
O novo CIO: como 
transformar a TI em 

Tecnologia de Negócio

As empresas precisam 
refletir sobre o nível 
de maturidade de seus 
departamentos de TI

Em momentos desafia-
dores e críticos como 
o atual, com um mer-

cado cada mais exigente e 
buscando por soluções para 
enfrentar as adversidades, 
é imprescindível contar 
com o apoio de profissionais 
que diferenciem positi-
vamente o negócio nessa 
jornada. Mas, como atuar 
diretamente nesta veia, 
atingindo a força motriz?

Por meio da transição 
de um novo perfil do Chief 
Information Officer (CIO), 
que deixou de olhar apenas 
para as demandas tecnoló-
gicas internas das empresas 
e passou a atender aos 
negócios. Ou seja, esse 
profissional é o grande or-
questrador da evolução da 
Tecnologia da Informação 
(TI) para a Tecnologia de 
Negócios (TN). 

Já vínhamos de um cená-
rio cujas empresas nascidas 
digitalmente, como a Uber, 
a Airbnb e o IFood nos en-
sinaram sobre a tecnologia 
ser integrante da cons-
trução de seus negócios 
e não apenas uma parte 
acessória. Com a pande-
mia, essa mentalidade da 
digitalização se intensificou 
porque as organizações 
tiveram que suspender a 
atuação no ambiente físico 
e rapidamente se adaptar 
ao universo online com 
tecnologias já existentes. 

Aqui, temos mais um 
exemplo de como o negó-
cio se alinhou à tecnolo-
gia, quando, na verdade, 
deveria ser o oposto: a TI 
estar a serviço do negócio, 
antecipando necessidades 
e desenvolvendo soluções 
para demandas até então 
não atendidas.  

Diante deste cenário, a 
digitalização passa a ser 
um caminho sem volta e as 
empresas precisam refletir 
sobre o nível de maturida-
de de seus departamentos 
de TI para que ele esteja 
alinhado ao negócio. 

Tal evolução está for-
çando essa reinvenção dos 
CIOs, que precisam alterar 
os processos internos e as 
exigências que recaem so-
bre eles, que são enormes. 

Não é suficiente apenas 
administrar as demandas 
internas do dia a dia, mas 
se aperfeiçoar continua-
mente para produzir mais 
e melhor. 

As características do novo 
perfil de CIO ultrapassam o 
domínio tecnológico e de 
gestão de processos. Essas 
hard skills devem se somar 
às habilidades pessoais e de 
relacionamento, que vão 
trilhar o contato com os 
diferentes departamentos 
da empresa, diminuindo 
os problemas ocasionados 
pela Shadow IT e de suas 
condutas não oficiais, e as 
a lacunas com os clientes a 
fim de acelerar o plano e o 
prazo dos projetos. 

Ou seja, a área de TI passa 
a apoiar no desenvolvi-
mento de aplicações para 
o mercado e não apenas 
no suporte à sua estrutura 
interna. Juntas, as aptidões 
profissionais e pessoais, 
formam um profissional 
completo e equilibrado, 
com grandes qualidades 
para agir em qualquer tipo 
de situação no ambiente de 
trabalho e em momentos 
turbulentos para reposi-
cionar as estratégias de 
mercado.

E a próxima crise, pas-
mem, já está batendo à nos-
sa porta. Com o aumento da 
digitalização e o vazamento 
de dados crescendo na 
mesma proporção, já temos 
um cenário de penalidades 
relacionadas às falhas de 
privacidade que devem 
custar mundialmente US$ 
8 bilhões para as empresas 
até o ano de 2025, segundo 
estimativas do Gartner. 
Para evitar essas multas, 
também será necessária a 
atuação do CIO na mitiga-
ção de riscos. 

