


Como a experiência de CIO ajudou
Jairo Martins da Silva a se tornar

vice-presidente da Siemens na Alemanha
e o gestor da área campeã de vendas de

serviços de telecom da companhia
POR Katía Militello > F o T o s R O G É R I O P A L L A T T A

Ex-CIO para o Mer-
cosul da Siemens, o pernambu-

cano Jairo Martins da Silva deu uma gui-
nada e tanto na carreira. Em maio de 2005, foi

convidado para trabalhar na matriz da Siemens,
em Munique, na Alemanha. O cargo? Vice-presi-
dente sênior de vendas de serviços de telecom para a
região que engloba Portugal, Espanha e toda a Améri-
ca Latina. Quase um ano e meio depois de trocar a TI
pela área de negócios, Silva fechou o ano fiscal como
o gestor da melhor região em vendas de serviços de
telecom para operadoras. Jairo Martins da Silva fa-
lou aos 8o CIOs presentes no INFO CIO Mee-

ting, na Praia do Forte (Bahia), sobre como
aplica, nessa nova fase da carreira, o

que aprendeu como CIO.
Além da Info

CORPORA-
TE, vários CIOs

fizeram perguntas a
Silva. Veja os principais
trechos da entrevista.
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Info Corporate>      passou da TI para a área de
negócios, mudou para a Alemanha, encarou uma cultura
de negócios diferente e se deu muito bem. Ter ocupado
a cadeira de CIO ajudou nessa nova fase da sua carreira?

DA Minha carreira pro-
fissional é um tanto senoidal. Comecei na área de
serviços, fui para a engenharia, depois assumi a
produção industrial, criei uma unidade de negócios
em TI, a SBS Siemens, e depois fui convidado para
ser CIO. Foi muito bom ser CIO tendo essa expe-
riência na linha de frente, porque você implementa
aquilo que o negócio necessita. Para essa nova fase
também foi importante ter sido CIO. Levei muito
da experiência de processos e medida de
produtividade para a unidade de
gócios. Tanto que fiz o planeja-
mento com uma equipe bem
reduzida, já que não há razão
para ter uma equipe grande
sediada na 'Alemanha. Ge-
rencio uma área de serviços
e a equipe deve estar perto
do cliente. Fiz um desenho
do processo e implementei
ferramentas de TI. A expe-
riência de CIO me valeu mui-
to para estruturar essa unidade
de negócios.

Na época que era CIO criei dentro da Sie-
mens um slogan que dizia o seguinte: vamos diminuir
o T e aumentar o I da TI. Sempre preguei isso. O mais
importante é a informação e precisamos saber buscá-
la e usá-la. Com isso você consegue fazer tudo. Mui-
tos CIOs ainda não se preocupam com a informação
que flui na empresa, para que ela faça parte do negó-
cio. É preciso analisar constantemente o que as uni-
dades de negócios necessitam, o que precisam e, a
partir daí, se focar na tecnologia. Muitas vezes o que
acontece é que o CIO vai direto à tecnologia sem ana-
lisar o que a unidade de negócios precisa. Isso é um
pecado capital. O que levei da experiência de CIO foi

como trabalhar melhor com a informação,
orque se você não sabe fazer isso, não

consegue fazer negócios. Esse é o
novo papel do CIO: lidar bem

com a informação. E aí inde-
pende de estar na unidade de

IC > Sua equipe é formada por quantas pessoas?
SILVA> Cuido de uma região que engloba
Portugal, Espanha e toda a América Latina.
Meu pessoal tem de estar fora da Alema-
nha. Em Munique só há cinco pessoas.
Quando fiz o planejamento, os alemães se as-
sustaram, mas expliquei que precisamos ter proces-
sos bem definidos e fazer com que a informação flua.
As outras regiões contam com 30 ou 40 pessoas para
cuidar das vendas. Somos a unidade que tem o menor
custo, utilizamos melhor as ferramentas de TI e com
isso conseguimos ótimo resultado. Vamos fechar o
ano fiscal como a região de maior volume de serviços
para operadoras de telecomunicações da Siemens.

