
Quatro conselhos para se tornar uma estrela da TI 

Para escalar a postos rumo à liderança, você precisará da confiança dos seus colegas e 
demonstrar que está apto a ser promovido. 

O sucesso não é fácil ou simples. Mesmo na melhor das épocas, os ambientes de trabalho 
estão em constante mudança, cheios de pegadinhas políticas e são poucas as cadeiras de 
chefia. 

Ainda assim, algumas equipes obtêm reconhecimento notório por seu desempenho. Qual o 
segredo do sucesso? Como alguns líderes de TI gerenciam para alcançar o estrelato? 

Além do básico – energia, entusiasmo, paixão pelo trabalho – quatro comportamentos podem 
ajudar a catapultar você ao sucesso, dizem alguns CIOs. 

Seja bom para os usuários finais 

Primeiro o que vem primeiro: se você pretende ascender, não faça as pessoas se sentirem 
estúpidas. Esse conselho pode ser especialmente importante para os colegas de TI, cujo 
conhecimento técnico pode ser um perigo.  

“As pessoas de fora da TI não necessariamente conhecem os jargões, então você precisa 
apresentar as informações de maneira que elas entendam a tecnologia e aquilo que ela provê 
à empresa”, diz John Murphy, CIO do Hard Rock Hotel & Casino em Biloxi, nos Estados Unidos. 
Essa habilidade de Murphy o ajudou no patamar executivo, para se relacionar com os demais 
colegas C-level. “Tenho sido capaz de traduzir informações técnicas para eles de uma forma 
que possam entender e assimilar e ainda mostrar os benefícios à estrutura”, diz ele.  

Pensar em como ajudar alguém a entender o que você está dizendo pode parecer óbvio para 
apresentações importantes; fazer isso dia sim e outro também pode ser mais desafiador do 
que o esperado. Mas não dispense as pequenas interações acumulativas. “Você desenvolve 
uma opinião sobre as pessoas ao longo do tempo”, diz Gerard McNamara, managing partner 
da Heidrick e Struggles, uma firma de recrutamento. Em suas interações diárias estão muitas 
oportunidades para se distinguir pela energia, entusiasmo e carisma. Dessa forma, quando 
uma vaga sênior for aberta, o suporte para que você seja alçado até ela está lá – não só do 
seu chefe, mas também de outros líderes sêniores. “Somos todos humanos”, diz McNamara. 
“As pessoas escolhem aquelas que elas gostam”. 

Para ter certeza que o seu grau de “gostabilidade” é alto, procure manter a mente aberta, diz 
Randy Jackson, CIO da cidade de Surprise, Ariz. Esforce-se para realmente escutar o que 
alguém está dizendo e processe o que está ouvindo. Isso mostrará respeito, e você também 
desenvolverá soluções impossíveis de serem pensadas de outra forma.  

Problemas de usuários finais – pequenos e grandes – são oportunidades para construir 
relacionamentos que podem ajudar no desenvolvimento de sua carreira, diz Murphy da Hard 
Rock. Tudo é uma questão de como você lida com as situações, é o que faz toda a diferença. 
“Não faça um usuário final sentir-se estúpido; faço os sentirem-se bem em fazer perguntas a 
você”. 

Vá além dos cubículos da TI e aprenda com o negócio 

Os líderes de TI que querem subir na carreira devem tornar-se conhecedores do negócio. Não 
só porque assim você pode fazer parte das rodas de conversa. Sem entender o trabalho e a 
rotina dos usuários, é impossível entregar ótimas soluções de tecnologia.  



Marc Probst, CIO da Intermountain Healthcare, credita muito de seu sucesso à compreensão 
de como a TI se encaixa aos processos de trabalho dos usuários. Ele diz que a equipe que 
pretende ser bem sucedida precisa “estar intrinsecamente envolvida em outras áreas de 
negócio”.  

Para obter conhecimento dos desafios das enfermeiras e doutores e como a TI pode resolvê-
los, ele se reúne com a equipe de médicos regularmente, mesmo acompanhando-os durante 
as rondas. Ele também aponta a necessidade de os educar tecnologicamente. Sua filosofia é 
clara: Envolva-se com os usuários. “Vá de porta em porta”, diz ele. “Reúna com eles e suas 
respectivas equipes”. 

Jackson também considera tal conselho crucial. “A TI afeta todos os departamentos de uma 
cidade, então precisamos entender como eles funcionam e como melhor entregar os serviços 
de tecnologia que respondam a essas necessidades”. Ele diz que quer que seu time dê aos 
clientes ferramentas ainda impensadas, para que eles digam ‘ainda bem que vim a você’. E 
isso só é possível, diz ele, se você entende como outros grupos funcionam e os desafios que 
encaram.  

Esse tipo de comportamento ainda evita que os usuários criem departamentos de TI 
fantasmas. “Se você não entrega uma boa solução, eles passarão por cima, diz.  

Entenda a a estrutura e as metas da organização 

Caso sua pretensão seja subir as escadas do sucesso, precisar criar uma TI estratégica. Para 
isso, precisa saber os principais valores de gerenciamento. “Toda empresa tem uma cultura”, 
diz Mcnamara. “e essas culturas têm recompensas diferentes”. 

Um dos pontos chaves é saber o que priorizar. Isso significa, por exemplo, saber a quais 
projetos se voluntariar e como promovê-lo àqueles acima de você. “Saber o que o negócio 
define como valioso é cada vez mais importante à medida que você sobe” diz Murphy. “Assim 
é preciso entender os objetivos, e como a TI pode ser usadas para alcançá-los”, diz Murphy. 
Ele recomenda não só olhar como a TI pode criar valor, mas também agir rapidamente quando 
as oportunidades aparecerem.  

Um lugar para colocar isso em prática é no orçamento de TI. “Gerenciar a TI como produtos e 
serviços é interessante”, diz Probst. A TI deveria adicionar valor e ajudar na diferenciação do 
negócio.  Entretanto, é impossível se um líder de TI está simplesmente poupando dinheiro. 
Construa nesse orçamento o que você precisa para criar valor. “Dos meus relatórios diretos, 
80% são assim”, diz Probst. 

Construa uma relação de confiança com o seu chefe 

A verdade é a cola que constrói uma relação dentro e fora do trabalho. Sem isso, crescer é 
virtualmente impossível. Uma comunicação honesta é uma grande parte da construção de 
confiança com o seu gerente. Compartilhe as boas notícias – e as más.  

Evite a tentação de simplesmente encobrir uma má notícia sobre um projeto. Você pode 
pensar que está poupando seu chefe. Mas Probst e outros CIOs dizem que é melhor 
compartilhar mais do que menos. O truque consiste em saber como e quando compartilhar 
informações 

Probst aconselha sentar com o chefe e falar sobre como será feita a comunicação quando 
surgirem problemas. “Eu não gosto quando as informações parecem filtradas, como se algo 
estivesse sendo acobertado. Algo que irá jogá-lo para baixo muito rápido”, diz Probst. “Eu 
quero saber o que está acontecendo”. 



Murphy concorda com a posição de Probst. “Eu preferiria saber antes que meu CEO chamasse 
e dissesse o que está errado”, diz ele.  

O compartilhamento de informações, quando vem de baixo de você, se traduz em respeito. E, 
se você não tem o tipo de confiança que deveria, procure alguém com quem possa ter esse 
tipo de relação”, diz Murphy. 
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