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O Gartner fez recentemente uma pesquisa com CIOs americanos de grandes empresas para 
determinar o grau de sucesso da governança de TI no desempenho de suas empresas. 
Osresultadosdapesquisa apontam para uma aparentedesconexãoentrecomoCIOs acreditam que a 
administração empresarial deve estar envolvida com agovernança de TIe aimportânciaque os 
gestores empresariais atribuem a seu próprio envolvimento. OsCIOs acreditam que os gestores 
empresariais"não compreendem"erelegam a governança de TI ao status de prioridade baixa. No 
entanto, nenhum esforço centrado foi relatado no sentido de planejar alguma ação que reduza 
essa falha decomunicação. 
 
O que você precisa saber  
 
O CIO precisa recolocar a governança de TI como um componente da gestão de mudanças 
corporativas e usar o "empurrão" da análise de desempenho dos investimentos para gerar 
interesse, engajamento e compromisso diretos. Deve ainda usar uma "cenoura" com os 
acionistas-chave como forma importante de engajamento para seu sucesso individual e integrar a 
governança de TI com os processos de gestão de mudanças corporativas (cultura, organização, 
processos e infra-estrutura). Garantir que os processos de governança de TI serão eficazes, 
eficientes e reconhecidos. Posicionar o papel do CIO cada vez mais como um líder de mudanças 
corporativas. 
 
Análise  
 
Na segunda metade de 2005, o Gartner realizou uma pesquisa com 44 CIOs americanos de 
grandes corporações. Os objetivos da pesquisa foram os seguintes: 
 
 
Estabelecer o que os CIOs queriam dizer quando usavam o termo "governança de TI," já que não 
há atualmente nenhuma definição aceita universalmente, e seu uso e significado podem variar 
significativamente. 
 
 
Determinar quais problemas para as empresas e para os gestores de TI os CIOs encontraram 
entre os componentes agora já definidos da governança de TI 
 
 
Determinar quais, se houver, eram as ações que estavam sendo tomadas para enfrentar essas 
questões, e com qual nível de sucesso, para ajudar a entender as atuais melhores práticas de 
governança de TI. 
 
Os resultados da pesquisa apontam para uma aparente grande desconexão entre como 
importantes CIOs acreditam que a administração empresarial deve estar envolvida com a 
governança de TI e a importância que os gestores empresariais aparentemente atribuem a seu 
próprio envolvimento. Os CIOs acreditam que os gestores empresariais "não compreendem" e 
relegam a governança de TI ao status de prioridade relativamente baixa. No entanto, nenhum 
esforço centrado foi relatado no sentido de planejar alguma ação que reduza essa falha de 
comunicação. 
 
O indutor de mudanças em governança de TI relatado com maior freqüência foi o "valor percebido 
da empresa de TI e sua eficácia".  



Se os gestores empresariais considerarem a governança em grande parte como um mecanismo 
para controlar as atividades de TI e as atividades relacionadas com TI, então não será 
surpreendente que voltem suas atenções para tecnologia somente quando observarem um baixo 
desempenho dos negócios com TI. Por outro lado, os CIOs consideram a governança como o 
mecanismo para gerir investimentos empresariais que envolvem significativos gastos com 
tecnologia, e eles optam pela tecnologia da informação para remover as ambigüidades e os 
conflitos empresariais para melhor capacitar os gestores de TI para que realizem suas tarefas.  
 
Uma vez que mudanças relativamente pequenas de desempenho não produziram aparentemente 
uma grande melhora, oferecemos as seguintes recomendações como significativas mudanças 
culturais e de procedimento que poderão mitigar as questões duvidosas da governança de TI. 
 
Como fazer a governança funcionar com a criação de demanda por análise de desempenho de 
investimentos  
 
Enfocar a parte de análise e aprovação direta do processo de governança de TI parece resultar em 
pouco incentivo ou estímulo para que a empresa atribua a prioridade necessária para fazê-la 
mudarseu comportamento e assumir o compromisso de se engajar mais. Considere a hipótese de 
realizar uma análise "backend" do desempenho dos investimentos em projetos relativos a TI. 
Enfatize a necessidade de criar uma "base factual" retrospectiva de ações, resultados, e 
oportunidades assumidas e perdidas, para criar transparência eencorajar uma maior participação 
direta e pontual da empresa na próxima vez. Isso pode ser feito a partir de duas perspectivas: 
 
> Realização de resultados 
 
Qual foi o desempenho real desse projeto em relação aos benefícios esperados? Qual foi seu 
desempenho em relação às metas de tempo e orçamento? O projeto entregou o que havia 
prometido? A empresa obteve algum benefício específico? 
 
> Aprendizado institucional  
 
Quais foram as variações entre o tempo/orçamento projetados e os resultados observados? Por 
que isso ocorreu e quais foram suas causas básicas? Quais mudanças deveriam ser feitas em 
governança de TI, gestão de projeto, desenvolvimento de sistemas ou processos de realização de 
benefícios? Com que sucesso foi realizado o trabalho de processo de gestão de risco e o que 
poderia ser feito para melhorá-lo? Em retrospecto, o processo de identificação e priorização de 
oportunidades foi realizado de forma eficaz por meio da adequada seleção desse projeto em 
relação às outras alternativas? 
 
