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Negócios com
governança em TI
As empresas avançam para se adequarem aos novos preceitos, mas ainda há barreiras
internas para chegar ao modelo de ideal de gestão

"A mudança é
determinada
pelo perfil da
companhia"

PETRÔNIO
NOGUEIRA, DA

ACCENTURE

brasileiras. Processo que começou neste
início de século, a Governança de TI
atinge em 2006 mostrando que é possível

se adequar aos rígidos padrões mundiais,
independente da economia. Tanto é que
já há setores no Brasil, com alto grau de
maturidade como telecom e finanças.

Existem, claro, alguns preceitos que
devem ser seguidos. O primeiro deles é que

essa estratégia deve acompanhar os
processos de governança corporativa, e se
isto não existe tudo fica mais complicado,
embora seja possível ter um controle de TI
específico. Governança é, sobretudo, a
forma como se tomam as decisões. Neste
caso, tendo como base uma série de
controles e preceitos contidos no ITIL
(Infomation Technology Infrastructure

Library), que se tornou padrão para o tema
e que gerencia os serviços.

Outro marco importante na
Governança é a publicação da ISO
20.000, criada recentemente e que tem
como base o ITIL para definir a

certificação de excelência na área de
tecnologia. "Usar o ITIL ou a ISO 20.000,
no entanto, não é tão fácil, A certificação

é complexa e as empresas precisam ter
um certo grau de maturidade. Mas vejo
um ambiente maduro no Brasil,
principalmente nas próprias empresas de
TI, nas grandes corporações e nas
multinacionais", aponta Marcos Perez,
Consultor da Base4 e CT Com

O ESTÁGIO EM QUE ESTAMOS

Não é possível generalizar e dizer que empresas de todos os setores da
economia brasileira possuem um grau alto de maturidade e atuam hoje
alinhadas com os preceitos mais modernos da Governança de TI. No entanto,

há segmentos de excelência que podem ser comparados com corporações norte-
americanas ou mesmo européias. Notadamente as grandes empresas, as que
atuam em mercados de alta competição e com forte apelo de TI nos negócios.

É preciso lembrar ainda que como o ITIL é um modelo inglês as empresas
norte-americanas buscam outras referências além dele, mesmo em se tratando de,
reconhecidamente, vê-lo como um padrão mundial. Mas o gap, quando se fala em
práticas de governança entre as corporações brasileiras, filiais ou de capital local,
com suas irmãs globais, está cada vez mais estreito. "O mercado de telecom
mostra como já estamos alinhados com o mundo. Mas o atraso que existia há três
anos praticamente não há mais", admite Nogueira, da Accenture.
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dotar as melhores práticas
de gestão e controle na
área de Tecnologia da
Informação não é mais
algo utópico ou totalmente
distante para as empresasA



gestão

"E um erro não
observa o grau

de inter-
relacionamento

entre os
processos"

MARCOS PEREZ,
DA FEA-USP

Treinamento, e professor da FEA-USP.
Perez afirma que independente do porte
das empresas e mesmo do segmento de
mercado há hoje uma atenção maior para
a Governança de TI. Porém, existem
graus de maturidade que explicam a
velocidade da aderência, como
argumenta Petrônio Nogueira, sócio
responsável pela área de
Communications, media & high technology
da Accenture. "A mudança é determinada
pelo perfil da companhia."

Alinhamento
O executivo da Accenture constata

que a velocidade e a adequação dos
preceitos da Governança de TI são
produzidos pelo alinhamento entre a
Tecnologia da Informação e os negócios.
"Essa convergência é diretamente
proporcional à integração entre os
executivos financeiro e de TI. O CIO (Chief
Information Officer) deve influenciar a
estratégia de negócios, enquanto o CFO
(Chief Financial Officer) precisa entender
se a empresa tem a tecnologia como um
diferencial competitivo", explica, dizendo
que nem sempre existe uma sintonia fina
entre essas áreas.

A velocidade de mudança na direção
da governança, portanto, está
intimamente ligada ao perfil da
companhia. "Não vejo uma correlação
entre ser global ou não, mas o ritmo das
mudanças é maior quando TI faz parte do
business. Setores como o financeiro e o
de telecomunicações que partem dessa
premissa estão bem adiantados no
processo", observa Nogueira.

