
SEM MEDO DE CRUZAR A
FRONTEIRA DOS NEGÓCIOS
Conheça as habilidades desenvolvidas, os desafios superados e a trajetória de alguns
CIOs que extrapolaram suas atribuições em TI e hoje ocupam a cadeira de CEO
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epois de ficar quase dois
anos implantando o ERP,
preparar toda a estrutura

de TI para enfrentar o bug do ano
2000, escolher o melhor CRM,
usar os dados coletados pelo BI,
reduzir os custos de telefonia com
VoIP, gerenciar os serviços tercei-
rizados no data center e finalizar
todas as exigências da Sarbanes-
Oxley, sem esquecer de negociar
mais verba para a área no próximo
ano fiscal, muitos CIOs percebem
que toda essa bagagem e visão de
negócios poderia ser aproveitada
em um outro cargo de peso den-
tro da empresa - o de CEO.

Mas será que isso corresponde
mesmo à realidade das organiza-
ções ou são apenas devaneios dos
executivos que finalmente conse-
guiram" alinhar TI aos negócios"?
Afinal, até que ponto a visão es-
tratégica dada pela área de tecno-
logia pode embasar um executivo
na hora de assumir o comando de
uma organização? De acordo
com alguns especialistas de mer-
cado, a tecnologia pode servir de
excelente porta de entrada para o
principal cargo da companhia.

Pesquisa realizada pela Korn
Ferry em 2005 com mais de 1,5 mil
CIOs nos Estados Unidos revela
que a tendência crescente por uma
atuação globalizada da área de TI
das empresas serve como um pon-
to a favor desses executivos, que
acabam atingindo um alto nível de
exposição corporativa e perspecti-
vas que pavimentam o caminho
rumo à sala da presidência.

Foi essa visibilidade que per-
mitiu que o executivo Sérgio Fal-
con, de 52 anos, conseguisse acu-
mular a diretoria mundial de tec-
nologia da Kodak para Canadá,
América Latina, Europa, Ásia e
Leste Europeu com a presidência

"A realidade brasileira já
oferece toda a flexibilidade
que um CIO precisa ter"

Hélio Magalhães, O da Ameri

da operação brasileira desde o fim
do ano passado."Tenho certeza de
que essa vivência internacional
ajudou muito quando fui indicado
para assumir as outras áreas da
empresa no Brasil", conta o execu-
tivo, que também é o primeiro

brasileiro da corporação a coman-
dar toda a estrutura tecnológica
no Canadá e nos países europeus.

"Como sempre quis ser um
CIO internacional, procurava ver
a empresa no todo e não apenas
pela ótica de TI. A tecnologia é

uma coisa muito fascinante e é
possível mergulhar tão fundo
nessas possibilidades que depois
fica meio complicado voltar ao
mundo real. Para quem quer
mais, o ideal é abrir o escopo. Ca-
so contrário você ficará 36 horas
por dia falando sobre TI só com
seus amigos, também de TI",
brinca o executivo.

Apesar de acumular as duas
funções, Falcon admite que hoje
está muito mais dedicado à gestão
da operação brasileira. "Na verda-
de estou equilibrando a gerência
do mundo clássico com o mundo
digital", revela. Na visão do execu-
tivo, o mundo da tecnologia tem
ciclos de vida muito mais curtos,
muita concorrência e foco total em
custos sempre mais baixos. Já o
mundo clássico da Kodak também
apresenta muita tecnologia envol-
vida, mas com ciclos mais longos.
A grande missão de Falcon hoje é
conseguir manter toda atenção fo-
cada nos clientes enquanto coor-
dena o reposicionamento da em-
presa para o mundo digital. "Com
a chegada da fotografia digital es-
se mercado ainda está em evolu-
ção acelerada", conta.

Quando Falcon assumiu a ges-
tão local, no fim do ano passado, a,
Kodak tinha acabado de encerrar a
linha de manufatura na planta de
São José dos Campos, no interior
de São Paulo, centralizando tudo
na fábrica de Manaus (AM). Isso
implicou em redução de pessoal e
redesenho de processos. Depois
disso, a base de São José foi trans-
formada em um centro empresa-
rial e os funcionários de produção
foram recolocados, com suporte da
Kodak, em outras companhias da
região. "Além disso, nestes cinco
meses, aproveitamos a reestrutu-
ração para mudar nosso sistema de
gestão interna pelo ERP da SAP",



ele acrescenta. Diante de todo esse
desafio, Falcon acena com a possi-
bilidade de ter de passar por um
processo de transição e se concen-
trar em uma das funções. "Nada
ainda está definido, mas existe
uma perspectiva de focar na ope-
ração local", admite.

Além da visibilidade oferecida
pela área de TI dentro da corpora-
ção, o estudo da Korn Ferry ainda
aponta que a formação técnica faz
dos CIOs profissionais muito mais
analíticos do que seus pares CEOs
e COOs. Além disso, a gestão de
diversos projetos em momentos
diferentes da empresa também
garante uma postura mais flexível
diante de situações desafiadoras.
O CEO da American Express no
Brasil, Hélio N lagalh, s, compar-
tilha essa visão. O executivo que
já foi CIO do Citibank. da Credi-
card e CIO mundial da operação
Private Bank da instituição entre
1994 e 1997, sabe bem o quanto a
flexibilidade é crucial na baga-
gem de um CEO.

