
VOCÊ FAZ A DIFERENÇA? 
 

O que as empresas esperam de um CIO atualmente? Um profissional com 
capacidade para erguer o nariz e enxergar a importância do 
relacionamento interpessoal e da estratégia corporativa, afirma a 
headhunter Fatima Zorzato 
 

por Katia Militello 

 

 

O que um CIO precisa fazer 
para ter o nome e o telefone na 
agenda de Fatima Zorzato? 
Com 25 anos de experiência 
em recrutamento de 
executivos, Fatima é country 
manager no Brasil da Russell 
Reynolds Associates, empresa 
americana de caça talentos 
com 39 escritórios no mundo. 
Sua primeira recomendação 
para os CIOs que querem fazer 
a diferença é que escovem os 
neurônios em outras direções, 

para ver os fatos não só com o tradicional olhar técnico. “Tem muito CIO que ainda se envolve 
com coisas rotineiras, mas o sucesso só se dá quando conseguem enxergar além da pressão 
do dia-a-dia. Eles devem propor estratégias diferentes, influenciar, entender a dinâmica das 
pessoas. Mas para isso é preciso ter competências pessoais e de performance”, diz Fatima 
Zorzato. Leia, a seguir, a entrevista concedida à Info CORPORATE.  

INFO CORPORATE - Quais são as características que um CIO deve ter hoje para ser 
reconhecido e ganhar boa empregabilidade?  

Fatima Zorzato - Fizemos uma pesquisa com 10 mil CIOs no mundo para entender quais são 
essas características. Até pouco tempo, as pessoas estavam divididas em dois grandes blocos: 
as que trabalham em empresas ligadas a produtos e as que atuam em empresas de serviço. 
São características diferentes e esses profissionais quase não se conversam. A quantidade de 
vezes que no passado as pessoas mudavam entre um setor e outro era perto de zero. O 
interessante é que isso mudou muito nos últimos anos. A principal característica dos 
profissionais de TI era o fato de serem extremamente técnicos, mas isso hoje é importante só 
no início da carreira. De um nível para a frente, a capacidade de erguer o nariz e olhar a 
estratégia e o relacionamento interpessoal é um dos fatores determinantes para a carreira. 
Quando você pergunta a um CIO o que faz para se desenvolver, vê que eles continuam 
fazendo curso técnico ou lendo coisas técnicas.  

IC - O que é preciso, então? Se voltar para gestão? Ter um MBA?  

Fatima - Não necessariamente. O CIO precisa ser capaz de fazer cursos que escovem os 
neurônios em outros sentidos. Assim ficará mais leve, conseguirá perceber a realidade, ler os 
fatos não só com olho técnico. Brinco que as pessoas têm de cantar, dançar, ficar leves até 
para participar de uma reunião mais técnica e pesada. Precisam ser capazes de ler, ouvir e 
entender melhor o que se passa. Às vezes é mais importante entender a dinâmica das 
pessoas. Apesar de ser óbvio, quando converso percebo que eles sabem isso, mas não 
conseguem agir dessa forma. Nos últimos dez anos, essas características estão ligadas a 
conhecimento e experiência e também a competências pessoais de performance. A primeira, é 
tudo o que a gente sabe, aprendeu. A segunda, é mais difícil de desenvolver. Até 2005, 90% 
dos CIOs tinham a carreira em um dos grandes setores, ou produto ou serviço. Era raro a 



migração. Quando você encontra alguém que fez as duas coisas, ele tem uma capacidade 
muito mais rica de aprender e muito mais versatilidade. Até três anos, eu usava muito um 
relatório que chama Chaos, que falava que a maior parte dos problemas de sistemas era pela 
falta de especificação e o maior gasto era justamente para a especificação. Gastava-se entre 
50% e 60% no levantamento das necessidades e, ao mesmo tempo, apesar disso, era onde se 
errava. Por isso falo tanto em relacionamento interpessoal, na capacidade da competência 
pessoal, que não é só para se relacionar bem, para estar numa boa com o cliente ou o 
subordinado, mas é para ter a capacidade de teorização e de leitura dos problemas, sobre o 
que faz um projeto decolar ou naufragar. Os erros não são técnicos. Muitas vezes não é o 
sistema escolhido que está errado. É alguma coisa na metodologia. Por isso algumas pessoas 
dão certo e outras não.  

