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O cargo de chefe de tecnologia não é o topo da carreira de um profissional de TI: chegar à alta 
gerência pode ser realidade. O TI Master ouviu quatro executivos com esse upgrade. Conheça 
suas trajetórias e saiba como foi a escolha do substituto 
 
 
O sonhado cargo de CEO pode vir para um CIO como coroação de uma longa carreira. 
Também é possível chegar lá cavando o seu espaço, como num jogo de estratégia. Ou o 
processo pode acontecer naturalmente para quem é sócio da empresa ou um nerd que 
aprendeu a gostar da área gerencial. Mesmo com histórias diferentes, os profissionais 
concordaram quanto às características do sucessor.  
 
De office-boy a CEO  
A trajetória do Diretor-presidente do Grupo IT7 Solution Technology, João B. Comelli, é longa: 
começou a trabalhar aos 13 anos como office-boy e precisou lutar muito para, 31 anos depois, 
comandar sua empresa. Formado em Administração, valoriza a ética, a honestidade e a 
humildade: seu cartão de visitas não mostra o cargo.  
 
“Não faço questão disso. As pessoas precisam te conhecer pelo que você é, pela forma como 
se relaciona. Não é questão de ter cargo ou dinheiro. Importa como a sociedade me enxerga 
como profissional ético e honesto – acredita.  
 
Comelli foi responsável por implantar um sistema de gestão empresarial antes do SAP chegar 
ao país. Saiu da Furukawa como CIO para montar uma empresa de full outsourcing para o ex-
empregador. Em quatro anos, o empreendimento tornou-se uma holding com quatro 
empresas.  
 
“Fiz gestão da minha carreira. Antes mesmo da necessidade de outsourcing da Furukawa, 
tinha a visão de que TI ia sair das empresas. É claro que o conhecimento fica dentro da própria 
companhia. O CIO não vai morrer, ele é o detentor da ligação negócio-tecnologia que usa a 
tecnologia como meio - explica.  
 
Ter a própria empresa faz com que o tempo pessoal se confunda com o profissional, afetando 
a vida particular se o CEO não for organizado. Mesmo com excesso de trabalho, Comelli se 
considera mais feliz hoje do que há alguns anos e começaria tudo de novo sem hesitar. Para 
quem quer ser CEO, recomenda ambição, gostar de desafios e ser pró-ativo, além de fazer 
networking e marketing pessoal.  
 
“Existem CIOs que se enclausuram nas empresas. Esses não vão durar. Precisa pôr a cara 
para fora e se mostrar para o mercado. Ninguém é CEO sem ser conhecido. Quer ser um CEO? 
Invista em você, mostre-se, apareça – aconselha.  
 
Cavando oportunidades  
O CEO da Manpower, Augusto Costa seguiu a risca este conselho: quando era CIO, aproveitava 
o tempo livre obtido graças à boa administração para ajudar outros diretores e mostrar suas 
idéias. Desta forma, chamou a atenção da alta gerência e conquistou o cargo de executivo-
chefe.  
 
O começo foi difícil: sem nunca ter assumido a direção de uma empresa, viu-se inseguro e 
pediu ajuda. Mas bastaram três meses para sentir-se confortável no cargo. Com isso, vieram 
melhoria financeira e mais horas de trabalho. Até o tratamento por parte dos parentes mudou. 
Tudo isso exige atenção para evitar o estresse.  
 
“Tem que ter muito cuidado para essa mudança não gerar um estresse físico, pois a pressão e 
a responsabilidade são maiores. Vou dormir e me pego pensando nos problemas da empresa – 
alerta.  
 



Apesar de ter que lidar com mais variáveis que fogem ao controle, como mudanças na 
legislação, Costa se considera feliz, acredita que ser CEO é um aprendizado constante e 
consegue delinear as recompensas do cargo.  
 
“Enfrentei o desafio e tive sucesso. Isso gera uma satisfação pessoal muito grande, aumenta a 
auto-estima. É gratificante saber que você teve capacidade de fazer uma coisa que é um 
desafio para muita gente – afirma. 
 
Eduardo Vannuchi é CEO da Master Rental, empresa de administração de frotas. Por algum 
tempo, conciliou as funções de CEO na Master e CIO em sua empresa de informática. À 
medida que a locadora de carros crescia, a área tecnológica foi abandonada para comandar da 
empresa da família.  
 
Engenheiro, diz que era o típico nerd: foi monitor de laboratório na faculdade, certificou-se 
como CNE Novell e detestava a idéia de ter contato com clientes. Ao viajar para vender o 
sistema, tomou gosto pelo negócio de aluguel de carros. E descobriu que as coisas 
funcionavam melhor quando passou a entender pessoas.  
 
“Quando me tornei diretor, não queria nem ver clientes. As viagens me forçaram a ser mais 
extrovertido. Relacionamento interpessoal é fundamental para o sucesso do negócio. Quando 
precisei vender o aluguel de carros, minha personalidade mudou - conta.  
 
