
Este artigo tem como objetivo principal proporcio-
nar uma visão geral e logicamente estruturada sobre
algumas das melhores práticas mundiais no segmento
de Tecnologia da Informação (TI). Entre elas estão os
modelos, normas e melhores práticas (CMMI, ITIL,
Six Sigma, ISO9001, etc.) que se disseminaram com
o objetivo de ajudar os gestores de TI em suas mis-
sões de promover a geração de valor e gerenciamento
de riscos em TI. O problema é que esta "inofensiva"
proliferação de padrões e conseqüente necessidade de
integração vêm na verdade causando mais problemas
aos gestores de TI do que de fato trazendo os benefí-
cios que se esperava. Este artigo apresenta e discute
uma proposta de um framework que integra as melho-
res práticas mundiais visando ajudar as organizações
na concepção, construção e execução de um sistema
de gestão para a área de TI.
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Apesar de ser evidente que uma empresa

hoje não sobreviva sem levar em consideração

seu relacionamento com a sociedade, meio am-

biente, seus profissionais e demais stakeholders,

ainda é verdade, entretanto, que o maior e mais

importante objetivo de uma empresa é "maximi-

zar a riqueza de seus acionistas ou sócios" [BRI-

GHAM, 1999]. É prudente enfatizar então que o

principal objetivo dos gestores de uma empresa

é serem os agentes que trabalharão para os acio-

nistas com a meta clara de maximizar os resulta-

dos da mesma.

Quando se buscam resultados o que de fato

se está perseguindo são os lucros, ou melhor, o

volume financeiro que fica na empresa após pa-

gamento de todas as despesas. Este lucro precisa

ainda ultrapassar uma margem de retorno espe-

rada pelos acionistas que compense o investimen-

to de capital na empresa. De outra forma, seria

mais razoável aos sócios e acionistas simplesmen-

te aplicar o dinheiro em algum investimento de

menor risco, uma vez que gerenciar uma empresa

é uma atividade que envolve grandes riscos e esta
palavra não os agrada em nada.

Diante desse cenário, é viável afirmar que

existem, em qualquer empresa, dois públicos

importantes - gestores e acionistas - que neces-

sitam estarem alinhados ao objetivo comum da

organização de maximizar riqueza. O fato é que

em muitas situações isso não ocorre, gerando a

necessidade de criação de controles e incenti-

vos, chamados de Governança Corporativa, que
permitam que os gestores tenham os comporta-

mentos adequados e alinhados com as necessi-

dades e expectativas dos acionistas e sócios. Isso

significa, em última instância, transparência, éti-

ca e credibilidade neste relacionamento.

Torna-se cada vez mais nítida a necessidade,

criticidade e complexidade da Tecnologia da In-

formação (TI) para a realização das estratégias de

negócio (maximização de riqueza) das maiores

empresas do mundo, mas ainda não é tão nítido

assim que a TI possa criar problemas e gerar riscos

às organizações em seu objetivo de gerar valor.

Algumas razões que fazem com que a TI possa

gerar riscos às operações das empresas são:

• Aumento da escala e custos dos investimen-
tos em TI;

• Aumento da complexidade e riscos de TI;

• Crescente vulnerabilidade das informações

estratégicas, com risco de perdas financeiras

e fraudes.

Em resumo, para que as atividades de TI se

alinhem ao objetivo comum da corporação de

produzir resultados, alguns papéis fundamentais

precisam ser exercitados (fig. 1):

• Alinhamento aos objetivos estratégicos da

organização;

• Geração de valor para as empresas (sócios e
acionistas);

• Gerenciamento de riscos inerentes à própria TI

- de maneira a minimizar quaisquer possibilida-
des de perda de valor aos sócios e acionistas;

• Otimizar o uso de recursos, visando gerar

valor e gerenciar riscos com o menor esforço

e custo possíveis;

• Gestão de desempenho ou acompanha-

mento da consecução da estratégia de TI.

Da mesma forma que a Governança Corpo-
rativa existe para regulamentar a relação dos ges-

tores executivos com acionistas, sócios e demais
stakeholders, a Governança de TI (tabela 1) existe

para deliberar sobre o relacionamento dos gesto-

res e estrutura de TI com os gestores executivos

da empresa, garantindo visibilidade, transparên-
cia e ética que permitam que a TI colabore com o

objetivo número 1 da empresa que é gerar valor.

