


O
administrador de empresas Rubens Nascimento Pinto não tem do que reclamar
quando o assunto é salário. Diretor de TI da indústria farmacêutica de origem
alemã Boehringer Ingelheim, Nascimento Pinto teve aumentos periódicos
nos últimos dois anos. Além dos 13 salários regulares, com a remuneração
variável ele pode aumentar seus vencimentos em 45% no ano, se ultrapassar as

metas. Dos seis objetivos individuais que tem a cumprir neste ano, só dois são de gestão da TI.
Os outros estão relacionados a aumento de vendas, suporte à marca e melhorias de processos

para as áreas usuárias. Com 46 anos e há
seis na Boehringer, Nascimento Pinto é
um profissional de tecnologia valorizado
porque aprendeu a ter uma visão mais
ampla da companhia. "Os colegas que não
acompanharam esse movimento de ali-
nhamento estratégico da TI perderam es-
paço", afirma. Para os CIOs que, como
Nascimento Pinto, extrapolaram as fun-
ções técnicas, conquistaram visão de ne-
gócios e foco nos resultados financeiros, a
boa notícia é que os salários tendem a ga-
nhar um bom upgrade, principalmente a
remuneração variável.

Uma pesquisa realizada por Info COR-
PORATE com a ajuda dos grupos estrutu-
rados de CIOs de São Paulo, Rio de Janei-
ro e Rio Grande do Sul, além dos grandes
bancos, mostra que 73% dos diretores de
tecnologia brasileiros ganham entre 25 mil
e 40 mil reais por mês; sendo que quase
41% estão na faixa de 40 mil reais. Pouco
mais de 20% recebem entre 15 mil e 20
mil reais e um seleto grupo de 6% ultra-
passa o patamar de 6o mil reais mensais.

Nos últimos três anos, 76,4% dos CIOs
brasileiros tiveram aumento de salário en-
tre 5% e 20%, e 49% disseram que o peso
da remuneração variável também cresceu.
O ganho mensal dos diretores de TI é com-
plementado por bônus cada vez mais gor-
dos. Dos 92 CIOs que responderam à pes-
quisa, no início de julho, 80% recebem en-
tre cinco e seis salários anuais de bônus,
vinculados, na maioria, ao cumprimento
das metas financeiras da empresa. Apenas
7,3% têm a remuneração variável atrelada a

metas de TI, embora 25,8% relacionem os
ganhos adicionais ao cumprimento do or-
çamento e prazos dos projetos de TI.

No mundo, a evolução do salário dos
executivos de tecnologia não é diferente.
"Em 14 anos de pesquisas, nunca vi cair a
remuneração do CIO. Ela é sempre cres-
cente", disse à Info CORPORATE David
Foote, CEO da Foote Partners, empresa
que publica dados de salários e certifica-
ções de TI nos Estados Unidos. Segundo
Foote, 2007 está sendo um bom ano para
o bolso dos líderes de TI, que cada vez
mais têm assumido responsabilidades co-
mo COO (Chief Operating Officer). "É um
trabalho duro ser CIO na economia global.
Cerca de 40% dos CIOs de nossa base
têm responsabilidades de operações, jun-
to com as obrigações de TI" afirma.



Mas à medida que os CIOs ganham vi-
sibilidade na estrutura das corporações e
melhores salários, cresce também a pres-
são por resultados. Se há três anos a re-
muneração variável não era parcela signi-
ficativa dos ganhos, hoje já significa um
terço dos ganhos totais. "O Brasil é um
dos países onde a remuneração variável é
mais agressiva na área de TI. Em bancos
de investimento, a composição do salário
do CIO chega a ser 50% fixo e 50% variá-
vel", diz Marcelo Alfieri, consultor sênior
da Mercer, consultoria especializada em
carreira executiva.

Menor Oferta Além do pagamento de
bônus, as empresas devem reforçar a
distribuição de ações e os incentivos de
longo prazo, em ciclos de três a cinco
anos. Segundo Alfieri, a carreira está
evoluindo e a tendência é que, assim co-
mo nos grandes bancos, o CIO responda
ao CEO. "A cobrança por resultados e a
pressão por corte de custos fazem parte
do dia-a-dia de todo executivo. No caso
do CIO, a responsabilidade é grande,
pois na era do conhecimento é ele quem
disponibiliza as informações de apoio às
decisões de negócios", diz Alfieri.