Por isso, o novo perfil do 
CIO deve ser de um líder 
de negócios, par a par com 
os demais executivos da 
companhia. E esse cenário 
afeta diretamente o que nós 
chamamos hoje de TI. Pro-
vavelmente, a nomenclatu-
ra será rebatizada por TN 
(Tecnologia de Negócios), 
um nome que demonstra 
claramente sua integração 
aos negócios. 

(*) - É CIO da Sonda Brasil, 
integradora de soluções de 

Tecnologia da Informação e líder em 
Transformação Digital na região.

Eduardo Costa (*)
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Mas e quando você es-
colheu uma platafor-
ma, mas ela não aten-

deu aos seus interesses ou à 
expectativa dos seus clientes? 
O que fazer nesse caso? É 
possível migrar, contudo é ne-
cessário levar alguns pontos 
em consideração. A escolha 
de uma nova plataforma de 
e-commerce vai proporcionar 
uma experiência melhor para 
o consumidor. 

Além disso, ela pode ser 
fundamental para a evolu-
ção da empresa, uma vez 
que por meio dela o negócio 
pode atingir as metas al-
mejadas. O primeiro passo 
então é entender o planeja-
mento da representante da 
plataforma a longo prazo. 
A pergunta que precisa ser 
feita é: como aquilo que 
eles oferecem vai suprir as 
necessidades do seu negó-
cio? O foco é encontrar um 
produto que passe confian-
ça, seja estável e de simples 
atualização. 

A segunda consideração 
é optar por uma plataforma 
que acompanhe a evolução 
da empresa, ou seja, evite 
soluções que necessitem de 

A troca do comércio eletrônico pode trazer algumas vantagens, e 
uma delas é entender a necessidade da loja virtual.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

41º Subdistrito, - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: BRUNO YOSHIKAZU SHIMADA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia (19/06/1991), estado civil solteiro, profissão pro-
gramador, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos 
Yoshikazu Shimada e de Miriam Yassuko Kawakami Shimada. A pretendente: ISABELLE 
LUMMY SATO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Consolação - SP, no 
dia (24/07/1992), estado civil solteira, profissão analista financeira, residente e domici-
liada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Mamoro Marcos Sato e de Amelia Mitsuko 
Ivano Sato. Obs.: Bem corno cópia enviada a Unidade de Serviço nesta Capital, onde 
a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: CARLOS AUGUSTO SIMÕES DE ARAUJO, de nacionalidade brasi-
leira, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (12/08/1992), estado civil solteiro, 
profissão autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de José Carlos Araujo e de Mércia Simões. A pretendente: DANIELA SAMPAIO RO-
DRIGUES, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(06/03/1997), estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Douglas Rodrigues e de Sueli Sampaio 
Rodrigues.

O pretendente: LUCAS VERONESE GOZZI LAURINDO, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (17/09/1999), estado civil solteiro, 
profissão autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paul o - SP, filho 
de Wagner Ricieri Laurindo e de Silvia Helena Gozzi Laurindo. A pretendente: RITA DE 
CÁSSIA ALVES PHILADELPHO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta 
Capital, Tatuapé - SP, no dia (14/06/2000), estado civil solteira, profissão especialista 
em EAD III, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José 
Adelino Philadelpho Pereira e de Graziela Alves Rodrigues.

O pretendente: CLEVERSON LINDOMAR NUNES DE SIQUEIRA, de nacionalidade 
brasileira, nascido em Ouricuri - PE (Registrado no Distrito Feitoria, no Município de 
Bodocó - PE), no dia (26/09/1996), estado civil solteiro, profissão chefe de bar, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Lindomar Antonio Nunes e de 
Antonia Ferreira Nunes de Siqueira. A pretendente: ANTONIA GILDETE DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, nascida em Bodocó - PE (Registrada no Distrito de Feitoria, no 
Município de Bodocó - PE), no dia (22/11/1996), estado civil solteira, profissão assistente 
administrativa, residente e domiciliada em Barueri - SP, filha de Valdeide Ercilio da Silva e 
de Gildete Auzeni da Silva. Obs.: Bem corno cópia enviada a Unidade de Serviço, onde 
a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: IGOR VITOR RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Itaquera - SP, no dia (17/08/1993), estado civil solteiro, profissão bancário, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Vitor Francisco Ribeiro 
e de Maria Auxiliadora Moreira Vitor Ribeiro. A pretendente: FABIANNE GUIRADO 
ALVES DE BRITO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cambuci - SP, 
no dia (24/06/1995), estado civil solteira, profissão enfermeira obstetra, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ademilson Alves de Brito e de 
Cleide Maria Guirado.