Renato Chaves Vasques

É parte integral da governança corporativa e responsabili-

dade do comitê executivo da empresa. Consiste de liderança,

estrutura e processos que assegurem que TI agregará valor

aos negócios e estratégias da corporação de forma controla-

da (riscos) e efetiva (retorno sobre o investimento)

IT Governance Institute

Tabela l. Definição de Governança deTI.
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Como já visto, transparência, ética e credibilidade são

palavras intrinsecamente ligadas à Governança Corporativa

e tomam sua mais expressiva forma na área de TI no pro-

cesso de análise e tomada de decisões. Alguns exemplos:

• Quais projetos de tecnologia devem ser executados?

• Quais atividades de TI devem ser gerenciadas com

mais ênfase, avaliando os riscos para os negócios?

• Quais competências devem ser desenvolvidas em TI?

• Quais indicadores estratégicos devem ser mensurados

e acompanhados?

• Quais atributos mais influenciam os clientes: preço, pra-

zo, funcionalidade, qualidade?

Em síntese, a TI deve ajudar as empresas na missão

de gerar riqueza e ainda não ser a origem de prejuízos e

riscos para o negócio.

A pergunta que vem a seguir é como podemos gerar

valor para uma organização e obter vantagem competitiva?

Segundo Michael Porter [PORTER,1985], isso só é

possível por meio da análise e melhoria contínua da ca-

deia de valor da organização (conjunto de processos que

são executados para projetar, produzir, comercializar, en-

tregar e sustentar produtos e serviços), a qual permitirá a

realização de repetíveis sucessos, contínua satisfação dos

clientes e principalmente retorno compatível com as ex-

pectativas de sócios e acionistas.

Podemos definir um processo como um grupo or-

ganizado de atividades que cria valor para os clientes

[HAMMER, 2002]. Já a gestão por processos pode ser ca-

racterizada quando uma empresa possui sua estratégia e

seu sistema de gestão (papéis, responsabilidades, metas,

estrutura, etc.) orientados por processos. O lado oposto

da gestão por processos pode ser visto quando uma em-

presa vive em função de seus departamentos, que geral-

mente atuam de forma independente, não colaborativa,

sem foco no cliente final e chegando em muitos casos a

atuar como se fossem efetivos feudos. Isso fica evidente

quando se entende que processos tipicamente são multi-

funcionais e cruzam múltiplas entidades (departamentos,

empresas, etc.) e a estruturação departamental muitas

vezes se limita a ser um mecanismo para distribuição de

funções e agrupamento de pessoas. Dessa forma, a ges-

tão por processos representa uma nova perspectiva de

trabalho para as organizações.

A disciplina e a repetibilidade criada pela execução

continuada dos processos leva as empresas à previsibili-

dade de resultados, tirando a dependência de esforços

extraordinários ou mesmo do fator "sorte" para obten-

ção do sucesso pretendido.

Algumas pessoas tendem a ver os processos como

um bloqueio para a criatividade, o que não é verdade.

Quando as pessoas executam processos, elas direcionam

sua criatividade para a atividade-fim e não para a estrutu-

ração da atividade em si (o como fazer).

Na prática, os processos acabam sendo catalisadores

e canalizadores da inovação, da melhoria contínua e tam-

bém da efetiva gestão do conhecimento.

Compreendida a importância da gestão por proces-

sos como instrumento central na criação de valor de uma

organização, torna-se necessário entender por onde e

como começar. É a partir deste ponto que as empresas

começam a questionar se devem começar do marco zero

ou se procuram amparo nas melhores práticas de merca-

do (benchmarking), de modo que consigam acelerar seus

trabalhos e aproveitar lições aprendidas da comunidade.

Thomas Davenport [DAVENPORT, 2005], em seu arti-

go para a Harvard Business School, "The Corning Com-

moditization of Processes", classifica a criação de padrões

de processos em três tipos:

1. Padrões de Fluxo de Processos - seqüência e o con-

junto de atividades a serem executadas por uma or-

ganização;

2. Padrões de Desempenho de Processos - conjunto de

indicadores e referenciais de comparação para bench-

marking;

3. Padrões de Gestão por Processos - conjunto de me-

lhores práticas para gestão e acompanhamento do

desempenho dos processos da organização.

