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Usando habilidades de liderança e TI para gerar vantagem competitiva. 
 
Você não esperaria que um CIO tradicional gerenciasse o processo de abrir 10.000 pontos 
sazonais e contratar 100.000 funcionários temporários, por exemplo, e depois fosse 
encarregado pelo CEO de comandar uma linha de negócio além de desempenhar a função de 
TI. Assim como não é comum um CIO trabalhar rotineiramente ao lado de líderes de negócio 
para esclarecer a estratégia traçada por eles e traduzi-la em ação, e depois ser convocado pelo 
CEO para gerenciar a estratégia de negócio mundialmente. Mas foi o que aconteceu conosco 
na H&R Block e na Chevron Global Downstream, respectivamente, no ano passado. 
 
Não somos os únicos a ver nossas funções evoluírem para um foco mais amplo, mais 
estratégico e orientado ao negócio. Acreditamos que este é o papel do CIO do futuro, que 
acabará sendo mandatório para a maioria destes executivos na maioria das empresas. 
 
O que distingue um CIO estratégico, um CIO do futuro?  
 
Fundamentalmente, o cargo de CIO abrange três aspectos: o chefe funcional (focado em 
operações), o líder transformacional (focado em alinhamento, capacitação e mudança de 
processos) e o estrategista de negócio. O estrategista aborda o modo como a empresa cria 
valor para seus acionistas e serve seus clientes. O CIO estratégico é um líder de negócio que 
usa a tecnologia como principal ferramenta para gerar vantagem competitiva.  
 
Os CIOs que têm uma função primordialmente operacional ou transformacional olham para a 
empresa de dentro para fora — começando pelo modo como operam e depois mirando os 
clientes. Os CIOs estratégicos olham a empresa de fora para dentro e perguntam: de que 
forma a empresa é vista pelos clientes? Qual plataforma de tecnologia nossos concorrentes 
estão usando para competir conosco? 
 
Como chegamos lá  
 
Por que os CEOs estão pedindo aos CIOs para atuar mais como parceiros estratégicos do 
negócio? E por que isso está acontecendo agora? Em primeiro lugar, TI está cada vez mais 
presente em tudo que fazemos, gerando uma relação forte entre metas de negócio e TI que 
ajudará a atingir estas metas. Portanto, o CIO precisa entender a estratégia e trabalhar de 
maneira estruturada para traduzir esta estratégia em oportunidades e investimentos 
expressivos em TI. 
 
Ao longo dos últimos três anos na Chevron, Louis Ehrlich contribuiu muito para que a empresa 
transformasse estratégia em ação. Ao mesmo tempo, em vista da globalização e da demanda 
por uma cadeia de valor mais integrada, havia o desejo de melhorar a implementação da 
estratégia. Louis vinha mantendo um diálogo com o CEO e outros executivos da Global 
Downstream sobre estratégia em geral e o que é preciso para concretizá-la.  
 
A liderança da unidade de negócio acabou reconhecendo o valor de uma abordagem deliberada 
para traduzir estratégia em ação. Resultado: transferiu o grupo de estratégia de negócio, junto 
com um novo grupo focado na arquitetura geral do negócio e em muitos outros serviços, para 
a nova posição que Louis agora ocupa. 
 
O caminho percorrido por Marc West na H&R Block foi diferente. No começo, ele se dedicou 
95% a estabelecer a base da tecnologia. A H&R Block se debruçou nos processos-chave de 
abertura, montagem da equipe e entrega do software de preparação de imposto de renda. Isso 
levou a um conhecimento maior do core business, suas operações e como a empresa serve os 
clientes.  
 
A equipe de Marc, então, comparou o que a empresa e seus concorrentes estavam fazendo, o 
que, por sua vez, ajudou a ver as dinâmicas mais abrangente da indústria. Assim, Marc obteve 



um entendimento do setor que proporcionou ao CEO e à equipe de gestão da H&R Block uma 
visão estratégica do que estava acontecendo em seu mercado. “Isso é realmente interessante, 
por que você não vai em frente?” perguntou o CEO. Quando esta visão “fora-dentro” 
amadureceu, o CEO pediu a Marc para comandar uma nova linha de negócio, gerando 
crescimento nos mercados comerciais. 
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