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Cada vez mais comuns nas empresas, os jovens CIOs têm peril voltado a resultados e talento. 
Mas estarão preparados para gerir as equipes de TI? 
 
A pouca idade não impediu Augusto Cruz, 36 anos, de alcançar uma carreira de sucesso dentro 
da TI da unidade de eletrodomésticos da Whirlpool, empresa americana que detém as marcas 
Brastemp e Consul. Contratado quando tinha 29 anos, com 33, Cruz já ocupava o cargo de 
gerente-geral de TI no Brasil. Foram quase dois anos e meio de projetos bem-sucedidos, até 
que, em janeiro passado, ele foi convidado a liderar um projeto global de TI na matriz da 
empresa, em Benton Harbor, Michigan (Estados Unidos). Além do conhecimento de TI e 
negócios,Cruz atribui à sua ênfase no relacionamento interpessoal uma das razões para 
crescer profissionalmente, mesmo ainda tão jovem."Sempre fiz questão de conhecer e tratar 
as pessoas de forma igual e com empatia", diz. Outro fator que consider a ter contado pontos 
a seu favor foi a busca constante pela motivação das equipes e pelo desenvolvimento do 
consenso, embora essas não sejam características muito comuns aos jovens executivos.  

Mas na TI tem sido diferente, como mostra o exemplo de Cruz. Alçados ao cargo de CIO cada 
vez mais novos, os executivos de tecnologia conseguem aliar emoção com razão numa 
proporção que tem se mostrado acertada. A disponibilidade para encarar situações 
desconhecidas e complexas é outro diferencial dos jovens que começa a ser muito bem visto 
pelas empresas."Eles apresentam um perfil agressivo, com foco diretamente voltado a 
resultados.Daí a explicação para o sucesso que muitos jovens vêm conquistando", diz Cláudia 
Saad, gerente da Luminous, divisão de recrutamento e seleção de executivos da empresa de 
RH Tradição.  

Volte ao exemplo de Augusto Cruz. Ocupando agora o cargo de IS director, project delivery 
(algo como diretor de TI com foco em entrega de projetos), Cruz diz que sempre buscou 
concentrar-se nos resultados." Procuro ter uma carreira pautada pela execução e entrega, 
além de sempre buscar o aperfeiçoamento profissional a partir de treinamentos ou educação 
continuada", afirma. Além dos resultados alcançados na subsidiária brasileira da Whirlpool, 
Cruz acredita que a idade e seu atual momento na carreira colaboraram para a promoção.  

Muitas empresas escolhem os jovens com talento e disponibilidade para oferecer carreiras 
internacionais. Trata-se de uma situação que expõe o profissional a grandes riscos, mas 
também a excelentes oportunidades de crescimento.  

Treinamento 
A extensa oferta de MBAs e os cursos de especialização em TI e negócios têm ajudado a 
turbinar a formação dos profissionais mais novos. Rodrigo João Gabriel, 32 anos,antes de 
assumir a posição de diretor de inteligência corporativa da Carbono Química, trabalhava numa 
empresa que desenvolve software de gestão. Ao mesmo tempo em que aprendia na prática, 
fez pós-graduação em administração e vários cursos, como os de qualificação em governança 
corporativa. Em 2003, Gabriel passou a ocupar o cargo de CIO da Carbono Química, empresa 
da qual também é acionista."Se eu não der resultado, não tenho de estar na cadeira de 
diretor. Meu desafio é de carreira e não de idade", afirma.  

Para ocupar a posição de diretor de tecnologia da Alpes Corretora de Valores,empresa que tem 
um produto de home broker chamado Win, Roberto Lee, 27 anos, fez o caminho inverso.Sua 
origem em mesa de operação e pregão o levou a se especializar na parte lógica da tecnologia. 
Formado em administração, Lee buscou um curso de pós-graduação em arquitetura da 
informação na Inglaterra. O que o puxou para a TI foi o boom da internet e das ferramentas 
de colaboração. Foi Lee quem conseguiu fazer com que 90% das operações na corretora 
ocorressem por meio de plataformas eletrônicas."É bom trabalhar com jovens porque eles 
apresentam mais sinergia, enquanto gente mais experiente traz valores e conhecimento 
aprofundados", diz Lee.Embor a os jovens CIOs mostrem um bom conhecimento técnico e de 
negócios, resultante do acesso à informação desde cedo, a consultora Cláudia Saad alerta para 
a falta de maturidade em lidar com as pessoas e equipes. 



O pecado dos CIOs mais novos é não ter jogo de cintura, traquejo e disposição para 
ouvir.Outra desvantagem da pouca idade é a falta de experiência para gerenciar a expectativa 
dos usuários e da equipe de TI, o que exige entender o timing das coisas e saber conviver bem 
com os executivos mais velhos."Sempre tive pessoas com mais  experiência profissional em 
meus grupos e isso nunca foi um problema, pois encontramos uma maneira de contar com a 
contribuição de cada um", diz Cruz. Para ser respeitado pelos funcionários e pela diretoria, 
Cruz sugere ao CIO jovem que desenvolva experiência em análise, implantação e 
gerenciamento de projetos. Falar a língua dos negócios e conhecer os processos e as 
estratégias da empresa é também imprescindível para se posicionar como um líder. 
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