"A experiência no Gtibank me
deu a oportunidade de ir além da
função de CIO e assumir áreas co-
mo marketing e produtos de con-
sumo. Além disso, também tive de
adaptar os sistemas do banco a
sucessivos planos econômicos,
como Verão, Bresser, Cruzeiro,
Plano Collor. Essa é a vantagem
do CIO brasileiro. Se esse tipo de
mudança não ensinar o profissio-
nal a ser flexível, nada mais ensi-
nará", acredita Magalhães.

Essa vivência serviu de supor-
te para o executivo quando ele
assumiu o cargo de CEO da Ame-
rican Express no Brasil, em 2001.

Apesar da empresa contar com
uma estrutura completa e bem
abrangente, que em tese não tra-
ria turbulências à gestão de Ma-
galhães, o destino falou mais al-
to: o CEO assumiu a operação
brasileira um dia antes do ataque
terrorista de 11 de setembro às
torres gêmeas do World Trade
Center."Foi uma reviravolta por-
que tínhamos clientes globais no
WTC, perdemos funcionários e a
sede da empresa ficava na mesma
rua, exatamente em frente aos
prédios. As viagens foram proibi-
das e entramos num super es-
quema de contingência das ope-
rações", relembra.

Nessa hora a experiência em
lidar com situações adversas,
num curto prazo de tempo, foi
crucial. "Fiquei meio esquecido
nos primeiros dias até tudo se
acalmar e foi fundamental me
adaptar rapidamente à nova rea-
lidade. Mas tudo acabou dando
certo", conta.

Com o conhecimento de ne-
gócio acumulado ao longo de vá-
rios anos atuando no segmento
de serviços financeiros, o maior
desafio encontrado por Maga-
lhães foi a gestão de pessoal. "Is-
so é mais complicado. Enquanto
no ambiente técnico é mais fácil
identificar os talentos de acordo
com suas habilidades, quando se
fala num time multifuncional
precisamos de uma atenção dife-
rente para identificar e motivar
esses talentos, gerenciar objeti-
vos de carreira diferenciados eli-
minando qualquer favoritismo",
detalha Magalhães.

Para Marcus Moraes, vice-pre-

sidente da Alog, do segmento de
hospedagem de TI, o maior desafio
enfrentado pelo profissional de
tecnologia é esquecer os bits e
bytes e focar nas pessoas que fa-
zem o projeto acontecer. "Como
CIO você gerencia um grupo har-
mônico de pessoas, com conheci-
mentos e interesses comuns.
Quando você passa ao cargo de
CEO a complexidade desse time se
amplia de forma exponencial", diz.
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O executivo acredita que mais
importante do que conhecimen-
to técnico em finanças e marke-
ting, que pode ser adquirido com
treinamento, educação continua-
da e muita leitura, é conseguir
aliar visões distintas em busca de
um objetivo comum. "Em uma
empresa de tecnologia, como a
Alog, isso é pior ainda. Enquanto
a área de vendas quer oferecer to-
dos os serviços para o cliente, a
tecnologia está preocupada em
como irá manter o nível de servi-
ço. E meu papel é fazer tudo isso
acontecer", reconhece.

Quando se fala sobre as dife-
renças no perfil de CIOs e os
CEOs, o levantamento da Korn
Ferry também detectou a veloci-
dade na tomada de decisões em
situações de pressão, e o modo co-
mo esses executivos comunicam
suas decisões para as equipes. "A
comunicação é essencial. En-
quanto o CIO emite suas opiniões
de forma muito estruturada e

truncada, o CEO precisa estar fo-
cado na linguagem do negócio",
reconhece Magalhães, da Amex.

Não há dúvidas de que as lin-
guagens do CIO e do CEO podem
ser muito diferentes. Mas também
existem oportunidades para que
esse discurso fique alinhado.
"Quando comecei a participar das
reuniões do conselho, procurava
discutir a estratégia no mesmo ní-
vel dos outros diretores, sem me
limitar ao escopo tecnológico", re-
vela Falcon, da Kodak.

Essa capacidade de adaptação
tanto de linguagem quanto de co-
nhecimento também foi o que ga-
rantiu ao CEO da Amex a conti-
nuidade na corporação. Quando o
Bradesco assumiu a franquia de
toda a operação de cartões de cré-
ditos e viagens corporativas da
American Express no Brasil, em
março deste ano, Magalhães foi
dado como carta fora do baralho
por muitos expectadores da nego-
ciação. Mas, na verdade, o execu-
tivo acabou sendo escolhido pela
corporação para fazer toda a tran-
sição de negócios entre as duas
empresas pelo desenho da estru-
tura que hoje garante o suporte ao
banco no dia-a-dia e pelo prepa-
ro de outro líder que assumirá a
controle desse suporte. E quanto a
ele? O CEO que foi CIO por mui-
to tempo assume, até o fim deste
mês, outra operação da American
Express, fora do Brasil. Bagagem
para essa nova viagem, com certe-
za, é o que não falta.
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