Recolocar agovernança de TI como um componente da gestão de mudanças do modelo 
operacional e de controle da empresa  
 
A governança de TI inclui o acompanhamento da avaliação, da seleção e do financiamento de 
alternativas de investimento e o acompanhamento da gestão da implantação de projetos e as 
mudanças corporativas resultantes. (Qual significância teria um projeto se a empresa não mudou, 
não produziu melhoras em seu desempenho?) Numa economia mundial em processo de 
globalização, a agilidade da empresa se tornou um recurso competitivo fundamental.  
 
CEOs têm visto os sistemas e a infra-estrutura de TI como inibidores de mudanças. 
Convencionalmente, as mudanças relacionadas a TI costumam ser vistas como uma questão 
específica da TI, com ênfase nos sistemas de aplicação e na infra-estrutura de TI, assim como nas 
mudanças para processos departamentais dentro das áreas funcionais da empresa. No entanto, a 
governança de TI pode ser uma alavanca chave que a administração da empresa pode usar para 
compreender melhor as implicações dos projetos propostos, avaliar a disponibilidade de todos os 
elementos que contribuem para realizar mudanças eficazes de gestão e fornecer uma "janela" 



para monitorar a eficácia da execução. A TI e a governança de TI podem ser usadas para 
reajustar a percepção da empresa para que a TI deixe de ser uma barreira para se tornar um 
veículo que pode ser usado para identificar ecoordenar todos os elementos necessários para 
maximizar a agilidade e o valor dos negócios. 
 
Os quatro elementos chave da agilidade e da mudança nos negócios são conceitos mentais (de 
cultura), de estrutura (organização), processos corporativos ponta-a-ponta (cadeia de 
fornecedores e clientes) e o suporte para infra-estrutura de TI (incluindo aplicações). A TI é não 
somente um dos elementos chave,mas também pode ser alavancada para reduzir o tempo dos 
ciclos de gestão efacilitar a mudança nos outros três elementos. É preciso enfatizar 
sistematicamente os recursos de TI para comunicações administrativas sobre mudança cultural 
por meio da alavancagem dos ativos da infra-estrutura de TI, tais como uma rede intranet 
corporativa para fornecer suporte à orientação e à gestão das comunicações.  
 
Fornecer suporte a funções organizacionais mais complexas, como setores organizados em torno 
de matrizes, equipes virtuaise fornecimentos externos/offshore comcomunicações e ferramentas 
de colaboração. Usar a TIcomo uma ferramenta vital para otimizar os processos corporativos 
ponta-a-ponta, auxiliando o mapeamento e a reformulação dos processos da empresa, fornecendo 
suporte para a execução operacional, e fornecer feedback instantâneo sobre desempenho dos 
processos. Assegurar a própria agilidade da TI para fornecer suporte a mudanças rápidas na 
empresa por meio da formulação de arquiteturas de TI que sejam flexíveis e escaláveis(um 
componente da justificativa para atualizações de infra-estrutura de TI deveria ser o valor do 
tempo ganho com a aceleração das mudanças corporativas). 
 
Fazer evoluir o papel do CIOcomo um líder de mudanças corporativas 
 
A liderança de TI e os papéis corporativos estão sendo divididos de várias formas diferentes. Um 
novo papel de transformação corporativa está emergindo na medida que o papel da liderança 
estratégica em TI é dividido em tecnologia corporativa eliderança de mudanças corporativas. 
Enquanto a carreira em tecnologia corporativa permanecerá importante, o papelda função interna 
e de orientação técnica de chefe de TI será reduzido.  
 
O papel da liderança de TI tem estado em transição desde que foi criado. Atualmente, inúmeros 
diferentes cargos usam o título de função de CIO,e as diferenças entre eles são significativas e 
crescentes. Embora os tipos "chefe funcional e gerente operacional"e"parceiro estratégico e 
gerente de fornecimento "sejam familiares, muitos líderes de TI já estão no papel de "líder de 
tecnologia corporativa",e a evolução continua a se acelerar. Conforme os processos de 
"multisourcing"continuam a crescer e alguns recursos deTI se tornam produtos comercializados 
em maior escala, os papéis de chefe funcional e gerente operacional diminuirão 
ouserãotransformados nos papéis de parceiro estratégico e gerente de sourcing. Muitos papéis de 
parceiro estratégico e gerente de sourcing sofrerão uma transição para o papel de líder de 
tecnologia corporativa.  
 
Do mesmo modo, o papel individual mais importante para líderes de TI no longo prazo é o de 
identificar a agenda corporativa para realizar mudanças e criar a capacidade da empresa para 
enfrentar ameaças e explorar oportunidades durante esseperíodo de complexidade e 
descontinuidade ativadas pelas mudanças tecnológicas. O Gartner vê a emergênciade um novo 
papel de "líder de mudanças corporativas" para os executivos de TI, com CIOs exercendo 
essepapele se tornando politicamente ativos em suas empresas, com total engajamento com as 
questões corporativas. 
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