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S e no passado as empresas ti-
nham estruturas e processos
manuais e os investimentos em

tecnologia eram concentrados em
corporações cujo volume de transa-
ções era grande, atualmente esse pa-
norama é bem diferente. Para se tor-
nar competitiva, qualquer empresa,
por menor que seja, tem de investir
em processos tecnológicos que dêem
suporte ao seu negócio.

Com a evolução tecnológica, prin-
cipalmente com o advento da era da
Internet, mudou também o perfil do
Chief Information Officer (CIO), au-
toridade máxima do setor de tecno-
logia, que antes tinha um perfil ex-
tremamente técnico. Antes, a função
deste profissional se resumia em de-
senvolver sistemas e aplicativos e so-
lucionar problemas na área de sof-
twares e hardwares. Hoje em dia, po-
de-se dizer que eles se tornaram pro-
fissionais de negócios especializados
em tecnologia da informação.

É o que diz a presidente da Russell
Reynolds Associates no Brasil, empre-
sa de recolocação profissional, Fátima
Zorzato. "O perfil deste profissional
está intrinsecamente ligado à toma-
da de decisão. Ele deixou de ser so-
mente um expert na área técnica para
ser um dos responsáveis pelo proces-

so de relacionamento com o cliente e
liderança de equipes. O CIO precisa
entender do negócio e saber o que o
concorrente está fazendo", afirma.

A mesma opinião é compartilha-
da pelo diretor de TI da Boehringer
Ingelheim, indústria do segmento
farmacêutico, Rubens Nascimento.
Para ele, o CIO ajuda a desenhar as
alternativas de estratégia da empre-
sa para os anos seguintes. Portanto,
deixa de ser um agente que somente
responde aos requisitos de negócios
e passa a ser também um propulsor
de mudanças estratégicas e organi-
zacionais, influenciando as cadeias
de processos da empresa em seus di-
versos setores.

Além disso, Nascimento vai além e
diz que o CIO deve impulsionar o re-
lacionamento da empresa com os di-
versos "players" externos, tanto do la-
do dos fornecedores e governo como
dos principais clientes da empresa. "O
panorama atual se diferencia das eta-
pas anteriores da carreira deste profis-
sional onde os principais papéis esta-
vam em responder com tecnologia às
necessidades básicas de comunicação
e automação, além de implementar
soluções de aplicativos departamen-
tais verticais com integrações internas
mais tradicionais", avalia.

Na prática, o novo papel do CIO tem
um grande peso para as organizações.
Dentro da Boehringer Ingelheim, por
exemplo, Nascimento avalia que este
profissional tem de reduzir os custos
de fabricação de medicamentos de for-
ma inteligente, investindo o necessário
e, às vezes, o suficiente para a obtenção
de processos eficazes de fabricação, ar-
mazenagem e distribuição.

No caso das áreas de marketing e
vendas, o profissional tem de acom-
panhar o ciclo de vida dos produtos,
ou seja, apoiar o lançamento de no-
vos produtos, agilizando ao máximo
o processo de trabalho entre as áreas
e, por conseqüência, o tempo de ne-
gociação. "No caso de produtos ma-
duros, precisamos utilizar soluções
de baixo custo, já que as margens não
são tão competitivas, especialmente



O principal desafio que a auto-
ridade máxima de Tecnologia
da Informação encontra é
a velocidade com que o
mercado lança novidades.

Com isso, as tecnologias
específicas tornam-se desa-

tualizadas em pouquíssimo
tempo. Portanto:

A primeira condição é articular
o gerenciamento de pessoas,

de recursos de tecnologia
e, especialmente, de

parceiros de tecnolo-
gia, pois hoje em dia

nenhuma empresa é ou deve ser auto-
suficiente em prover todos os serviços
de TI internamente

• Mesmo sendo altamente eficiente nas
questões acima, a formação do CIO
deve estar voltada para o entendimento
das estratégias e objetivos do segmento
de negócios alvo de sua empresa. Este
conhecimento pode ser adquirido no
início de suas atividades no setor, con-
tudo o background empresarial e admi-
nistrativo é altamente recomendado

• Competência técnica: empreende-
dorismo, competência em gestão de
pessoas e coaching, gestão de con-

tratos, gestão financeira e de ativos e,
especialmente, visão empresarial

Competência humana: humildade para
querer aprender sempre, espírito de ser-
vir, otimismo, gostar do que faz, além de
alto poder de relacionamento interpesso-
al. Além disso, saber dizer não, inconfor-
mismo e espírito desafiador