IC - As empresas estão muito voltadas hoje para resultados rápidos. Como ficam as pessoas?  

Fatima - As empresas estão, sim, voltadas para resultados em todas as áreas e não apenas 
em TI. Não existe segredo em fazer mais com igual. O segredo é fazer mais com menos, fazer 
curva ABC e olhar o que pode ser deixado e o que deve ser priorizado. Ou seja, fazer diferente. 
Tem muito CIO ainda se envolvendo com coisas rotineiras. Isso acontece direto nas empresas. 
O sucesso se dá muitas vezes nas áreas onde têm pessoas que conseguem enxergar além da 
pressão do dia-a-dia. Essas pessoas não só resolvem problemas, mas olham, decodificam e às 
vezes propõem uma estratégia diferente, que vira a história. Esse é o profissional que 
consegue ficar à frente e influenciar, e daí consegue caminhar ao lado do negócio. Se não for 
assim, ele estará sempre devendo. Só faz isso quem tem competências pessoais e de 
performance. Precisa ter estratégia, liderança de equipe, relacionamento e capacidade de 
identificar como será o impacto de uma decisão. Muitas vezes pergunto aos mais técnicos qual 
a contribuição deles para o top line, o faturamento. E muitos dizem “a minha área não ajuda no 
top line”. Claro que ajuda. Ela pode obstruir ou pode alavancar.  

IC - Quando você conversa com CIOs, percebe que eles já estão focados em estratégias de 
negócios, como costumam dizer?  

Fatima - Falar em negócios eles falam, porque está na moda. Mas o que o CIO deve se 
perguntar é se está atrás do negócio ou à frente. Essa é a grande mudança. Não são todos 
que têm uma visão do que pode acontecer no mundo dos negócios daqui a alguns anos. Quem 
tem uma visão global? Quando pergunto o que fez na vida que impactou os negócios, vejo que 
conceitualmente a maioria já teorizou. Mas não pode ser na cabeça, tem de ter acontecido na 
mão. E isso não aparece. Existe, mas uma pessoa técnica para conseguir fazer essa 
contribuição tem de ter momentos em que esteja desligado do dia-a-dia. Ele não pode ser 
alguém que só fica com uma lista, correndo atrás, resolvendo problemas. Aí não há potencial 
que segure.  

    

IC - Você costuma usar a expressão alavancadores e descarriladores de carreira. Quais são 
atualmente os principais descarriladores para a carreira dos CIOs?  

Fatima - Essa é uma expressão de um livro do americano Robert Hogan, que fala sobre o uso 
que as pessoas fazem de suas competências. Mostra as pegadinhas que fazem escorregar na 
carreira. Não são erros, mas comportamentos inadequados. Quer um exemplo? Um 
profissional que é metódico ao extremo e tem isso como o forte de sua vida. Ele tende a usar 
essa característica obsessivamente até quando é promovido. E o que acontece? Pode se 
tornar um burocrata. Um outro exemplo: alguém que é tão bom no relacionamento que passa a 
ser o “ensaboado” da empresa, um profissional superficial. Hogan fala muito também em 
comportamentos ligados à liderança. Há profissionais que são mais críticos e acabam se 
tornando mandões, com uma equipe que só obedece. Esse tipo de atitude é exemplo de 
descarrilador, porque por um tempo pode ser legal, já que todos acompanham e o chefe 
consegue até fazer projetos, mas desenvolve grupos acríticos. Se ele errar, vai todo mundo 



junto. No caso de liderança, um perfil assim não se sustenta, a não ser numa empresa muito 
fraca.  

IC - O mercado está bom para as pessoas mudarem de emprego? As empresas estão 
contratando?  

