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Executivos de TI e negócios reunidos no CIO IT Summit são unânimes ao dizer que a 
comunicação é cada vez mais importante para o sucesso do gestor de tecnologia 
 
Não é novidade que as capacidades de gestão e liderança são fundamentais ao sucesso de um 
profissional de TI. Porém, agora, os especialistas alertam para o fato de a comunicação ser 
uma característica cada vez mais importante em um CIO.  
 
O painel de abertura do CIO IT Summit Comércio & Serviços, que acontece entre os dias 16 e 
19 de agosto, em Mogi das Cruzes (SP), reuniu headhunters, diretores de TI, ex-CIOs e 
diretores de relacionamento com clientes para discutir o perfil ideal do profissional de TI.  
 
Falando a cerca de 50 alto-executivos de TI na noite de quarta-feira (16/08), os especialistas 
foram unânimes ao afirmar que a competência em comunicar a relevância da área de 
tecnologia para os negócios da empresa é essencial ao sucesso de um CIO.  
 
“Em geral, as pessoas ainda têm pouco conhecimento do que a TI pode fazer por um negócio. 
É preciso saber comunicar os benefícios e transformações que a TI pode trazer à companhia”, 
afirma Eliana (Lia) Aere, diretora de recursos humanos e TI da Ticket, empresa do grupo 
Accor. “Falta à TI a competência de comunicar seus feitos de forma a conquistar as demais 
áreas da organização”, completa.  
 
Lia contou que as pessoas, quando fazem alguma solicitação à área de TI, costumam pedir 
algo “bom, bonito e barato”. “Essas características não convergem em TI. O tripé de uma boa 
solução está baseado em ‘custo, qualidade e risco’”, diz a executiva. “É preciso fazer com que 
essas áreas reconheçam a valiosa contribuição que TI traz para a organização. Especialmente 
na indústria de serviços, não há competitividade sem TI”, reforça. 
 
Clécio Chiamulera, CIO da Unimed Curitiba, concorda com Lia. “O CIO precisa vender seus 
projetos insistentemente”, diz. “E vender tecnologia não é fácil. Especialmente porque os 
projetos normalmente têm altos custos e costumam mostrar resultados com o tempo”, explica. 
 
Além disso, o diretor destaca o fato de o conhecimento tecnológico vir deixando de ser 
requisito fundamental em um diretor de TI. “Ele precisa ter algum conhecimento técnico, mas 
isso não é fundamental. O CIO não precisa saber construir a tecnologia, mas utilizá-la bem. Ele 
precisa ser um bom comprador, um bom gestor e exercer um forte papel de liderança.” 
 
Outro que compartilha a opinião é Ruy Shiozawa, diretor de relacionamento da Telefônica. O 
diretor, que já exerceu a função de CIO, sugere que os profissionais de TI ainda usam uma 
linguagem muito pesada. “É preciso investir mais na habilidade de comunicação. Às vezes 
queremos mostrar o quanto o mundo de TI é complicado quando, na verdade, deveríamos 
ajudar a simplificar esse universo”, diz, aconselhando que os espectadores, formados em 
exatas, em sua maioria, passem a utilizar a linguagem de números – com a qual são bastante 
familiarizados – para vender seus projetos.  
 
Citando dados de uma pesquisa global da Booz Allen, Shiozawa diz que 42% dos CIOs não 
possuem metodologias para estabelecer prioridades em TI, 70% deles não avaliam resultados 
de projetos após implementados e mais de 90% estouram prazos de implementação de ERPs. 
“Todos esses são problemas que poderiam ser resolvidos com comunicação”, avalia.  
 
O headhunter Paulo Feliciano, da PMC Amrop, afirma que a formação de um CIO tem de 
passar por uma área de negócios. “Isso faz com que ele torne a área de TI muito mais pró-
ativa, uma vez que conhece o funcionamento do negócio”, assegura.  
 
Marcelo de Lucca, diretor da divisão de TI da empresa de recrutamento Michael Page, concorda 
com a importância da comunicação dos projetos de tecnologia em uma organização.  
 



 
Ele também destaca a competência de gerir pessoas e de aplicar as soluções tecnológicas de 
forma a beneficiar o negócio como fundamentais ao bom CIO.  
 
Ao fim do bate-papo, Lia deixa o desafio aos CIOs na platéia: “Em um ano quero voltar e saber 
de vocês qual é o real significado por trás do papel estratégico que as empresas de hoje 
atribuem ao CIO. Como ser estratégico se nos são exigidas funções tático-operacionais, sem 
que sobre tempo para pensar estrategicamente?” De Lucca concorda com Lia, mas deixa seu 
alerta. Segundo ele, cabe ao próprio executivo de TI mostrar que não dá para ser estratégico 
se a estrutura do negócio continuar como está. “É preciso passar a percepção de que é 
impossível agir estrategicamente quando há uma série de funções táticas e operacionais 
esperando”, conclui. 
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