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Seis passos para o alinhamento duradouro com parceiros de negócios. 
 
Muitos profissionais da área de TI acreditam que alinhar com o negócio nada mais é do que 
gerenciar expectativas. E “gerenciar expectativas” é um termo ridículo que deveria ser banido do 
vocabulário dos CIOs. Transmite falsas esperanças de que, por meio de uma manobra engenhosa, 
não há problema em fornecer menos. Só a comida mata a fome, só o dinheiro paga o aluguel e só 
o “sim” satisfaz parceiros de negócio de TI. 
 
CIOs inteligentes aprimoram o alinhamento descobrindo como dizer “sim” de uma maneira que 
funcione tanto para o negócio quanto para TI. No geral, o alinhamento entre negócio e TI 
melhorou nos últimos cinco anos graças à instituição de comitês executivos, definição rigorosa de 
prioridades, gestão ativa de portfólio, accountability confiável, tecnologias e processos 
padronizados, sourcing estratégico e gerenciamento de relações com o cliente aprimorada. 
 
Apesar dos avanços, o alinhamento continua sendo uma iniciativa crítica e encabeçando as 
pesquisas com executivos. A pesquisa “State of the CIO”, realizada pela revista CIO-EUA,  mostra 
que o alinhamento continua sendo a principal prioridade dos CIOs. Muitos dos executivos 
consultados destacaram os obstáculos persistentes ao alinhamento aprimorado.  
 
Eles alencaram os  planos estratégicos que não são executáveis, o desafio de trabalhar com 
unidades de negócio descentralizadas, justificativas de projetos que dão forma a substância, 
decisões de financiamento destinadas a manter a paz, pressão constante sobre custos de TI não 
essenciais, dificuldade de manter o rumo dos planos de tecnologia e gap de liderança entre CIOs e 
seus reportados diretos. 
 
Esta discussão destaca a complexidade multifacetada do problema de alinhamento, que abrange 
os domínios da estratégia, governança, tecnologia e estrutura organizacional. Para abordar o 
alinhamento, os CIOs têm que, primeiro, aceitar o fato de que as áreas de negócio sempre vão 
querer mais por menos, e agora. Os CIOs têm que aprender a equilibrar a oferta limitada de 
serviços de TI com a demanda aparentemente infinita de uma maneira que seja aceitável para o 
negócio. Isso pode ser feito através de estratégia e práticas de governança que obrigam o negócio 
a reconhecer limites e dizer “não” a si mesmo. As limitações de capacidade de TI (pessoas, mais 
do que dinheiro) podem ser mitigadas projetando-se tecnologias e organizações que acompanham 
o fluxo e o refluxo do volume de negócio e das demandas de projeto. 
 
Seis conceitos promissores podem ajudar os CIOs a enfrentar o desafio de aprimorar o 
alinhamento. Vou analisá-los resumidamente aqui e discuti-los com mais detalhes nas próximas 
edições. 
 
1. Estratégia do mundo real. Estratégia de negócio, em geral, é informal e muda à medida que 
novo aprendizado ocorre. Os CIOs precisam de um processo participativo contínuo para extrair 
uma estratégia de negócio e traçar uma de TI. O livro The New CIO Leader, de Marianne 
Broadbent e Ellen Kitzis, apresenta um processo simplificado de definição de estratégia que é 
amadurecido dentro do processo de governança com base no princípio de que o negócio se 
movimenta rápido demais para que o planejamento seja separado da ação. 
 
2. Abraçando valor. Governança de investimento não funciona de verdade se o valor de TI for um 
exercício de burocracia. Para que TI seja vista como um investimento ao invés de uma despesa, 
os CIOs precisam fazer com que a realização de valor torne-se prática, incorporando medições 
operacionais a projetos. O valor tem que ser o item mais importante quando os CIOs determinam 
a abordagem para um projeto de TI, gerenciam o escopo e aplicam a responsabilidade de prestar 
contas. 



Os CIOs podem aprender a melhorar o alinhamento. Confira mais algumas dicas 
 
3. Preço viável. O vilão de TI é personificado pelos 70% de custos que não são realmente 
entendidos e, portanto, não são conscientemente gerenciados. Cobranças após o fato, baseadas 
em alocações em planilhas, não são críveis nem úteis a ponto de influenciar futura demanda e 
prever gastos desnecessários. Uma versão enxuta de custo baseado em atividade é um primeiro 
passo prático para ajudar os CIOs a articular serviços,  consumo e preço de uma maneira que 
ajude as áreas de negócio a atuar como autêntico consumidor. 
 
4. Tecnologia ágil. Arquitetura e infra-estrutura podem prejudicar esforços de alinhamento. 
Arquiteturas em camadas, serviços e capacidade sob demanda estão reduzindo o tempo de ciclo 
de fornecimento e, portanto, expandindo a oferta de TI. 
 
5. TI sem fronteiras. TI, com freqüência, é um gargalo do fornecimento. Os CIOs podem criar 
capacidade virtual possibilitando a auto-suficiência do negócio e explorando o princípio 
estratégico. O conceito de organização IS Lite, do Gartner, pede a criação de uma organização de 
TI sem fronteiras onde o trabalho é compartilhado com parceiros estratégicos e de negócio. 
 
6. Líderes em todos os níveis. Liderança é a “cola” que une estratégia, governança, tecnologia e 
componentes organizacionais de alinhamento. Pesquisas sobre alinhamento indicam que, 
enquanto o quadro de liderança no nível do CIO é suficiente, existe uma lacuna nos níveis abaixo. 
Os CIOs precisam expandir a liderança de TI mudando a abordagem de desenvolvimento de 
liderança da “sobrevivência do mais apto” para o “desenvolvimento do mais apto”. 
 
Nas próximas colunas, vou estender estes conceitos analisando a teoria, discutindo histórias de 
sucesso e oferecendo sugestões para um estudo mais aprofundado. Juntos, os CIOs podem 
aprender a melhorar o alinhamento dizendo sim sem arrependimento. 
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