Fatima - As companhias estão buscando pessoas que fazem a diferença, que conseguem 
gerenciar projetos e desenvolver gente abaixo. Estou falando em gerenciar projetos na função 
de direção, não como função técnica. As empresas de outsourcing e de consultoria estão 
crescendo muito. Aquelas que eram originalmente formadoras de pessoas também estão 
retendo e aí acaba faltando gente no mercado. Não há ainda tantos profissionais com 
experiência em América Latina e os negócios hoje tendem a ser cada vez mais América Latina. 
Então há empresas com posições novas e outras que estão procurando gente melhor. Há 
também o crescimento do mercado de serviços. Além disso, TI não é só mão-de-obra, mas o 
core business de muitos negócios. Isso tudo contribui para a fase atual do mercado.  

IC - Nas multinacionais tem acontecido de os CIOs brasileiros começarem a se reportar a uma 
área global de TI, gerida pelo CIO mundial, e não mais ao presidente ou ao CFO locais, como 
antes. Você enxerga isso como uma tendência? Essa mudança de reporte é boa para a 
carreira dos executivos de TI?  

Fatima - Isso vem acontecendo já há algum tempo em empresas que têm estrutura 
organizacional dividida por regiões e é bom para o CIO, porque ele fica mais exposto. Quando 
você amplia decisões que antes eram locais, o tempo para a tomada dessas decisões também 
se alonga, elas ganham uma abrangência maior, porque muitas vezes as pessoas vão procurar 
best practices. Esse alongamento é bom para a pessoa, que pode aprender a negociar. Se o 
CIO for bom de influência, terá muito sucesso nesse novo reporte. O Brasil em quase tudo é 
50% ou mais da América Latina. Então sempre tem uma voz superativa e o CIO pode começar 
a desenvolver uma visão internacional que é fundamental para a carreira hoje. Sem isso, pode 
esquecer.  

IC - Estamos num momento muito agitado em termos de fusões e aquisições. Quais são as 
primeiras atitudes de um CIO quando sua empresa é comprada?  

Fatima - A primeira coisa é não resistir, porque se resiste ou tiver dúvidas se quer ficar, é 
melhor ir embora. A maneira como se posiciona é determinante para o sucesso. Outra coisa é 
se perguntar como pode gerar valor para o acionista. Quem consegue detectar isso na 
transição vai se dar bem. Outra, é não boicotar, não tentar provar que não vai dar certo. Olhar 
os sinas de identidade e entrar na nova empresa de forma engajada também é bom, além de 
limpar a lente de percepção, para não enxergar o que não existe. É importante ainda cuidar 
das pessoas, das que ficam e das que irão sair.  

IC - Você acredita que uma empresa de capital aberto oferece maior visibilidade para a carreira 
de um executivo?  

Fatima - Se ele gosta de estar em empresas de ponta, uma boa opção são as que fizeram 
IPO. Quando você trabalha na de capital fechado, as coisas já estão prontas e são do jeito que 
são. Agora, quando vai fazer IPO, a empresa passa por um pente-fino e por um momento rico 
de revisão dos processos. Esse movimento cria uma identidade. Todos estão sintonizados, a 
fim de vencer, há uma liderança e o objetivo é claro. É muito diferente quando você entra numa 
companhia em que cada área está num momento distinto e compara com outra em que todos 
estão tocando bumbo ao mesmo tempo. A segunda é muito mais interessante.  

Na mira dos headhunters  

Veja quais são as dez competências chaves dos melhores CIOs, segundo pesquisa da Russell 
Reynolds Associates com 10 mil executivos de TI  



Estratégia  

• Estabelece visão e direciona a equipe  

• Possui pensamento estratégico  

Influência e Relacionamento  

• Incentiva o relacionamento interpessoal  

• Possui boa comunicação  

• Sabe priorizar e negociar  

Liderança  

• Cria na equipe um ambiente de alta performance  

• Desenvolve talentos  

Impacto e Implementação  

• É orientado a resultados  

• Está updated  

• Tem decisão e assertividade nas ações  

 

Text Box
Fonte: Info Corporate, n. 55, p. 66-70, maio. 2008.