Embora os ganhos sejam mais altos no
setor financeiro, as oportunidades para
os CIOs de bancos estão diminuindo, de-
vido ao movimento global de fusões e
aquisições. "Já há dificuldade de recolo-
cação para esses CIOs, embora sejam
profissionais de altíssima competência",
afirma Carlos Eduardo Corrêa da Fonse-
ca, diretor executivo de TI do ABN Am-
ro Real. Para aqueles que conquistaram
seu espaço nos grandes bancos, a tendên-
cia é de aumento do salário. Segundo
Corrêa da Fonseca, a remuneração variá-
vel no mercado financeiro será cada vez
mais agressiva, vinculada a resultados,
como reflexo do desempenho do banco.

Outros setores também caminham
nessa direção, como mostra a pesquisa de
Info CORPORATE: 65,8% dos CIOs
disseram que têm metas financeiras a
cumprir e apenas 7,3% elencararn metas



de TI. É o que acontece na indústria de
eletrodomésticos de origem alemã BSH
Continental. O bônus de Edgar Marçon,
diretor de TI para América Latina da em-
presa, está 70% vinculado aos resultados
da companhia. As metas de TI represen-
tam 30% da remuneração variável, que,
em anos de muito bom desempenho,
pode chegar a cinco salários.

No final do ano passado, a BSH reali-
zou, pela primeira vez, um workshop com
todos os diretores da América Latina para
fechar um plano comum de metas. "Antes
a definição era feita pela direção. Agora as
metas são negociadas pelos diretores em
conjunto" afirma Marçon. A tendência
com essa política é de a empresa fun-
cionar de forma mais sintonizada.

No começo da década, segundo Bartolo-
meu Borghi, da consultoria de RH Lopes &
Borghi, eram poucos os CIOs com perfil
estratégico e, por isso, seus salários dobra-
vam quando trocavam de empresa. "Hoje o
mercado está mais estável e as mudanças
acontecem com ofertas de aumento de
20% a 40%", afirma Borghi.

Os setores mais quentes para o CIO
hoje são os de construção civil, petroquí-
mica, serviços e a indústria sucroalcoolei-
ra, que se preparam para uma onda de
contratações para crescer. "As empresas
vêm buscando profissionais com experti-
se nesses segmentos para fazer frente ao
momento atual de crescimento da econo-
mia brasileira" afirma Marcelo Cardoso,
presidente da empresa de outplacement,
coaching e gestão de carreira DBM Brasil.



CFO ganha
20% mais

Embora seja chavão bater na tecla da TI
alinhada aos negócios, ainda são poucos os
profissionais com esse perfil no mercado
brasileiro. Apenas um seleto grupo de
CIOs chega ao primeiro nível de decisão
em empresas movidas por tecnologia,
como as do setor financeiro e de telecom.

Executivos de TI dessas áreas geral-
mente se reportam ao CEO, têm bônus
polpudos, entre 18 e 24 salários adicionais,
pagos na virada do semestre e no final do
ano. Ganham por mês mais de 6o mil
reais, como mostra a pesquisa da Info
CORPORATE. "O mercado de TI está
aquecido, por isso a contratação de CIOs
parte de um patamar superior de remune-
ração. Mas isso é momentâneo, porque
CIO em primeiro nível de diretoria ainda é
raro fora do setor financeiro", afirma
Marcelo Braga, sócio da Search Consul-
toria em Recursos Humanos.

Além de ser alçado ao primeiro time da
organização quando ganhou o título de
chief, o CIO entrou na rota de remune-
ração equivalente à dos colegas do cha-
mado C levei. O caminho natural será de
equiparação, conforme o setor de ativida-
de e o organograma da companhia. "Se
tecnologia é core para a estratégia de
negócios, não há motivo para uma dife-
rença de remuneração em relação a outras

áreas-chave da empresa", afirma Aline
Zimermann, sócia da Fesa, empresa de
recrutamento e seleção de executivos.

Levantamento feito pela consultoria
Watson Wyatt com 134 empresas brasilei-
ras e multinacionais de grande porte mos-
tra que o CIO ganha cerca de 20% menos
que o CFO (Chief Financial Officer) e
quase o mesmo que o diretor de marke-
ting. Com uma ordem de grandeza de 100,
relativa a salário mais bônus do profissio-
nal de tecnologia, a pesquisa demonstra
que os ganhos do diretor de marketing
ficam em torno de 106, ou seja, 6%
acima dos do CIO. Para Marcos Morales,
diretor de capital humano da Watson
Wyatt, a distância entre os salários era
muito maior há alguns anos.

