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As habilidades que o profissional de e-commerce precisa ter para liderar as empresas da nova 
economia 
 
 
Em apenas alguns anos, a TI passou de suportar negócios a fazê-los crescer, já que a informação 
se tornou um produto e uma fonte de lucratividade. Um novo tipo de profissional está pilotando 
essa conversão: o chefe de e-business. Esse cargo requer um profissional de negócios completo, 
que também sabe aplicar tecnologia para construir o e-business da empresa. A função ainda é 
nova e muitas companhias ainda não têm certeza se esse indivíduo encaixa-se no organograma 
corporativo padrão.  
 
A chave é ter uma pessoa abençoada com habilidades e autoridade para causar o máximo de 
impacto no negócio. E o profissional que se enquadrar no cargo vai dar despesa: um chefe de e-
business ganha em média US$ 250 mil a US$ 300 mil por ano e um bônus de 20% do salário ou 
mais, sem mencionar grandes benefícios e opção de compra de ações.  
 
É um trabalho para empreendedores que podem, por exemplo, ajudar grandes empresas a adotar 
o e-commerce rapidamente. As pontocom, tipicamente, começam com tal indivíduo no leme ou 
com um parceiro voltado para negócio, que pode ser o co-fundador da empresa. Os principais 
requisitos para tornar-se um chefe de e-business são entender o negócio e a tecnologia e usar 
essa última para otimizar as oportunidades comerciais por meio do canal “e”. Além de ter 
profunda experiência em desenvolvimento de negócio, o profissional tem de contratar toda a 
equipe e, portanto, precisa ter forte capacidade de liderança.  
 
O cargo envolve lidar com vários níveis de gerência: do CIO, executivos sêniores de vendas, 
marketing e operações, líderes de TI até a parte técnica da iniciativa. Em alguns casos, o chefe de 
e-business reporta diretamente ao CEO, porque esse canal de negócios se tornou altamente 
visível e crítico em muitas empresas. Para candidatar-se ao cargo, você precisa ter cerca de dez 
anos de experiência em posições seniores, desempenhando papéis de negócio e TI. Uma 
graduação avançada pode ser uma vantagem – muitos deles têm MBAs.  
 
A qualidade mais importante na função é “visão”. Por definição, o chefe de e-business é um líder, 
alguém que sabe se manter um passo à frente da concorrência tecnologicamente. Sabe levar 
estratégias de canal de e-business ao resto da empresa. Além de fundir experiência em negócio 
com know-how técnico, ele tem de atuar como o principal proponente das estratégias de canal de 
e-commerce da organização. O cargo também exige habilidade para trabalhar bem sob pressão e 
cumprir prazos.  
 
Sentir-se à vontade operando à velocidade da Web é essencial, claro, e o cargo demanda talento 
para gerenciamento de projetos, perspicácia financeira e análise, habilidades interpessoais e 
gerenciais. Isso significa ser capaz de criar uma equipe de e-business que abarca pessoal técnico 
e de negócios e pode implementar tecnologia rapidamente para atingir metas.  
 
Nessa função não há tempo para experimentar modelos intermináveis – às vezes é preciso tomar 
decisões rápidas baseadas em informações que não são perfeitas. Essa velocidade e mudança são 
cruciais para empresas que querem capitalizar a Web para colocar produtos no mercado mais 
depressa, estabelecer identidade de marca e, em última instância, golpear a concorrência. As 
conseqüências de agir devagar demais podem ser desastrosas. A grande livraria Barnes & Noble, 
por exemplo, descobriu o que acontece quando uma empresa prefere ficar à espreita do que dar 
logo as rédeas ao chefe de e-business: a Amazon.com foi a primeira a estabelecer-se como lugar 
onde comprar livros na Web, deixando a concorrente na poeira. (Agora, porém, a Barnes & Noble 
está saindo do atraso com uma presença na Web respeitável.)  



 
As principais responsabilidades do chefe de e-business são:  
 
· Articular a estratégia corporativa para atingir o objetivo do e-business;  
 
· Contratar uma equipe para implantar essa estratégia;  
 
· Definir e impor uma linha de tempo para garantir a lucratividade. 
 
  
 
Carreiras  
 
Os chefes de e-business já atuam na maioria das empresas, gravando uma marca no espaço 
pontocom, como a Amazon.com, Monster.com, Priceline.com e outras. Eles também trabalham 
em organizações Fortune 100 mais tradicionais, como a Blockbuster e Charles Schwab & Co., e 
em empresas de bens de consumo, serviços financeiros, manufatura e energia.  
 
Se você ocupa um cargo em networking e quer chegar a chefe de e-business algum dia, precisa 
procurar posições que estendam suas habilidades do foco de tecnologia para o de negócios. O 
cargo requer muito conhecimento dessa área. Por isso, é útil ganhar experiência em lidar com 
pessoal da unidade de negócio ou em desenvolver requisitos de usuário ou sistema.  
 
Também é necessário ganhar experiência em gerenciamento de projeto. Essa tarefa demanda 
conhecimento de recursos humanos e formação de equipe, como o tipo de profissional adequado 
para completar um determinado projeto com êxito. Além disso, você precisa ter capacidade de 
fornecer novas informações sobre tecnologias específicas (fazer parte de uma equipe que está 
compilando uma lista de fabricantes e fornecedores, por exemplo) e em analisar custo e 
benefícios. Demonstrar que você é capaz de segurar as rédeas como executivo sênior ou gerente 
de projeto é absolutamente necessário para assumir esse papel de liderança tão visível e de alto 
impacto. Na verdade, muitos chefes de e-business estão sendo pescados nas unidades de 
negócio, onde existe uma forte ênfase em crescimento.  
 
O cargo de chefe de e-business será cada vez mais comum com a ampliação da presença das 
empresas na Web, em especial nos próximos três a cinco anos. Mas o problema é que ainda não 
existem muitos profissionais com as habilidades certas para o cargo. Um histórico da criação de 
sistemas Web lucrativos pode dar-lhe uma idéia dessa função. Considerando-se que o número de 
empresas baseadas na Web bem-sucedidas ainda não é grande, fica mais fácil entrar nesse 
domínio hoje.  
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