
Pesquisa do MIT associa governança eficiente de TI com maiores lucros  
 
Empresas de melhor desempenho lucram 20% mais que seus concorrentes. 
 
Após pesquisar mais de 250 empresas em dezenas de países, a Escola de Administração do 
Massachusetts Institute of Technology (MIT Sloan) constatou que as companhias de melhor 
desempenho na governança de TI alcançaram lucros no mínimo 20% maiores que as demais. 
Esses e outros resultados do estudo foram apresentados nesta quarta-feira, em São Paulo, por 
Jeanne Ross, diretora do Centro de Pesquisas para Sistemas de Informação do MIT Sloan e co-
autora do livro “Governança de TI”, que analisa o trabalho desenvolvido e brevemente será 
lançado em português. 
 
O objetivo principal dos questionários e estudos de caso realizados foi revelar como grandes 
empresas globais geram valor a partir da Tecnologia da Informação, bem como avaliar o efeito 
prático da aplicação dos conceitos de governança. Segundo a pesquisadora, as companhias que 
gerenciam melhor sua tecnologia ampliaram em 29% sua agilidade estratégica. Elas também 
puderam gastar 25% menos com TI – embora depois tenham passado a investir mais, diante dos 
resultados alcançados. 
 
Para Jeanne, a governança gera disciplina, que favorece – e deve preceder – a inovação. Ela 
reconhece que as empresas ainda engatinham no que diz respeito ao assunto. “Há muita coisa 
acontecendo e não dá para fazer tudo ao mesmo tempo”, afirma a doutora, referindo-se aos 
diversos mecanismos e normas de regulação, como Sarbanes-Oxley, Basiléia II, ITIL e COBIT, 
entre outros. “Adaptar o ambiente de gestão de grandes empresas pode levar de 5 a 10 anos: é 
preciso priorizar”, complementa. 
 
A HP aproveitou a visita da pesquisadora e anunciou novidades em seu portfólio de serviços. A 
empresa, que apoiou o estudo realizado pelo MIT, passa a oferecer consultoria com o objetivo de 
apontar se o cliente está ou não pronto para adotar práticas de governança de TI e, se 
necessário, trabalhar para a implementação da nova estrutura de decisões. A fornecedora 
também vai convidar companhias brasileiras a participar da próxima pesquisa promovida pelo 
instituto, cujos resultados serão publicados em julho de 2006. 
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