




ao é de hoje que a função de CIO exige
mais do que uma boa dose de conhecimento técnico aliada
a uma bagagem de negócios. As consultorias de recruta-
mento de executivos estão de olho nesse perfil e têm
métricas sob medida para aprimorar o desempenho das
competências necessárias aos líderes de TI. As avaliações
são aplicadas em processos sucessórios, contratação e em
planos de desenvolvimento de carreira.

"A função do CIO exige uma leitura muito precisa
do mundo externo, das tendências e dos fornecedo-
res, para traçar um caminho e atingir os objetivos",
diz Alessandro Raposo, diretor executivo de TI da
Redecard. A empresa está desenvolvendo neste ano,
em parceria com a Fundação Dom Cabral, um pro-
cesso de avaliação de desempenho dos executivos.
Mas antes de colocá-lo em prática, Raposo elenca
algumas habilidades importantes, como a construção
de relações com os fornecedores. "Não há mais espa-
ço para espremer fornecedor. Se ele se sente sufocado,
perde o foco e não se tem uma relação de parceria",
diz. Internamente, com sua equipe, Raposo procura
sempre dar retorno sobre a evolução, pois, segundo

ele, só assim se conquista a confiança do time.
Entretanto, em situações de crise, ele lança mão
de habilidades opostas. "Quando as coisas
estão fugindo do controle, preciso ser mais
incisivo, ter uma postura mais agressiva", afirma.

Em geral, as características que as empresas espe-
ram do líder de TI são criatividade, facilidade para
lidar com situações complexas, habilidade para usar
as informações de forma estruturada, capacidade
emocional equilibrada e empatia para se relacionar
com as pessoas. Fernando Varela, vice-presidente de
operações da Droga Raia, acredita que flexibilidade é
a competência mais exigida no dia-a-dia. "Do lado
de dentro, o CIO precisa ser técnico o suficiente para



discutir. Do lado de fora, tem de saber traduzir os
objetivos para a língua dos negócios", diz Varela.

"Para algumas empresas, o CIO é um estrategista.
Para outras, ele só precisa dar suporte à operação",
diz Jairo Okret, sócio da Korn & Ferry. A consultoria
possui um método de avaliação de perfis, desenvol-
vido por um grupo de acadêmicos da University of
Southern Califórnia. O objetivo é identificar os per-
fis que terão sucesso em diversas fases da carreira,
em várias posições e diferentes mercados. Os execu-
tivos são avaliados em quatro categorias: estilo de
raciocínio, que verifica como a pessoa lida com a
informação; liderança, que aponta se a troca de
informação com a equipe é eficiente; estilo emocio-
nal, que engloba características de personalidade; e

os objetivos de carreira de cada um.
Para Carmino Pécora, consultor sênior da Alba

Consultoria, a principal competência exigida do CIO
líder hoje é a capacidade de negociação. "Como é uma
área que provê recursos, a TI tem demandas e cabe
ao CIO negociar para estabelecer prioridades", diz.

A metodologia de avaliação aplicada pela Alba
Consultoria é chamada Veca (Verificação de
Comportamento) e apresenta 20 situações. Em 18
delas o ideal ê que o executivo fique na faixa central,
de uma escala de o a 10. Ou seja, se ele estiver abaixo
de 4, é porque falta atitude. Se estiver acima de 6,
é porque provavelmente se trata de um líder autori-
tário. Um questionário eletrônico com 100 pares de
questões é enviado ao executivo, que deve responder
em, no máximo, 15 minutos. "Não pode pensar
muito. Quanto mais rápido for respondido, com mais
precisão o momento é retratado" diz Pécora.
As respostas são cruzadas com as demandas da
empresa e, então, identificados os gaps. "Aí a empresa
analisa se vale a pena investir tempo e dinheiro nas
competências que faltam", afirma Pécora.

FOTO ALEXANDRE BATTIBUGLI MAIO 2006 > INFO CORPORATE > 79

Text Box
Fonte: INFO CORPORATE, n. 32, p. 76-79, maio. 2006.