Ser CEO significa uma carga de trabalho de 14 horas por dia, em média. Contudo, a vida 
sacrificada não abala Vannuchi, que vê sua dedicação gerar resultados e ainda consegue 
pensar em contrapartidas sociais.  
 
“Dirijo hoje uma empresa com 300 funcionários. Se incluirmos seus familiares, são quase mil 
pessoas. É uma responsabilidade e também a minha maior motivação poder cuidar bem de 
todos eles, dedicar-me aos clientes e, principalmente, devolver à sociedade através de 
trabalhos sociais – diz.  
 
Processo natural  
O vice-presidente da Alog Data Systems, Marcos Moraes é homem de poucas palavras. De 
forma sucinta, acha sua trajetória natural por ter ocorrido simultaneamente ao crescimento da 
empresa. Como sócio de um empreendimento de médio porte, conciliou as funções de CIO e 
CEO por quatro meses antes de fazer a ruptura definitiva. Formado em Administração e 
Economia com MBA em Marketing, precisou estudar mais para virar técnico do que para deixar 
de ser.  
 
Mesmo estando feliz em seu trabalho, Moraes mencionou por duas vezes sentir falta dos 
tempos em que tocava o dia-a-dia da área de TI. Por isso, conciliar as funções de presidente, 
diretor e gerente acaba sendo uma tentação a ser evitada.  
 
“Às vezes sinto saudade de executar as coisas. Mas agora tenho uma visão mais ampla. Nosso 
negócio é de médio porte, por isso o desafio é conseguir se ater à estratégia e deixar o 
gerenciamento para diretores e gerentes. Quem veio da área técnica fica na tentação de 
interferir no gerencial - conta.  
 
Ao contrário dos outros entrevistados, Moraes diz que seu horário ficou mais regular depois 
que se tornou CEO. Isso ocorre pela natureza do negócio: um datacenter, por ser de missão 
crítica, exige horários ingratos e plantões constantes.  
 
“As coisas continuam pegando fogo, mas eu não seguro mais a mangueira, só preciso garantir 
que haja água. Trabalho mais, mas com horário mais previsível. Meu tempo continua pouco, 
embora mais regular - diz. 
 
Para João Comelli, do Grupo IT7, escolher o sucessor foi natural porque o novo CIO foi 
formado no dia-a-dia.  



Ele lembra que cargos de confiança são geralmente escolhidos por indicação: mais um motivo 
para fomentar o networking e para não ter medo de preparar o sucessor.  
 
Augusto Costa, da Manpower, também identificou cedo uma profissional como “segunda no 
comando”. E dá um conselho para quem tem calafrios só de pensar em escolher um substituto 
por medo de perder o emprego.  
 
“Em todas as empresas onde trabalhei o meu chefe sabia quem era o mais indicado para me 
substituir. Nunca tive medo de ser demitido. Ser substituído é uma oportunidade para ser 
promovido – enfatiza.  
 
Já para Vannuchi, da Master Rental, a sucessão foi traumática porque ele não conseguia se 
desvencilhar do cargo de CIO. Contudo, quando “caiu a ficha”, acabou fazendo sua escolha e 
considera a bagagem em TI do atual CIO maior que a sua.  
 
O caso de Marcus Moraes foi diferente: não havia quadro na empresa para o cargo de CIO, 
mas encontrou uma pessoa que exercia a mesma função em um concorrente. A transição foi 
através da execução de um projeto de 60 dias, permitindo o contato com a cultura da empresa 
e facilitando o processo.  
 
Conselhos para CIOs  
Seja para permanecer como CIO ou tornar-se um CEO, todos os entrevistados citaram o 
mesmo trio de habilidades: liderança, gestão de pessoas e capacidade técnica. João Comelli 
enumera outros pontos críticos para um CIO, como ambição, honestidade, integridade, 
lealdade, comprometimento e garra. Já Augusto Costa valoriza a gestão de características 
individuais em prol da equipe e revela que existem técnicas para fazer um grupo atuar em 
sintonia.  
 
“Trabalhar como se todos fossem iguais não dá certo. É preciso julgar o todo: alguns têm nível 
técnico baixo, mas são bons de relacionamento. Outros negociam mal mas são bons técnicos. 
A força está no grupo – ensina.  
 
Para um CIO que deseja ser CEO, Eduardo Vannuchi lembra que o cargo exige uma troca de 
papéis: quem realizava projetos passa a cobrar resultados. E considera fundamental ampliar 
conhecimentos.  
 
“A primeira coisa é abrir a cabeça e criar habilidades fora da área de TI, como Administração, 
Economia, Planejamento. Se for de uma empresa que não seja de TI, é preciso entender do 
negócio e também de Marketing - aposta.  
 
Marcos Moraes finaliza resumindo as características do CIO ideal: alguém com maturidade 
para executar as funções e experiência em cargo de gestão de TI de alto nível. Além de, claro, 
muita disposição para o trabalho. 
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