IC> É comum ouvir que o CIO ainda é muito técnico, que pre-
cisa ser mais voltado para negócios. A Info CORPORATE já fez
muitas matérias sobre isso. Como você se preparou?

rei todas as paredes. E muito diferente das
ou-tras, porque o alemão gosta de sala fe-

chada. Há gente na empresa que pede pa-
ra entrar na minha equipe, porque as
pessoas estão sempre rindo, todas feli-

zes e aumentando os lucros, fazendo vo-
lume de vendas. Não foi difícil me adaptar, porque
já tinha morado na Alemanha por três anos e meio.
Meu conhecimento da língua é bom e isso facilita.
Comecei também a me interessar pelos dialetos bá-
varos, comprei vários livrinhos e abro as reuniões
falando em bávaro e todos caem na risada. Isso que-
bra a formalidade. Você não pode ser tímido, por-
que o alemão já é tímido. Chamo todos na empresa
pelo primeiro nome e assim quebro a formalidade.
Quando eles fecham um contrato, vou lá e dou um
abraço. Falo 'chega aqui meu nego' e dou um abraço
no alemão. Ele amolece, aceita.
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negócios ou na área técnica.

um argentino, um turco e um ho-
landês. Nossa sala é muito divertida, ti-

IC> Quais foram as dificuldades
que você teve para se adaptar ao
novo cargo na Alemanha? Na sua

equipe todos são alemães?
Tenho uma equipe em

Munique formada por alemães,

Pne-
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IC > Você pensa em voltar ao Brasil? Como está estrutura-
da sua carreira para os próximos anos?
SILVA> Sempre gostei de viver na Europa. Planejei
voltar à Alemanha depois que meus três filhos se
formassem. Foi o que aconteceu. Tinha recebido o
convite da Siemens havia oito meses, segurei e em
maio do ano passado resolvi que era a hora certa de
aceitar. Quero terminar minha carreira por lã. Não
penso numa volta para o Brasil agora.

(CIO DA CARTEPILLAR)> O CIO precisa ter
a visão de serviço. Entender a TI como uma empresa presta-
dora de serviços dentro da própria companhia. Diante dessa
necessidade, como nasceu a SBS na Siemens?
SILVA > A Siemens é uma empresa muito grande.
Tem mais de 450 mil funcionários mundialmente e
para implementar TI precisa de um exército muito
grande. Todas as atividades eram feitas interna-
mente, desde o help desk até a infra-estrutura e o
ERP. Como havia tanto conhecimento dentro da
empresa, pensamos em juntar essa turma e, além
das implantações internas, ir também para o mer-
cado. Aproveitamos o conhecimento interno para
fazer negócios. Aqui no Brasil chegamos a 70% de
negócios externos e 30% internos com a SBS.

Muitas grandes companhias
criaram empresas de TI, como a Lufthansa Systems, a Ge-
das com a Volkswagen e a própria SBS Siemens. Mas, quan-
do se começa a vender serviços de TI para o mercado, não
há um distanciamento do core? A empresa não acaba se
tornando um filhotinho da TI?
SILVA>O caso da SBS foi diferente porque ela já fa-
zia parte do core da Siemens. Quando surgiu a con-
vergência de TI com telecomunicações, já tínhamos
esse conhecimento havia tempos dentro de casa e ele
não era explorado. Quando o CIO começou também
a fazer a gestão das telecomunicações, aproveitamos
o momento para ir ao mercado. Hoje a área de teleco-
municação corporativa está totalmente inserida na
TI e a SBS aproveitou essa convergência.

(PFIZER)» Sua experiência anterior, em
negócios, alavancou mais sua carreira de CIO do que o inverso?
SILVA> A Siemens ficou muito tempo como uma
empresa de produto e viu que precisava fazer um
equilíbrio do faturamento entre produto e serviço.
Para vender serviço é preciso ter uma base de TI
muito forte. Então foi pelo fato de eu ter ficado um
tempo na SBS e também ter sido CIO que eles vi-
ram essa possibilidade de levar TI para o negócio de
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serviço. Tanto que hoje, para fazer uma venda para
uma operadora, se não levarmos ferramenta de TI
para melhorar processos, não conseguimos ter uma
margem boa nos sistemas de outsourcing. Então,
minha passagem como CIO valeu muito.

