacorretamente o que as pessoas estão pensando e 
sentindo, mesmo quando não se expressam obviamente; expressa idéias e preocupações 
claramente e de maneira persuasiva.  
Desenvolvimento de Equipe: É capaz de identificar, atrair, manter e desenvolver pessoas 
talentosas; está sempre disposto a orientar os mais jovens; valoriza a diversidade de 
habilidades, talentos e as pessoas. 
 
Habilidades nos Negócios  
 
 
Conhecimento de Negócios: Compreende o lado comercial da qualificação de nível superior; 
conhece os grupos integrantes e seus interesses, os serviços e as vantagens competitivas das 
despesas com TI.  
Exigências do Cliente: Demonstra compreender planos acadêmicos, problemas, processos e 
exigências.  
Missão, Metas e Objetivos: Compreende a missão da instituição e a visão, entende as metas e 
os objetivos da liderança; utiliza o que aprendeu na universidade para apoiar a missão.  
 
Habilidades Técnicas  
 
 
Tecnologia: Emprega tecnologias novas, testadas e aprovadas; busca soluções técnicas 
apropriadas para atender às exigências da empresa; compreende e apóia a arquitetura técnica 
de gerenciamento da informação.  
Atualização Técnica: Adquire conhecimento geral sobre todas as tecnologias atuais e também 
as novas, com ênfase em soluções de integração de ponta com os clientes.  
 
Mudança do papel do gerenciamento da TI na qualificação de nível superior  
 
Nos últimos 12 a 18 meses, os presidentes e os líderes executivos começaram a dar mais 
atenção à natureza estratégica da TI. O aprendizado à distância e o conceito de universidade 
virtual têm incentivado esse pensamento. A demanda por novos serviços de TI resultou em 
áreas com qualificação muito diferentes. No início dos anos 80, as organizações de ensino de 
TI estavam alinhadas com três principais grupos de habilidades:operações, análise e 
programação e gerenciamento. Hoje, a TI concentra as habilidades técnicas, de 
gerenciamento, consultoria e integração.  
 
As novas áreas de TI devem adotar o lema "fazer mais com menos", investigando as 
mudanças nas tecnologias, e garantindo que a organização tome decisões inteligentes sobre 
tecnologias novas e emergentes. Devem ainda reorganizar o pessoal e contratar novos 
funcionários com habilidades diferentes. Isso tudo obriga o gerenciamento mais qualificado. 
Obriga a encontrar a liderança certa. A falta de pessoas mais qualificadas, com a função ou o 
título de CIO, vai mobilizar todo o ensino superior.  
 
Prolongar carreiras de líderes importantes  
 
Muitos líderes de TI que possuem grande conhecimento e sabedoria vão deixar as empresas 
quando se aposentarem. Mesmo com programas de preparação implementados com sucesso 
em algumas instituições, a maioria delas vai perceber que prolongar a carreira de alguns 
funcionários será de extrema importância. Porém, aspolíticas, em geral, e as práticas do RH 
vão precisar ser alteradas para motivar os funcionários a continuar trabalhando meio 
expediente depois da aposentadoria. Essas mudanças incluem horário flexível, mudanças nas 
expectativas das contribuições do funcionário e a necessidade de que alguns funcionários 
tenham acesso a tecnologias que ajudam a produzir resultados.  
 
Recomendações  
 
 



• Analise as pessoas da sua força de trabalho e compare com a composição local, 
regional, nacional e global. A maioria das instituições não sabe ao certo quais áreas 
ficarão vulneráveis com a aposentadoria de seus líderes. Uma determinação precisa da 
idade dos funcionários, com análises reais de quais pessoas com conhecimento técnico 
e institucional seria difícil substituir deve ser realizada imediatamente e atualizada com 
regularidade.  

• Procure métodos criativos para recrutamento de novos funcionários, considerando as 
características de cada geração. Isso deve ser feito em todos os níveis de 
gerenciamento, e não deve ser somente responsabilidade do CIO e de seus imediatos.  

• Procure oportunidades de transferência de conhecimento e experiências. Os programas 
de preparação devem acontecer naturalmente, e surgir a partir do respeito e do 
comprometimento com os outros. As responsabilidades na preparação de funcionários 
não podem ser obrigatórias aos líderes. Porém, muitos líderes são orientadores por 
natureza.  

• Reestruture as políticas e práticas de RH onde necessário. A maioria dos setores de RH 
das organizações de nível superior evoluiu nos últimos 30 anos, para fornecer estrutura 
às práticas de contratação e retenção de talentos. Porém, flexibilidade e programação 
criativa, e planos de compensação, não são normais na maioria dos setores de RH.  

• Explore maneiras de manter pessoas essenciais depois que se aposentam.Muitos 
funcionários estão dispostos a prolongar suas carreiras quando se sentem úteis e têm 
maior liberdade para escolher as condições e o horário de trabalho.  
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