O pretendente: EDNALDO OTONIEL DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nas-
cido em Canhotinho - PE, no dia (13/02/1973), estado civil solteiro, profissão mecânico 
de refrigeração, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Otoniel José dos Santos e de Maria Josefa da Conceição. A pretendente: MIRIELE DE 
OLIVEIRA MALTA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, 
no dia (18/02/1990), estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcio da Silva Malta e de Marcia Silva de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ LUÍS DE MELO, de nacionalidade brasileira, nascido em Bom 
Jardim - PE (Registrado no Distrito de Bizarra), no dia (10/01/1990), estado civil solteiro, 
profissão autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Luís Raimundo de Melo e de Maria José Caetano da Silva. A pretendente: ROMAICA 
LUCÉLIA VAZ DE MORAES, de nacionalidade brasileira, nascida em Barbacena - MG, 
no dia (15/06/1979), estado civil solteira, profissão autônoma, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Cassia Vaz de Moraes.

O pretendente: JOSÉ BATISTA SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Presidente Jânio Quadros - BA, no dia (21/02/1982), estado civil solteiro, profissão ca-
beleireiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Benjamim 
Batista e de Maria das Dores Batista dos Santos. A pretendente: JACIÉLIA DE SOUSA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida em Presidente Jânio Quadros - BA, no dia 
(02/01/1983), estado civil solteira, profissão agente comunitária de saúde, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jesuino da Rocha Silva e de 
Jacilza Vieira de Sousa Silva.

O pretendente: GUILHERME SILVA DANTAS, de nacionalidade brasileira, nascido em 
São Paulo - SP (Registrado em Jundiaí - SP), no dia (16/07/1999), estado civil solteiro, 
profissão auxiliar administrativo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Marcos Eunesio Sousa Dantas e de Maria Helena da Silva Dantas. A pretendente: 
JÉSSICA APARECIDA VASCONCELOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Ca-
pital, Vila Prudente - SP, no dia (18/02/1999), estado civil solteira, profissão assistente de 
engenharia, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Alexandre 
Vasconcelos de Oliveira e de Fabiana Aparecida Cardoso.

O pretendente: JONAS DE SOUSA CASTRO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (28/05/1995), estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valdemir 
Gois Castro e de Maria de Guia Sousa Castro. A pretendente: DANIELA DE ARAUJO 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida em Casa Nova - BA, no dia (03/03/1994), 
estado civil solteira, profissão caixa, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Gildenor Rodrigues dos Santos e de Lucilene de Araujo Santos.

O pretendente: DIEGO OLIVEIRA BASILIO, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Porto Real do Colégio - AL, no dia (07/05/1989), estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de zelador, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Expedito Basilio e de Diginaura de Oliveira Basilio. A pretendente: PATRÍCIA 
FERREIRA BARROS, de nacionalidade brasileira, nascida em Quebrangulo - AL, 
no dia (01/03/1988),  estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Leonildo Brito Barros e de Maria José 
Ferreira da Silva.

O pretendente: JACKSON NOVAES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
nascido em Arapiraca - AL, no dia (28/05/1992), estado civil divorciado, profissão 
autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Damião 
Pereira da Silva e de Cicera dos Santos Silva. A pretendente: DANIELLA PEREIRA 
DA GAMA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia 
(14/03/1994), estado civil solteira, profissão autônoma, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Alberto Nunes da Gama e de 
Zenilda Pereira da Gama.

