
As qualificações necessárias a um CIO global 

O conhecimento de diversas áreas de negócio da companhia sobrepõe a experiência 
internacional na lista de requisitos buscados pelas organizações na hora de contratar o gestor 
mundial de TI. 

Um diretor de TI não precisa mais ter passado por diversos países para assumir a posição de 
CIO global. Hoje em dias, as organizações buscam profissionais que mesclem conhecimentos 
de negócio e experiências diversas que os habilitem a assumir o posto de principal executivo 
mundial de tecnologia da informação. 

“As empresas precisam que o CIO seja aberto e tenha ideias criativas, bem como buscam 
alguém com experiências variadas, mesmo que não seja exatamente na área em que ele vai 
atuar”, pontua o vice-presidente da consultoria A.T. Kearney na América do Norte, Bob Haas. 

Wayne Shurts, que no último ano assumiu a posição de CIO global da Cadbury – empresa de 
confeitos que concentra as marcas Buballoo, Chiclets, Freshen-Up, Halls, Ploc, entre outras –, 
não tinha qualquer experiência internacional. Em contrapartida, o executivo apresenta um 
excelente conhecimento de negócios e que o credenciou à posição.  

Shurts atuou por 20 anos na fabricante de biscoitos e doces Nabisco, com passagens pelas 
áreas de finanças, vendas, cadeia de suprimentos, marketing e negócios eletrônicos. “Eu 
penso que meu diferencial foi o conhecimento híbrido”, analisa o CIO, que acrescenta: 
“Entendo muito bem de negócios, mas também conheço de TI.” 

Da mesma forma, Ed Holmes, vice-presidente de TI da companhia farmacêutica Stiefel, teve 
uma experiência diversificada. O executivo atuou com compra e venda de serviços de 
tecnologia, trabalhou em um distribuidor e em uma consultoria antes de ocupar a atual 
posição, na qual coordena operações em 28 países, incluindo o Brasil. “Um CIO precisa ter a 
habilidade para aprender com outros e nem sempre sentir que ele tem a resposta certa”, 
avalia Holmes. 
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