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Mais do que ouvir dicas de
comportamento, para seguir o caminho

certo e se tornar o CEO de uma
empresa de TI, é preciso entender

as necessidades das companhias

ara evitar que no final da
carreira um dos sonetos
de Carlos Drummond de

Andrade embale seus pensamen-
tos - "Perdi o bonde e a esperança.
Volto pálido para casa"-, prepare-
se desde agora para agarrar as
oportunidades e tomar-se o presi-
dente de uma empresa fornecedo-
ra de TI. Entre os itens dessa pre-
paração, nada de dicas de gurus e
seus mágicos livros de auto-ajuda
corporativa. O melhor é entender
as áreas pelo qual precisa passar
para reunir no seu perfil as carac-
terísticas exigidas de um CEO.

Antigamente, segundo a direto-
ra-geral para o Brasil da Russell
Reynolds, Fátima Zorzato, havia
uma idéia de que a maior parte dos
líderes de empresas de tecnologia
da informação eram vendedores e
da área de relacionamento com
clientes. "Hoje há uma mudança
para o que chamamos de 'perfil de
consultoria'e também um segundo
movimento de venda consultiva,
porque a terceirização trouxe novas
práticas", analisa. Segundo Fátima,
o que motivou essa mudança foi
uma alteração na demanda do
mercado. "No passado as necessi-
dades eram só de mão-de-obra."

A executiva acredita também
que, nas empresas de software, a
origem dos presidentes é basica-
mente de consultoria ou pessoas
que um dia já foram de TI e têm
formação técnica. "Diferentemen-
te, há trinta anos havia um misto
entre o olho financeiro e de ven-
das. Atualmente a prioridade é por
executivos de negócios. Quem en-
tender essa necessidade de conhe-
cimento de mercado e conseguir
identificar oportunidades de cres-
cimento tem mais chance de se tor-
nar o presidente", aposta Fátima.

Dono de uma opinião diferen-
te, Jairo Okret, sócio da Korn/
Ferry, identifica quatro perfis po-
tenciais para assumir o cargo má-
ximo de uma fornecedora de TI. O
primeiro, segundo ele, é o de ven-
dedor, que fez carreira em vendas.
Na seqüência, quem surge é o
consultor, seguido do profissional
técnico, e a quarta possibilidade é
a pessoa com perfil de gestão. "-
Além disso, existe quem faça uma
carreira horizontal, mas em diver-
sas empresas, e quem fica em uma
só companhia e vai crescendo",
acrescenta.

O executivo lembra que recen-
temente duas grandes empresas -

ele prefere não citar, mas é inevitá-
vel lembrar de Microsoft e HP -
mudaram a presidência. "Um dos
diretores-gerais escolhidos teve
uma carreira linear, com forte per-
fil em vendas [Mário Anseloni, na
HP], enquanto o outro veio do se-
tor de telecomunicações, consulto-
ria e tem fortes características de
gestão [Michel Levy, da Micro-
soft]", avalia, lembrando que tam-
bém existem outros que já passa-
ram pelo posto de CIO, entre de-
mais particularidades.

Tudo isso, entretanto, depende
do momento e da necessidade de
cada empresa. O vice-presidente
para a América Latina da fornece-
dora de business intelligence (BI)

Hyperion, Randi Di Prima, atra-
vessa pela segunda vez em menos
de um ano a experiência de esco-
lher um presidente para a unidade
brasileira. "Acho que no passado
era fundamental um profissional
que tomasse decisões rápidas.
Atualmente é essencial que o pre-
sidente saiba trabalhar em equipe
e ser parte de um time", compara.
Di Prima conta ainda que procura
cinco capacidades no futuro diretor
da unidade brasileira:
1) COMUNICAÇÃO - não al-
guém que fale muito, mas que se
expresse com eficácia;
2) ÉTICA - que trabalhe dentro da
legalidade;
3) LIDERANÇA - que aceite fazer

até mesmo tarefas de que não gos-
ta muito;
4) PAIXÃO - que"curta"e acredite
na empresa, gerando motivação; e
5) HABILIDADES TÉCNICAS -
que segundo Di Prima é o mais fá-
cil de ser aprendido.

Em relação ao setor de origem
do profissional, o vice-presidente
não tem preferências, mas admi-
te que todos os executivos preci-
sam de habilidades de vendas,
mesmo que isso não signifique
sair da empresa todos os dias pa-
ra "bater na porta" dos clientes.
"Vender precisa apenas estar no
pacote. O ideal é uma experiência
rotativa", afirma.

O perfil de vendedor também
é essencial, na visão de José Ruy
Antunes, diretor-presidente da
SAP Brasil, que começou a carrei-
ra na área financeira e de vendas
e até hoje se auto-intitula um co-
merciante. "Qualquer presidente
é antes de mais nada um vende-
dor, principalmente na TI, que vi-
ve da conquista de novos clien-
tes. Mas também acredito que
haja espaço para alguém do setor
de serviços com cacoete em ven-
das. Isso varia com o momento da
empresa", comenta.

Em contrapartida, outros perfis
completamente alheios à tecnolo-
gia podem levar ao cargo máximo.
Foi o que aconteceu na Chiptek -
especializada na terceirização de
serviços de TI -, que criou um con-
selho de administração e nomeou
o diretor financeiro Nilo Porta co-
mo diretor-geral. "Acho que anti-
gamente realmente existia essa
idéia de que profissionais de ven-
das deveriam se tornar os presi-
dentes. Mas a experiência que ho-
je se obtém em outras áreas, como
a de finanças - que viabiliza proje-

tos e fornece recursos para o cres-
cimento -, abre margem para novas
possibilidades", comenta Porta. "E,
havendo vários candidatos com
boa visão do negócio e da empresa,
olharia com atenção para os depar-
tamentos de recursos humanos, fi-
nanças e aqueles voltados para o
mercado", enumera.

De acordo com Porta, a falta de
conhecimentos técnicos, ao con-
trário de um obstáculo para assu-
mir o cargo, pode ser uma vanta-
gem. "Como eu não entendo de TI,
obrigo os profissionais da equipe a
repensar a forma de explicar as ini-
ciativas, com um vocabulário mais
simples. E nesse processo acaba-
mos produzindo projetos mais
bem elaborados, o que com olha-
res viciados não seria possível. Is-
so é muito positivo para a empre-
sa e para desenvolvermos novas
idéias", afirma.

Finalmente, a dica de Fátima
Zorzato para chegar ao cargo de
CEO de uma empresa de TI é: "-
Quem deseja se tornar o presiden-
te deve pensar em um novo estilo
de gerenciar, olhando para o mer-
cado de pequenas e médias com-
panhias, nas possibilidades de im-
plementação e em habilidades
pessoais que o preparem para lidar
com cobrança por resultados", re-
comenda. E destaca: "Antes se co-
brava por resultados em um perío-
do entre cinco e sete anos, e hoje a
cobrança é quase imediata, entre
um e três anos".

A conduta pessoal também é
importante, na visão de Okret, da
Korn/Ferry. "Durante a preparação
para tornar-se um presidente, é
preciso lembrar que além de habi-
lidades de vendedor e do conheci-
mento técnico é vital pensar no la-
do comportamental", alerta. "Os
profissionais também precisam to-
mar decisões no tempo certo e ado-
tar uma liderança alinhada com as
pessoas, o ambiente e os fornece-
dores, ouvindo generosamente as
ansiedades de cada um", completa.

Portanto, mantenha os olhos
abertos e atentos a várias direções,
para que, quando o bonde passar,
você não esteja despreparado pa-
ra assumir a direção.
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