Valorização falsa O fato de ganhar
menos que os outros diretores da corpora-
ção ê encarado com naturalidade por
Rubens Nascimento Pinto, CIO da
Boehringer Ingelheim. Sua remuneração
está um patamar abaixo dos ganhos dos
pares de marketing, finanças e da área
médica, que também têm pacotes diferen-
ciados de benefícios. "Torço para que eles
atinjam os objetivos e que seus projetos
andem, pois a TI cresce junto", afirma.

Comparado ao salário dos profissionais
de outros países, o dos CIOs brasileiros
está valorizado por causa da taxa de câm-
bio. Hoje, com a paridade de menos de 2
reais por dólar, a remuneração total,
incluindo bônus, do gestor de TI brasileiro
não fica muito distante dos ganhos do



americano no papel, o que é uma realidade
distorcida. A pedido de Info CORPORA-
TE, a consultoria Watson Wyatt traçou
um comparativo, em dólar, da remunera-
ção total do executivo brasileiro de tec-
nologia com a de seus pares em outros três
países. Aplicando a ordem de grandeza
100 para o Brasil, um CIO nos Estados
Unidos ganha 6% mais, com 106 pontos.
O salário dos CIOs argentinos fica na faixa
de 59 pontos, prejudicado pela taxa cam-
bial, e o mexicano estaciona em 87 pontos.

"Quatro anos atrás, quando o real esta-
va desvalorizado, o CIO no Brasil ganhava
mal em dólar, que é a moeda utilizada
como referência para enviar executivos ao
exterior. Hoje, com esse câmbio, não
compensa para um CIO brasileiro mudar-
se para os Estados Unidos, onde o custo de
vida é bem mais alto", diz Morales.

À medida que aumentam as obrigações
do líder de TI, crescem os benefícios, arma
poderosa das empresas para reter talentos.
Pesquisa da Lopes & Borghi com 481 exe-
cutivos de TI constatou que 62% tiveram
MBA ou pós-graduação pagos pela empre-
sa, além dos benefícios tradicionais. Uma
parcela de 6% dos gestores de TI contam
com luvas de contratação e 8% com stock
options. Dois terços têm plano odontológi-
co, além do tradicional plano de saúde.

Turn over
é baixo

Mais focado em resultados, o execu-
tivo de tecnologia brasileiro já não tra-
balha no curto prazo. Os líderes de
TI experientes sabem que o retorno dos
investimentos não é imediato e que a
busca por eficiência envolve otimização
de processos. "O CIO constrói a estra-
tégia de TI da empresa pensando em
colher os resultados nos exercícios
seguintes. Ele olha para o médio prazo,
levando em conta o tempo de matura-
ção dos grandes projetos", afirma Aline
Zimermann, da empresa de recruta-
mento Fesa. Por essa razão, Aline diz
que o turn over não é alto na TI, em
comparação com outras posições, como
a de marketing e a de diretor de vendas,
que costumam migrar de área e de
empresa com maior freqüência. "Na TI
há uma certa estabilidade, com um per-
fil de executivo sênior", afirma Aline.

Mas no ano passado essa calmaria foi
alterada, com uma rotatividade acima
da média. Segundo Sérgio Lozinsky,
vice-presidente da consultoria Booz
Allen Hamilton, essa mudança aconte-



céu devido à busca das empresas por
profissionais de tecnologia com perfil
diferenciado, mas que não descuidaram
do lado técnico. "O número de sistemas
críticos para o funcionamento das
empresas aumentou e espera-se que o
CIO resolva tudo sobre Business In-
telligence, CRM, cadeia de valor com
sistemas compartilhados, internet e
outras questões técnicas, além dos pro-
cessos de negócio", diz Lozinsky.

Perfil humano valorizado Parti-
cipar do chamado nível C de decisão nas
corporações conferiu ao gestor de tec-
nologia um status antes desconhecido,
na opinião de lone de Almeida Coco,
vice-presidente do programa executivo
do Gartner para a América Latina.
"Algumas empresas agregaram outras
funções ao cargo de CIO, como gestão
de call center ou de compras, no intuito
de aumentar sua exposição como execu-
tivo de negócios", afirma lone.