Manter o foco nos temas principais,
conduzindo os recursos para os resulta-
dos esperados pela empresa em um de-
terminado período de gestão. Trabalhar
com iniciativa, incluindo as inovações
adequadas em seu tempo, devem com-
pletar o perfil do CIO

em mercado em que os genéricos são
altamente competitivos", diz. Já para
as áreas de suporte, como, por exem-
plo, o RH, o desafio é ter sistemas in-
tegrados, com processos simples e
eficazes, permitindo que os gestores
da empresa tenham simplicidade e
todas as informações para a melhor
tomada de decisão.

Entre os exemplos de projetos que
Nascimento implantou na Boehringer
Ingelheim podemos citar a introdução
de inúmeros serviços via intranet que
simplificaram os processos internos
da empresa através de parcerias com
bancos. "Essas ações permitiram re-
duzir tempo, esforço e muito dinheiro
para a empresa, cerca de US$ 500 mil
por ano", comemora. Ele também par-
ticipou da terceirização de serviços de
Data Center da empresa, que minimi-

zou os riscos de disponibilidade local
e serviu de hub (peça central de uma
rede que recebe os sinais transmitidos
pelas estações e os retransmite para
todas as demais) para a América do
Sul, entre outras ações.

Os desafios enfrentados pelo vi-
ce-presidente de Planejamento e TI
da Gol Linhas Aéreas, Wilson Maciel
Ramos, não foram menos instigan-
tes. O executivo participou da con-
cepção do modelo da companhia
em todos os seus aspectos e coube a
ele, entre outras coisas, decidir pelo
sistema de vendas que possibilitou à
companhia se diferenciar na forma
de comercializar seus vôos, ao ter
a Internet como principal meio de
distribuição. "Foi uma aposta arris-
cada em uma época em que as de-
mais empresas brasileiras vendiam

menos de 2% de seus assentos pela
web", lembra.

O executivo da Gol observa que
grande parte da imagem da empresa
vem das soluções tecnológicas que
o setor adota. Ele avalia que o sis-
tema de vendas é o mais evidente,
mas que soluções utilizadas em out-
sourcing, infra-estrutura, telecomu-
nicações e mobilidade também dão
o tom da empresa. "Tive a oportuni-
dade de pegar uma folha em branco
e utilizá-la para criar uma TI como
achava que deveria ser", relata.

Pelo visto, as inovações promovidas
por Maciel, além de impulsionar as
vendas da companhia, ainda lhe trou-
xeram visibilidade no mercado. Ele
acaba de ganhar o Prêmio Notabile CIO
Brasil 2008, na categoria Personalidade
Mais Inovadora. C&N

De arrancar
os cabelos
O principal desafio que a autoridade máxima de
Tecnologia da Informação encontra é a veloci-
dade com que o mercado lança novidades. Com
isso, as tecnologias específicas tornam-se obsole-
tas em pouquíssimo tempo. Portanto:

• Melhor que conhecer produtos e tecnolo-
gias específicas, é ter um olhar um pouco à
frente em relação à combinação do que já

está disponível no mercado, tendências e
necessidades específicas de cada etapa de
sua empresa. Nem sempre a tecnologia que
acaba de ser lançada é a melhor solução
para o seu problema. "Muitas vezes, a falta
de maturidade e o alto custo da inovação
pode não ser o melhor remédio", alerta o
vice-presidente de Planejamento e TI da Gol
Linhas Aéreas, Wilson Maciel Ramos.

A velocidade com que as novidades apare-
cem e torna obsoleto os conhecimentos e
investimentos realizados, em pouquíssimo

tempo, não é o único obstáculo do CIO.
Segundo Ramos, atualmente, é impor-
tante internalizar, no ambiente de traba-
lho, soluções que não foram inicialmente
desenvolvidas para corporações, mas que
são utilizadas pelas pessoas em seu dia-a-
dia, especialmente pelas novas gerações.
"Mensagens instantâneas, redes sociais,
entre outras ferramentas precisam ser cuida-
dosamente implementadas para evitar ris-
cos, como invasões de hackers e divulgações
de informações confidenciais", destaca.
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