O pretendente: JUAN EDISON MENEZES DIAS, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Itaim Paulista - SP, no dia (06/02/2000), estado civil solteiro, profissão 
ajudante, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ronaldo 
Jose Dias e de Deusnethe Santos Menezes. A pretendente: VITÓRIA DA SILVA 
COSTA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 
(28/04/2004), estado civil solteira, profissão estudante, residente e domiciliada em 
Guarulhos - SP, filha de Elenaldo Ferreira Costa e de Eliane Raquel Gonçalves da 
Silva. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde a pretendente é 
residente e domiciliada.

O pretendente: CARLOS EDUARDO ROCHA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (19/09/1991), estado civil solteiro, profissão 
contador, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José 
Airton Rocha e de Maria de Lourdes da Conceição. A pretendente: CARLA NAFTALI 
ANDRADE SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Ibirapuera - SP, 
no dia (19/07/1990), estado civil solteira, profissão arquivista, residente e domicilia-
da neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Antonio Oliveira da Silva e de 
Valdileide Pereira de Andrade Silva.

O pretendente: JOSE CARLOS SOUZA ALVES, de nacionalidade brasileira, nas-
cido em Olho D' Água das Flores - AL, no dia (26/05/1972), estado civil solteiro, 
profissão pedreiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Arlindo Lucio Alves e de Marina de Souza. A pretendente: MARIA DAS 
GRAÇAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida em Minador do Negrão 
- AL, no dia (06/12/1961), estado civil divorciada, profissão podóloga, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Audálio Luiz da Silva e 
de Eliete Maria da Silva.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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Como migrar sua 
plataforma de e-commerce? 

Quais pontos considerar?
Quando se faz a escolha por vender online, a plataforma de e-commerce é o que pode tanto ajudar 
no crescimento da empresa, quanto prejudicar os negócios. Por isso é muito importante estudar as 
tecnologias disponíveis e ver qual vai mais ao encontro do que você procura

o produto, lota o carrinho 
e finaliza a compra. 

	 •	Produtos complemen-
tares - Ter opções para 
complementar aquilo que 
o cliente vem procurando, 
como produtos persona-
lizados, é uma estratégia 
bem eficiente. Além disso, 
oferecer também pacotes, 
assinaturas, descontos 
quando um pedido foi 
maior e ofertas especiais 
são caminhos bem inteli-
gentes. 

	 •	Tenha um eficiente 
sistema de backoffice 
- Entre as etapas da com-
pra até o recebimento, 
um sistema tecnológico 
integrado garante todos 
os processos do cliente no 
comércio eletrônico. Esse 
sistema é conhecido como 
backoffice. Se ele não for 
eficiente, pode prejudicar 
demais o negócio. 

Portanto, a plataforma pre-
cisa ter funções que facilitem 
a operação para que o proces-
so de vendas e de manutenção 
do site não deem trabalho. 

 
(*) - É sócio-diretor da Betalabs, 

empresa especializada em tecnologia 
para e-commerce e clubes de 

assinatura (www.betalabs.com.br). 

atualizações mais complexas 
e revisões para gerenciar o 
crescimento. A última e não 
menos importante é priorizar 
o cliente. Considere a qua-
lidade, velocidade e acessi-
bilidade do suporte que vai 
ser oferecido. É necessário 
ter um suporte que ofereça 
disponibilidade todos os dias 
da semana, vinte e quatro 
horas por dia. 

A troca do comércio ele-
trônico pode trazer algumas 
vantagens, e uma delas é 
entender a necessidade da 

loja virtual. Alguns outros 
benefícios também valem a 
pena serem destacados. 
	 •	Taxas de conversão 

mais expressivas e 
maior volume de ven-
das - A chegada do cliente 
na loja virtual tem que ser 
impactante, no sentido 
de ele se empolgar com 
os produtos oferecidos e 
com a marca. Um site que 
seja atrativo, moderno, 
facilita a vida do consu-
midor, porque ele perde 
menos tempo para achar 
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Ricardo Haag (*)

As relações entre as empresas e colabo-
radores mudaram drasticamente durante 
a pandemia. 