Cássio Dreyfuss (GARTNER)> Há uma grande dificulda-
de para os CIOs brasileiros venderem credibilidade para suas
matrizes. Você deve ter passado por isso. Como foi a venda
de credibilidade ao longo de sua carreira?
SILVA:» Sempre tive muito contato com a Alema-
nha, em projetos que fazíamos juntos em teleco-
municações. O brasileiro tem facilidade para domi-
nar vários assuntos, enquanto o alemão é muito
especializado. Sempre que tinha uma oportu-
nidade, apresentava uma idéia revolu-
cionária. Então isso foi me
dando a criar um certo nom
na Alemanha e contribuiu
para receber o convite para
trabalhar lá, em 2004.
Chegar com idéias novas e
não se intimidar faz bem
para a sua imagem.

Carlos Eduardo Corrêa da
Fonseca (ABN AMRO REAL)>
Agora que estou numa multinacio-
nal, percebo que o comportamento
dos profissionais brasileiros é muito dife-
rente dos que atuam em outros países. Como
você compara os profissionais de TI da Siemens
no Brasil e na Alemanha? Vejo aqui no Brasil um
envolvimento maior. Isso acontece mesmo?
SILVA > No Brasil a TI tem muito melhor
qualidade do que lá fora. Sinto uma neces-
sidade muito grande de uma boa infra-estrutura, de
um serviço melhor, de uma postura melhor. Temos
uma TI de um nível muito superior, pelo menos com-
parada com a da Alemanha. Todo o mundo cozinha
com água, mas a nossa água é muito melhor. Não ve-
jo o alemão pensar em processos, em qualidade ou
fluxo de informação. Eles cometem ainda erros pri-
mários. Estamos no Brasil num nível bem superior
em relação à gestão de TI. Aqui o CIO está próximo
das unidades de negócios. Lá não vejo o CIO fazer
uma reunião de negócios. Quando se implanta uma

mudança no ERP, isso simplesmente vem definido e
o negócio não participa. Posso dizer com experiên-
cia própria que o nível de gestão de TI no Brasil é
muito melhor do que na Europa. Isso prejudica a
produtividade. Aqui eu trabalhava de uma maneira
mais fácil, porque tinha maior ajuda na gestão de TI.

Tomita (PHILIPS)> O que você,
nessa nova posição na área de negócios, recomendaria a um
CEO sobre como enxergar a tecnologia?
SILVA> Para o CIO, eu recomendo não desistir. Pa-
ra o CEO, eu diria: traga o CIO para se reportar dire-
tamente a você e não mais à área financeira, princi-
palmente àquela área tipo controladoria. Isso é uma

praga. No lançamento do meu livro no Recife
(Jairo Martins da Silva escreveu o livro

Cachaça — O Mais Brasileiro dos Pra-
zeres, sobre a história da bebida),

me perguntaram se já plantei
uma árvore. Eu disse já. Se já ti-
ve um filho homem. Eu disse
que sim. Então, você não pre-
cisa de mais nada. Falei que
ainda não fiz tudo, pois não
matei um financeiro, e não
desisto desse plano. O CFO

não serve para chefiar o CIO,
porque tem visão de curto prazo,

e a do CIO deve ser de longo prazo.
O conselho que daria ao CEO é fazer

com que o CIO participe das reuniões de
decisão e compartilhe com ele tudo o que

acontece na empresa, porque a empresa que
não souber tratar a informação e não der
valor ao CIO, que é a pessoa que sabe fazer
isso, não vai ter sucesso.

IC> Todos dizem que o CIO precisa buscar mais visibilidade
dentro da empresa. Como ele pode furar o bloqueio?
SILVA> A melhor forma é o CIO procurar as unida-
des de negócios e participar das reuniões, identi-
ficar as necessidades e ajudar. O presidente vai
perceber que as unidades de negócios estão com
uma certa dependência do CIO e que há uma inti-
midade com a TI. Essa é uma forma de vencer es-
sa barreira. A aproximação correta, portanto, é pe-
las unidades de negócios. <<
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