O setor bancário avançou nessa área
pela necessidade de competir e pela
busca de melhoria constante em seus
processos. Já telecom se explica pelo
fato de ser um mercado com muitas
empresas novas, resultantes da abertura
do setor - o que determina uma evolução
rápida e a existência até mesmo de uma
cultura sólida ligada à governança. Aqui,
ainda aparece a figura do CTO (Chief
Technology Officer) na equação, que é o
responsável pelas tecnologias de rede
que devem se agregar à TI para sustentar
o negócio da empresa. Do triângulo (CIO,
CFO e CTO) é que surge o entendimento
para a montagem e aceleração das
práticas de Governança de TI. E parece
que tem funcionado bem.

Para Perez, o mercado evolui bem,
mas precisa ter muito cuidado com a
especificação na hora de verificar
aderências. "Os resultados dos
benchmarks são genéricos, quando

TEMPO DE IMPLEMENTAÇÃO

Otempo de mapeamento de uma empresa é um processo que pode demorar
de quatro a oito semanas, no mínimo. Mas de acordo com o tamanho e o
nível de maturidade dos processos esse período pode aumentar ou diminuir.

Já o tempo de implementação varia entre três e seis meses de acordo com o
tamanho e nível de governança global da empresa.

Para muitos analistas, no entanto, o tempo é contínuo, já que sempre é preciso
realizar ajustes pontuais e mover a política de governança conforme as premissas
dos negócios. Quanto mais dinâmica a empresa tiver no lançamento de produtos,
mais rápida deve ser a resposta às questões de governança.

corporações chegam a indicar a
necessidade de uma aceleração
nos processos de Governança de TI.
"Isto aconteceu em uma empresa de
capital francês que acabou recorrendo
a minha consultoria. Assim como
aconteceu de um cliente nos recomendar
a um fornecedor que tenta tornar seu
produto aderente aos preceitos atuais",
aponta Perez.

Algumas empresas migram ou
aceleram seus processos de governança
a partir de problemas pontuais. Sétima
maior seguradora do Brasil, a Caixa
Seguros deu o pontapé inicial em seu
processo quando percebeu que a área de
sistemas da informação necessitava de
maior aperfeiçoamento para atender com
maior agilidade e eficiência às demandas
do grupo. Exatamente dentro do modelo
assinalado pelo consultor da Accenture,
que faz a correlação entre TI e o negócio.

Os objetivos da.Caixa Seguros são
bem claros. "Estabelecemos a meta de
aumentar o controle e a eficiência de
nossas operações. E esperamos também
reduzir a quantidade de backlog de
requerimentos, assim como melhorar a
resposta para nossos clientes internos,
com maior rapidez na entrega dos
projetos. Com a padronização dos
processos, queremos alinhar a área
de TI às metas da companhia", afirma
Fernand Jacinto, diretor de informática da
Caixa Seguros.

O projeto de governança da Caixa
Seguros consiste ainda na implementação
de práticas de gerenciamento e de
controle para o desenvolvimento de
sistemas, com métricas (indicadores de
avaliação) e níveis de serviços. A solução
se baseia no modelo de processos do
PMI (Project Management Institute),
instituição reconhecida globalmente pelas
metodologias de gerenciamento de
projetos. O objetivo é ajudar a área de
tecnologia a atender de maneira mais
ágil as quatro empresas do grupo.

normalmente a evolução acontece de
forma bem particular. O ITIL é composto
por dez volumes, e dois deles (Service
Support e Service Delívery) são voltados
ao Service Management, que é o
primordial, porém todos os processos são
interrelacionados", explica.

Ligação direta
Não há receita pronta para começar

a governança neste ou naquele
processo, nesta ou naquela área. O ideal
é verificar antes o grau de maturidade do
processo para estabelecer prioridades,
tendo como objetivo a excelência do
gerenciamento de nível de serviço. "O
problema é quando a empresa não
observa o grau de inter-relacionamento
entre os processos. Se ela não faz
isto já começa errado", alerta Perez. O
ITIL é o modelo de referência. Sua
escolha é consensual.

Perez fala até mesmo de uma via de
mão dupla, na qual muitos fornecedores
de TI ao executarem projetos nas
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Text Box
Fonte: TI Inside, ano 2, n. 15, p. 9-10, jul. 2006.