Em meio ao distanciamento ocasionado 
pelo isolamento social, a reinvenção na 
gestão de pessoas se tornou uma estratégia 
primordial para garantir a perpetuidade 
das operações com a mesma qualidade do 
presencial. Muitos aprendizados foram sen-
tidos durante este período, com importantes 
perspectivas do que ainda veremos no futuro.

Preocupadas em como garantir sua con-
tinuidade em meio a tamanha crise, ações 
direcionadas para o aprimoramento dos pro-
cessos com foco em melhores resultados, se 
tornaram estratégias comuns entre muitos 
empreendedores. Claramente, buscar um 
aperfeiçoamento constante dos produtos 
e serviços ofertados sempre é uma medida 
obrigatória de crescimento organizacional. 
Contudo, essa demanda não foi a única.

Todo processo envolve uma série de 
profissionais qualificados por trás, de-
sempenhando suas funções com êxito 
para a conquista das metas estipuladas. 
Quando satisfeitos com suas posições e 
conscientes da importância de seu trabalho 
para a empresa, a produtividade e ganho 

operacional são vantagens consequentes 
para toda companhia – feito que depende, 
indiscutivelmente, de uma gestão de pesso-
as marcante e de líderes preparados para 
conduzir os times rumo à jornada desejada.

Os colaboradores devem ser os prota-
gonistas das estratégias corporativas. É 
preciso remodelar o olhar interno com 
lentes voltadas à empatia e sensibilidade, 
motivando cada um para que entregue 
seu melhor, independentemente do nível 
hierárquico ou conhecimento técnico. 
Diante de uma geração marcada pela ampla 
consciência individual e seu valor como in-
tegrante de uma comunidade, saber como 
lidar com cada perfil se tornou essencial 
– assim como integrá-los às equipes em 
prol de um trabalho colaborativo e com 
relações próximas.

Felizmente, a boa liderança é uma ha-
bilidade que pode ser adquirida. Para se 
destacar e adentrar esta nova era da gestão 
de pessoas, todo líder deve ser um ponto 
de convergência e alinhamento entre o 
gerenciamento emocional de todos, e os 
interesses dos acionistas. Um intermediário 
no caminho a ser percorrido para que as 
expectativas de todos sejam atendidas e 
mantidas a longo prazo.

Segundo um estudo da Gallup, um líder 

assertivo tem influência de até 70% no en-
gajamento dos funcionários com o negócio. 
Mas, grande parte ainda não está preparada 
para isso. É preciso entender a fundo o 
perfil e preferências de cada um – e, acima 
de tudo, como unir e transformar estas 
diferenças em competências promissoras 
para o desenvolvimento do negócio.

O senso de pertencimento e o propósito 
de seu trabalho para o crescimento da 
companhia são fatores primordiais que 
devem integrar a liderança na gestão de 
pessoas. Quando bem desenvolvidos, são 
capazes, até mesmo, de superar a valori-
zação da remuneração ofertada – afinal, o 
legado das empresas já se tornou um fator 
decisivo para muitos candidatos.

A cada nova geração de profissionais, 
liderá-los se torna mais desafiador. Dian-
te de constantes mudanças, o carisma, a 
proximidade e empatia serão as grandes 
chaves de sucesso para aqueles que assu-
mem este papel. A gestão de pessoas de 
sucesso no futuro, depende de um apren-
dizado contínuo para que a empresa atraia 
candidatos cada vez mais qualificados para 
o seu destaque no mercado.

(*) - É sócio da Wide, consultoria boutique de 
recrutamento e seleção (https://wide.works/).

Qual será o futuro da gestão de pessoas?
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