
work Services, seguiu um caminho
bastante convencional para chegar
ao cargo. Ele ganhou experiência e
credenciais ocupando uma série de
postos exclusivamente na área de
TI. Depois de trabalhar como pro-
gramador e analista, fundou uma
empresa de projeto de sistemas e
desenvolvimento de software e,
em seguida, foi para a área corpo-
rativa, com a incursão em uma
consultoria de TI.

Quando chegou a hora de
aprimorar suas habilidades com
uma pós-graduação, porém, Hu-
gos mirou fora de TI, optando por
um MBA com especialização em
finanças. "Negócio não é tecnolo-
gia; é usar tecnologia para ganhar
dinheiro. Vejo que a maior parte
dos profissionais de TI simples-
mente não entende isso", afirma
ele."Com freqüência, eles despre-
zam soluções simples, engajando-
se em projetos caros e complexos
que, no final, não fazem o espera-
do. O negócio precisa de soluções,
não da fria tecnologia."

MANDAMENTOS PARA
SER UM CIO COMPLETO
Embora não exista um modelo pronto para o cargo, especialistas
concordam quanto à necessidade de uma combinação
conhecimento em tecnologia da informação e negócios

A discussão em torno do me-
lhor mix de habilidades e experiên-
cia para o CIO provavelmente con-
tinuará enquanto essa função exis-
tir. Basta ver a enxurrada de respos-
tas ao artigo recente de Jerry Gre-
goirc, ex-CIO da Dell e da PepsiCo,
escrito para a CIO Magazine
(h t tp : / /www.c io .com/arch i -
ve/060104/peer.html), no qual ele
declarou que"os CIOs sem treina-
mento formal ou experiência de
longo prazo em TI não são CIOs".

Embora não exista um mode-
lo perfeito para o cargo, CIOs e es-
pecialistas, em geral, concordam
quanto à necessidade de uma
combinação entre TI, conhecimen-
to e experiência em negócio. Mas
existe o consenso de que, sem ha-
bilidades para traduzir TI em ter-
mos de negócio, os executivos de
TI ficam em desvantagem, não im-
porta quão boas sejam suas habi-
lidades técnicas.

Na pesquisa"The State of the
CIO 2004", 70% dos 540 entrevis-
tados disseram que o que os leva-
ram ao cargo de CIO foi a experiên-
cia em TI. Consultoria e operações
de negócio foram citadas como
principais backgrounds por 7% e
finanças-contabilidade por 5%.
Entretanto, embora TT tenha sido a
experiência de trabalho principal
mais comum entre os participantes
da pesquisa, muitos disseram que
tinham experiência em outros cam-
pos: 62% em consultoria, 45% em
operações de negócio não relacio-
nadas a TI, 34% em administração
e cerca de 25% em cada uma das
áreas de serviço ao cliente, enge-
nharia e finanças ou contabilidade.

Estes dados mostram um nú-
mero expressivo de profissionais
com experiência em negócio fora
da área de TI, contrastando signi-
ficativamente com a trajetória qua-

se exclusiva em TI de décadas pas-
sadas. O aumento de CIOs sem
background em TI representa uma
mudança de paradigma, define El-
len Kitzis, vice-presidente de pro-
gramas para as Américas do Gart-
ner."Cerca de 30% a 40% ou mais
da nossa clientela não têm um
background em TI tradicional, mas
em negócio."

A analista espera, todavia, que
haja um equilíbrio, "pois ser um
bom tecnólogo é fundamental para
ser um bom CIO". O debate em
torno do background para a fun-
ção, segundo Kitzis, se resume a
seguinte questão:"Qual combina-
ção de treinamento e experiência
melhor prepara um CIO para dar
um uso produtivo à TI?"

Os requisitos típicos da função
de CIO incluem entendimento
profundo de TI, uma boa experiên-
cia em negócio e a capacidade de
explicar a tecnologia em termos de
negócio. Um número crescente de
organizações está recorrendo aos
CIOs para ajudá-las a determinar
a direção estratégica geral, de acor-
do com Mark McDonald, vice-pre-
sidente de grupo e diretor de pes-

quisa do Gartner Executive Pro-
grams. Ele acha que muitos CIOs
estão vendo sua função estender-
se além do fornecimento de servi-
ços básicos de TI.

MBA técnico e outros híbridos
são um caminho acadêmico padrão
e poucos programas de MBA puros
ignoram os usos de TI no negócio,
não havendo, portanto, falta de
talento executivo com raízes em
ambos os mundos. E cursos de trei-
namento de executivo podem pre-
encher lacunas de especialistas tan-
to em negócio quanto em TI. No
nível do CIO, porém, diploma não
basta; é preciso ter experiência.

O "l" DO CIO

Os CIOs egressos dos quadros de TI,
normalmente, ganham experiência
ao gerenciar operações ou desenvol-
vimento, atuando como CIO de
uma unidade de negócio ou como
um elo de ligação entre grupos de
negócio e TI. Para aprimorar seus
portfólios, esses executivos precisam
de treinamento em finanças - desde
o básico do orçamento a mudanças
inesperadas em preços de ações e
fusões e aquisições. Em geral, eles

ike Hugos, CIO da distri-
buidora americana de
produtos básicos Net-



também se beneficiam de um me-
lhor entendimento do desenvolvi-
mento da carreira de sua própria e de
sua equipe.

Na lado negativo, estamos ven-
do executivos sem uma experiência
séria em TI galgar postos de CIO. É
uma espécie de COO, um indivíduo
não técnico que veio a ser CIO por-
que administrou um ramo de negó-
cio que abrangia muita tecnologia.
Bob Wittstein, vice-presidente de TI
e CIO da Sappi Fine Paper North
America, é graduado em engenha-
ria mecânica e tem background
profissional em tecnologia de ma-
nufatura, supply chain e gestão de
projeto de TI. Seu currículo é com-
posto de cursos de gestão geral,
mas ele planeja participar de cursos
de finanças no futuro.

A macroeconomia pode pre-
dispor o empregador do CIO a
procurar determinadas habilida-
des. Espera-se também dos CIOs
que eles possam lidar com perío-
dos de dificuldade e de prosperi-
dade, traçar estratégias de TI de
longo prazo e contribuir para a di-
reção geral da organização.

A ênfase em habilidades de ne-
gócio às custas do núcleo de TI tem
armadilhas, alerta Kitzis, do Gart-
ner."Se você não possui competên-
cias técnicas profundas ou a capa-
cidade de entender quais das atuais
competências você precisa, pode
ocorrer uma tendência a desvalo-
rizar essas habilidades de TI e to-
mar a decisão de terceirizar rápido
demais", exemplifica. Mas, quando
os CIOs têm o conhecimento apro-
priado de tecnologia e negócio, se-
gundo Kitzis, existe a chance de TI
não só possibilitar ou contribuir pa-
ra o sucesso do negócio, como tam-
bém apresentar iniciativas de tec-
nologia da informação que, na ver-
dade, impulsionam a empresa.

E conseguir isso exige um domí-
nio tanto de tecnologia quanto das
interações sociais complexas."Co-
nhecimento de negócio e político é
tão importante quanto conhecimen-
to técnico, ou até mais", afirma Ri-
chard Eshbach, CIO e diretor de ser-
viços de informação da Mountain
States Health Alliance."Se você não
sabe fazer negócio nesse ambiente,
está perdido."(da CIO Magazine, pu-
blicada pelo IDG nos EUA)

Anúncio