Com tantas atribuições novas, os CIOs
trabalham para ampliar suas equipes. A
versão 2007 da pesquisa anual de remune-
ração do Gartner, realizada com 225 em-
presas nos Estados Unidos, mostra que
66% delas planejam aumentar o quadro de
TI até dezembro. Há planos também de
elevar os salários das equipes em 4%.

80% DOS CIOS RECEBEM
BÔNUS DE 5 A 6 SALÁRIOS

As empresas começam também a
valorizar mais o perfil humano quando
contratam um alto executivo. Jairo
Okret, sócio da empresa de recrutamen-
to executivo Korn/Ferry, afirma que o
executivo de TI tem se preocupado em
desenvolver cada vez mais as habilida-
des de relacionamento. "O novo CIO
valoriza o ambiente de trabalho e as
pessoas", diz Okret. Quanto maior a
experiência de negócios e gestão de
equipes, maior o passe do CIO.



Certificação
perdeu
o valor

A estratégia de retenção de talentos
encurtou a distância entre o salário do
CIO e o de seus gerentes. Pacotes cada vez
mais atraentes são oferecidos para novos
funcionários que ocupam posições-
chave. A demanda seguirá forte por ge-
rentes de equipe com competência e habi-
lidades de consultoria e planejamento.
Algumas das posições que têm maior
demanda e, portanto, maior oferta salarial
são as de especialistas em banco de dados,
diretores de produção e data center,
gerentes de desenvolvimento de aplica-
ções e gerentes de projetos. Em contra-
partida, as grandes empresas diminuíram
a procura por diretores de planejamento e
analistas de suporte para redes locais.
Esses cargos estão sendo procurados ape-
nas por companhias de médio porte.

Para as equipes de TI, a tendência é
foco no conhecimento. Conta mais a
experiência do que um monte de certi-
ficações. A posição de gerente de proje-
tos, por exemplo, uma das mais procu-
radas em TI hoje no Brasil e no mundo,
é ocupada por profissionais com cerca
de 15 anos de domínio na área, de acor-
do com levantamento da consultoria
Global Knowledge. Nos Estados Uni-
dos, o salário médio de um gerente de
projetos é de 85 mil dólares por ano.

Bônus por projeto A certificação
em segurança é uma das poucas que
ainda geram valor. "Em segurança, a
ênfase ainda é estritamente em tecno-
logia, ao passo que nas outras posições
os empregadores têm procurado dife-
rentes combinações para preencher o
novo papel da TI", afirma David Foote,
sócio da Foote Partners. A pouca valo-
rização das certificações não é uma sur-



presa para Carlos Eduardo Corrêa da
Fonseca, diretor executivo de TI do ABN
Amro Real. "É a confirmação de que o
bom analista de TI é aquele que entrega e
não o que se preocupa em acumular cer-
tificados", diz. Segundo Fonseca, as posi-
ções que têm crescido nas equipes de TI
são as das áreas de segurança, infra-
estrutura e desenvolvimento.

De acordo com David Foote, profis-
sionais de talento querem três coisas,
além de ganhar um bom salário: subir
na carreira, ter bom ambiente de traba-
lho e um certo equilíbrio entre vida
profissional e pessoal. Isso vale para
agora e um horizonte de três anos.

"À medida que a pressão aumenta,
cresce nos profissionais de TI a neces-
sidade de investir em projetos pessoais,
sejam eles ligados a esportes, artes ou
sociais, para compensar o estresse",
afirma João Vicente Gonçalves, gerente

geral de TI da Infoglobo, empresa que
publica os jornais O Globo, Extra,
Expresso e Diário de S.Paulo. "Nunca
trocaria de empresa para ganhar mais se
corresse o risco de perder a liberdade
que tenho hoje para as causas sociais"
afirma Vicente Gonçalves.

Quais as ferramentas mais usadas
hoje para reter talentos? Segundo os
consultores de RH, bons salários, dis-
tribuição de bônus e planos de incenti-
vo de longo prazo. Mas na opinião de
Rubens Nascimento Pinto, CIO da
Boehringer, seria mais eficaz para as
companhias se elas dividissem o bônus
de acordo com a performance dos pro-
jetos. "As empresas poderiam ser mais
ágeis se pagassem uma parcela do prê-
mio após a implantação de um projeto,
no lugar de aguardar o fim do ano fis-
cal. A equipe se sentiria motivada e
reconhecida", diz. Fica aí a sugestao.il
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