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Você foi rebaixado. O CEO te chamou à sala dele, convidou-o a sentar-se e lhe disse que, depois 
de pensar e considerar cuidadosamente, tinha decidido que você agora vai se reportar ao diretor 
financeiro (CFO). Todo mundo concorda que isso faz o maior sentido. TI não precisa sob reportar 
ao executivo responsável pela direção da empresa. Não se preocupe, diz o CEO, tecnologia da 
informação ainda é percebida como um ativo estratégico. Mas, insiste ele, TI agora será mais bem 
supervisionada pelo responsável pelas finanças por garantir que a empresa obtenha o retorno 
máximo viável de seus investimentos de capital e operacionais. 
 
Sim, o CEO entende totalmente sua decepção. Mas ele também quer que você saiba que ele apóia 
integralmente seu trabalho e quer que você tenha sucesso. Ele acredita que TI terá um impacto 
mais positivo para a empresa se se reportar a finanças. Além do mais, acrescenta, o CFO tem 
ótima chance de ser promovido a CEO na própria empresa ou ser contratado por outra empresa 
para ocupar o posto. Essa mudança pode ser excelente para você. Por isso, vá em frente e mostre 
que faz parte da equipe. Seu CEO conta com você para “vender” essa reorganização ao seu 
pessoal. A mudança será ótima para eles também.  
 
Talvez o CEO esteja certo. Mas, na prática, não é bem assim. Sejamos honestos: 
indubitavelmente, isso mostra ao mundo que TI agora tem menos importância. Seus 
fornecedores, por exemplo, vão saber imediatamente. Talvez seus clientes mais importantes 
também. Certamente seus colegas saberão.  
 
Como isso não acabará reduzindo drasticamente sua eficácia profissional? A resposta é simples: 
depende do que você quer dizer com eficácia profissional. Quando o CEO diz que não quer ou não 
precisa mais de você reportando diretamente a ele, isso tem um dentre dois significados: que as 
coisas estão indo tão bem que ele realmente não precisa ter interação direta com você sobre 
iniciativas atuais e futuras; ou que, francamente, suas interações realmente não valem o tempo e 
a atenção do CEO em comparação a outros itens da agenda dele. Portanto, você deve interagir 
com outra pessoa. Adivinha qual dos dois é mais provável? 
 
Sem dúvida, ser rebaixado é um golpe no orgulho de qualquer um, mas acredito piamente que 
isso pode também revigorar TI e reposicionar o CIO como um modelo de eficácia na corporação, 
se tiver perspicácia e firmeza. O sucesso pós-rebaixamento, porém, está baseado em um único 
imperativo de missão crítica: você está disposto a fazer esse esforço extra para ajudar seu novo 
chefe a ter êxito? Esta pergunta não é maquiavélica nem melindrosa. Está no cerne da eficácia 
profissional. Quando você reporta diretamente ao CEO, fica claro que fazer o chefe ter êxito está 
intimamente ligado a fazer a empresa ter êxito. Isso é particularmente verdadeiro em uma época 
em que o CEO é considerado uma personificação da estratégia e da marca da companhia. 
 
Isso, enfaticamente, não é verdadeiro quando seu chefe é o CFO. Definir uma estratégia e um 
orçamento de TI para fazê-lo ter êxito é uma tarefa totalmente diferente de definir estratégias e 
orçamentos de TI para CEOs. O vocabulário é diferente, as suscetibilidades são diferentes e, com 
freqüência, as personalidades são distintas. A pergunta mais importante que um CIO tem que 
responder honestamente é se ele está preparado para fazer o CFO ter êxito. Se a resposta a esta 
pergunta é “não sei, não tenho certeza”, ou  “realmente, não”, o CFO não vai conseguir.  
 
Sei, por exemplo, de um CFO tão odiado pelos executivos da unidade de negócio que CIO 
conseguiu organizar uma insurreição contra ele. Como? Dedicou horas sub-reptícias a ajudar os 
chefes de divisão a desenvolver iniciativas de crescimento topo de linha, capacitadas por TI, que 
estavam em consonância com o que o CEO dissera publicamente que estava tentando levar a 
empresa a fazer. Quando o CFO disse não a essas iniciativas, o CIO ficou do lado do pessoal da 
unidade de negócio. O CEO teve que se livrar do CFO e o CIO recuperou seu lugar. 
 



Disputas por poder à parte, sob o ponto de vista ético e da eficácia profissional, no entanto, o CIO 
deve investir em tornar seu novo chefe bem-sucedido, sem reservas e com apoio, criatividade e 
inovação. Por quê? Para começar, é a atitude profissional a tomar e eu acredito que uma postura 
profissional é crucial para a eficácia de TI. Em segundo lugar, tendo em vista que as 
suscetibilidades de CFOs diferem das dos CEOs, o CIO tem a oportunidade de dedicar mais 
inventividade e energia às entranhas da empresa.  
 
Isso é importante porque, cada vez mais, está claro que as estratégias de TI mais eficazes 
tendem a emergir de operações. Dê uma olhada na Dell, Harrah's, Tesco ou Wal-Mart. O que você 
vê são direções de TI estratégicas que emergiram da evolução hábil de inovações de TI 
operacionais. O programa de fidelidade da Tesco, por exemplo, surgiu de uma idéia de marketing 
desenvolvida por um homem que acabou por se tornar o CEO da empresa. Em outras palavras, 
em empresas bem-sucedidas orientadas a TI, a transformação emerge de operações. Existem 
muitos CIOs que não entendem realmente as nuances operacionais dos processos de negócio que 
suas tecnologias suportam.  
 
Dito isso, eu me pergunto sobre CEOs que rebaixam seus CIOs. Talvez fosse melhor despedi-los 
logo, porque em todos as empresas em crescimento que vejo, TI está se tornando mais – e não 
menos – essencial. Mais uma vez, alguns CEOs nunca serão espertos o suficiente para entender o 
valor de um CIO de alto nível. 
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