A gestão e melhoria de processos baseadas em pa-

drões envolvem o uso de modelos e melhores práticas

reconhecidas e testadas pelo mercado para .guiar a defi-

nição e melhoria contínua de uma arquitetura ou sistema

de processos.

Ao longo dos últimos anos, um conjunto considerá-

vel de modelos, normas e melhores práticas emergiram

no campo da administração, tecnologia da informação e

melhoria de processos, com o objetivo de ajudar os líde-

res empresariais a estruturar seus sistemas de gestão de

forma efetiva e enxuta. Entre estes modelos, normas e

melhores práticas podemos citar:

• O PNQ - "Prêmio Nacional da Qualidade"

• A Norma 1509001:2000

• O CMMI - "Capability Maturity Model Integration" -

• O CobiT - "Contrai Objectives for IT and related

Technologies"

• O eSCM - "Enabled-IT Sourcing Capability Model"

• O ITIL - "Information Technology Infrastructure Library"
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• O OPM3 - "Organizational Project Management Ma-

turity Model"

Nesta busca incessante pela melhoria contínua de

processos e conseqüentemente de desempenho, as em-

presas lutam para extrair o máximo de valor das melho-

res práticas mundiais, guiadas tipicamente por pressões

dos clientes, dos compradores, do mercado ou mesmo

pressões regulatórias. Nesse cenário, a proliferação de pa-

drões, que deveria ser um fator positivo, vem se tornando

uma ameaça às estratégias das áreas de TI e, por conse-

qüência, impondo um conjunto desafiador de questões

aos seus executivos, tais como:

• Como posso criar um sistema de gestão (processos) base-

ado em modelos e melhores práticas que adicione efetivo

valor aos negócios e me ajude a gerenciar riscos?

• Como posso criar um sistema de gestão (processos)

baseado em modelos e melhores práticas sem ter que

lidar com múltiplos padrões, estruturas, investimen-

tos, fornecedores, etc.?

• É possível para minha empresa reduzir complexida-

de e custos através da integração de minhas diversas

iniciativas de melhoria (1509001:2000, Seis Sigma,

CMMI, ITIL, PMO, etc.)?

• É possível para minha empresa avaliar e/ou auditar a

eficácia de meu sistema de gestão e dos meus forne-

cedores, avaliando resultados e riscos, utilizando um

único framework de melhores práticas?

O Integrated System Framework for Excellence (ISF for

Excellence) [VASQUES, 2001] ou framework integrado de

melhores práticas, foi desenvolvido pela ISD Brasil com o
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objetivo de eliminar redundâncias, complexidade, confu-

são, barreiras e desperdícios (custos), no constante desafio

das empresas de estruturar sistemas de gestão (processos)

que agreguem valor e gerem resultados efetivos repetí-

veis para os acionistas e sócios. O framework visa ainda

ajudar CIOs e executivos de TI a navegar e entender os

diversos modelos e melhores práticas disponíveis, de uma

forma pragmática e lógica, eliminando a necessidade de

conhecimento profundo de "cada referência" (estruturas,

abordagens, etc.). Uma das intenções do ISF for Excellen-

ce é a consecução de alto desempenho nos processos de

TI das organizações, a evolução em progressivos níveis de

maturidade e, em ultima instância, a obtenção de confor-

midade e certificações com os diversos padrões de forma

simultânea e transparente. O surgimento do ISF for Ex-

cellence teve também como premissa a criação de uma

estrutura sustentável e evolutiva que possa contemplar a

inclusão e relacionamento de novos modelos à estrutura

atual, conforme necessário. É importante enfatizar que o

objetivo desta iniciativa não foi o desenvolvimento de um

modelo novo, mas sim proporcionar ao mercado uma vi-

são de maior grau de abstração, mais simples e prática de

como entender de forma integrada as diversas iniciativas

de melhoria disponíveis no segmento de TI.

Para que a integração dos diversos padrões fosse pos-

sível, o primeiro passo foi reconhecer que os mesmos com-

partilham um conjunto de princípios e fundamentos co-

muns, tais como: compromisso e liderança da "alta direção;

foco no cliente; foco nas pessoas; gestão por processos;

decisão baseada em fatos; aprendizado pessoal e organi-

zacional; gestão de relacionamento entre stakeholders.

