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Levantamento do Gartner mostra que as mulheres ainda são minoria entre os executivos no 
cargo de Chief Information Officer (CIO): somente 195, entre 1.413 profissionais cadastrados 
pela instituição. Mas são as características femininas de priorizar a equipe e o relacionamento 
na gestão da área de tecnologia nas empresas que estão sendo mais valorizadas pelo 
mercado. "Homens são naturalmente mais voltados para desempenho e resultados", comenta 
Adriano Aquino, CIO da Sab Company.  
 
Os novos rumos da carreira de CIO 
   
Para alinhar a tecnologia aos negócios, executivo precisa aproximar-se das outras áreas. O 6 
Woman’s CIO Brazil, realizado este mês pelo Gartner mostrou que, apesar de ainda serem 
minoria entre os executivos no cargo de Chief Information Officer (CIO) - 195 mulheres entre 
1413 profissionais cadastrados pela instituição - são as características femininas de gestão da 
tecnologia nas empresas que estão sendo mais valorizadas pelo mercado hoje. E os homens já 
estão mudando seu estilo de liderança para se adaptar ao novo cenário.  
 
"O encontro começou a ser realizado em 2003, quando a pesquisa anual do Gartner, que 
avalia as prioridades estratégicas dos CIOs, mostrou que as executivas priorizavam muito mais 
as questões ligadas ao relacionamento", conta Ione Coco, vice-presidente do programa 
executivo da companhia para América Latina. "Este ano, as respostas de homens e mulheres 
estão muito parecidas. A importância dada à gestão de pessoas é praticamente a mesma. E 
isso acontece porque as organizações estão exigindo dos líderes de tecnologia uma visão mais 
holística."  
 
Na prática, Adriano Aquino, CIO da Sab Company, ainda percebe diferenças entre o estilo 
feminino e masculino. "Homens são muito mais voltados para desempenho e resultados. É 
uma tendência natural", afirma. Ele conta que, ao contrário da maioria de seus pares, sua 
equipe sempre foi um de seus principais focos por ter começado sua carreira em uma 
companhia que valorizava bastante esse aspecto da liderança. "Aprendi que o entrosamento é 
importante para a alta performance", conta.Segundo Danielle Sarraf, da Mariaca, empresa que 
realiza a seleção de altos executivos, saber escolher os profissionais da equipe, alocá-los nas 
posições adequadas para seu perfil e ter a sensibilidade de perceber o que os motiva são 
maneiras de reter talentos. Por isso, contam como diferenciais pelas organizações que 
procuram um CIO.  
 
"A atual realidade de negócios, na qual as pessoas se apegam muito pouco à organização em 
que atuam, exige essas habilidades dos executivos em todas as áreas, mas, especialmente dos 
CIOs", diz Danielle. "Isso porque são profissionais tradicionalmente nomeados para o cargo por 
conta de suas habilidades técnicas."  
 
Outro desafio do CIO é alinhar a tecnologia ao negócio. "Esse discurso já existe há algum 
tempo, mas a prática dele não é tão efetiva quanto tem potencial para ser", comenta Danielle. 
"Os CIOs estão cada vez mais engajados na estratégia de negócio, mas isso não é suficiente", 
complementa. Para ela, é necessário também que o executivo nessa posição dialogue mais 
com os diretores e faça com que a equipe perceba as outras áreas como clientes e passe a 
atuar como uma prestadora de serviços.  
 
A aproximação com os demais executivos, segundo ela, é uma prerrogativa do profissional de 
tecnologia, que ainda intimida seus colegas por ter a imagem de alguém que detém um 
profundo conhecimento técnico, com quem dificilmente se tem repertório para conversar. "A 
habilidade de comunicação é uma característica importante nesse cargo."  
 
Por enquanto, a visão que TI tem da direção das empresas ainda é contraditória. O Gartner 
avaliou que a maioria acredita que os outros departamentos não colaboram, não sabem o que 
querem e ainda tentam resolver problemas da empresa com tecnologia. Já 15% afirmam que 



TI não colabora com a estratégia da companhia e que a tecnologia não entende o que a 
empresa quer.  
 
"Poderia escolher qualquer uma das alternativas, dependendo da organização e do momento 
em que ela está", diz Aquino, da Sab Company, há dez atuando como CIO. Seja qual for a 
situação da companhia, todas têm a mesma expectativa ao contratar um executivo de 
tecnologia. "As empresas ainda esperam encontrar um CIO mágico, alguém que não mexa nos 
processos e, com a tecnologia resolvam todos os problemas de processo empresarial", afirma 
Ione da Gartner. "As empresas criam uma grande expectativa, mas não dão condições para o 
profissional realizar o trabalho."  
 
Segundo ela, essa é uma das razões para a alta rotatividade de executivos nesse cargo. "O 
tempo médio de permanência na posição já aumentou. Hoje é de quatro anos, mas já chegou 
a ser de dezoito meses", lembra. Outra origem das constantes mudanças são as oportunidades 
de trabalhos, principalmente em alguns segmentos como o de seguros e o farmacêutico. "As 
companhias do mesmo mercado buscam profissionais que tiveram uma trajetória bem-
sucedida em seus concorrentes porque têm a vantagem de conhecerem a necessidade do 
negócio."  
 
Danielle, da Mariaca, afirma que o CIO no Brasil tem hoje uma boa empregabilidade. Mas 
aponta para uma mudança no perfil desse profissional nos próximos anos. Para Ione, do 
Gartner, os executivos com perfil mais técnico terão que buscar oportunidades em provedores 
de serviço, pois essa parte do trabalho tende a ser terceirizada. "Até 2010, seis em cada dez 
pessoas da área de TI assumirão áreas relacionadas a negócio", diz. "Outros 30% migrarão 
para prestadores de serviços e as áreas de tecnologia na empresa serão, no mínimo, um terço 
menores do que em 2000."  
 
Assim, quem não tiver perfil para ser CIO pode seguir quatro caminhos tão promissores 
quanto essa carreira: serviços e infra-estrutura, design e gestão de informação (deve crescer 
de 20% para 30%), design e gestão de processos (deve crescer de 15% para 25%), gestão de 
sourcing e relacionamento (atuação mais semelhante à de CIO hoje).  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 15 maio 2006, Plano Pessoal, p. C-8.  


