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Ninguém discute mais a importância da Tecnologia da Informação e as possibilidades de 
transformação e competitividade que ela representa. O que, volta e meia, retorna ao debate é 
como as empresas devem se estruturar para utilizar esses recursos objetivamente e com 
resultados empresariais.  
 
A linha mestra desse pensamento é que TI deve passar a ser totalmente alinhada ao negócio e, 
portanto, orçamentos e decisões de investimento estão migrando da área de TI para as áreas de 
resultados - são os diretores de marketing, vendas, operação e administração que estão fechando 
os negócios. Logo, são os mais assediados pelos fornecedores atualmente.  
 
Apesar de bem assessoradas tecnicamente, as áreas de negócio têm uma abordagem 
radicalmente diferente das áreas de TI: elas não entendem e nem querem entender as 
complexidades técnicas envolvidas nas soluções de negócio. A idéia é cada vez mais realizar 
contratos de curta duração, com resultados objetivos, e transferir a responsabilidade sobre todo o 
"tecniquês" ao fornecedor da solução.  
 
Nesse contexto, emerge muito forte o conceito de "computação sob demanda", que significa ter 
soluções com infra-estrutura flexível, alinhadas ao negócio e freqüentemente terceirizadas - não 
tem sentido manter equipes e processos internos para fazer manutenção de computadores, 
suporte a usuários, desenvolvimento de sistemas e outras atividades tradicionais das áreas de TI.  
 
O mais sensato é terceirizar os ativos e processos (BPO - Business Process Outsourcing), 
especialmente os que não sejam estratégicos ao negócio.  
 
Nesse novo cenário, o papel do gestor de Tecnologia da Informação muda bastante nas 
organizações. Os novos desafios são os de gerir a área de TI como um negócio dentro da 
empresa, alinhar a tecnologia com a estratégia empresarial, reduzir custos, definir políticas 
corporativas flexíveis e eficazes, explicar e disseminar tecnologias para os gestores e orientar a 
aplicação de recursos no sentido de maximizar o retorno e reduzir os riscos.  
 
A mudança não é pequena. Com ela, emerge uma constelação de novos conceitos e idéias, como 
o de governança corporativa de TI - que estabelece os domínios e direitos de decisão referentes a 
TI, para assegurar que as expectativas sejam atendidas e os riscos reduzidos - e a utilização de 
normas e práticas certificadas para gestão.  
 
Nesse cenário, se destacam siglas como:  
 
COBIT - conjunto de práticas para gestão de TI, composto de 34 processos e 4 domínios 
(implementar só o que for importante para sua empresa);  
 
ITIL - lê-se "aitil", são práticas de gerenciamento de infra-estrutura orientada a serviços, mais 
operacional que o COBIT;  
 
ISO 17799 - norma para gerenciamento de segurança da informação, muito usada com ITIL;  
 
CMM - modelo para avaliação da maturidade de uma organização de desenvolvimento de 
software;  
 
eSCM - modelo para avaliação da maturidade de organizações de serviços de "e-sourcing", que 
envolve a certificação de pessoas que vão comprar e empresas que vão vender outsourcing.  
 



Essas iniciativas são claramente um sinal de maior maturidade para a gestão corporativa de TI. 
Assim colocadas, parecem até óbvias. Entretanto, é um tremendo avanço para um mercado que, 
por muito tempo, foi regido por bits, bytes, firulas e meias-verdades. 
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