O ISF for Excellence utiliza diferentes visões gráficas

para ilustrar a maneira evolucionária e incrementai na qual

os modelos e melhores práticas se integram.
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A Visão de Relacionamento (fig. 2) visa destacar o

propósito "central" de cada modelo, bem como seu re-

lacionamento com os demais. É importante destacar que

esta visão do framework não pretende impor uma idéia

de hierarquia ou mesmo induzir seus usuários a concluir

que certos modelos não cobrem determinadas disciplinas

ou áreas, mas apresentar os modelos de forma integrada,

cada um sendo utilizado e explorado em seu potencial má-

ximo central.

A Visão Sistêmica (fig. 3) traz uma perspectiva inovado-

ra, proporcionando às organizações uma visão holística da

aplicabilidade dos modelos e melhores práticas, facilitando

a visualização de como os processos interagem uns com os

outros para criação de valor (tabela 2) e também auxiliando

na análise e priorização de processos para implementação,

controle, melhoria ou reengenharia. Esta visão também

constitui o primeiro grande passo no esforço de integrar as

diferentes estruturas e abordagens dos padrões envolvidos

no framework. Nesta visão, categorias de processos são

identificadas e estabelecidas e posteriormente desdobra-

das em "Áreas Criticas de Desempenho" (fig. 4).

O ISF for Excellence tem ainda por objetivo alavancar

e utilizar os pontos fortes dos modelos e melhores práti-

cas, sempre que possível. Um exemplo disso é o uso da

representação de níveis de maturidade da família CMM

do SEI, constituindo assim a Visão de Maturidade Inte-

Em resumo, o papel do executivo de TI é garantir a

colaboração e o alinhamento de sua área, visando ajudar

sua empresa no objetivo máximo de gerar valor (ou não

destruí-lo) de forma transparente, disciplinada, ética e

1. As empresas identificam suas estratégias baseadas em fatores internos (capital humano, desempenho,

infra-estrutura) e fatores externos (benchmarking, informações de mercado e competição)

2. Baseadas no alinhamento necessário, na liderança e nos compromissos estabelecidos, as estruturas

internas necessárias (RH, TI, etc.) são estabelecidas ou direcionadas a ajudar a empresa na missão de
"entregar valor" aos clientes

3. Acordos de níveis de serviço e contratos são discutidos, negociados e fechados com os clientes

4. Gestão e suporte são empregados para entregas rápidas, baratas e com qualidade

5. O desempenho da organização e a satisfação e sucesso dos clientes são medidos, comparados e anali-

sados para determinar áreas de melhoria e inovação

6. A estratégia é reavaliada, realinhada e redirecionada e o ciclo de melhoria começa novamente

Tabela 2. Cadeia de Criação de Valor do ISF for Excellence.
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grada de TI (fig. 5) do framework. Cada categoria de

processo na base da pirâmide possui uma diversidade de

Áreas Criticas de Desempenho (fig. 4) distribuídas por ní-

vel de maturidade (2 ao 5) de forma que uma organiza-

ção possa evoluir tanto na categoria específica (a) quanto

na visão multifuncional (b).



madura. Em função do reconhecimento do poder e van-

tagem competitiva que se pode criar por meio de uma

gestão baseada em processos, modelos, normas e me-
lhores práticas foram criadas para auxiliar o executivo de

TI em sua tarefa de conceber e melhorar continuamente

um sistema de gestão (processos, estruturas, etc.) eficaz.

Entretanto, esta proliferação de padrões vem trazendo

mais dificuldades e barreiras do que os benefícios pro-

metidos. O ISF for Excellence vem preencher esta lacuna

no sentido de facilitar o entendimento, implementação

e avaliação destas melhores práticas, propiciando os se-

guintes benefícios:
• É uma forma unificada de integrar e implementar me-

lhores práticas oriundas de vários padrões diferentes;

• Valoriza as complementaridades e sinergias entre pa-

drões e reduz redundâncias, complexidades e custos
associados, apresentando resultados mais rápidos;

• Sua visão holística apresenta os padrões de forma ló-

gica e simplificada;
• É um framework organizacional para gestão e gover-

nança de TI;
• Tem uma visão de modelo de maturidade multifun-

cional, englobando outras disciplinas, tais como: ser-

viços, outsourcing, pessoas e estratégia;

• Possibilita avaliações e auditorias multimodelos e

multifuncionais (ex.: eSCM, ISO9001, CMMI, ITIL);

• Torna-se uma ferramenta estratégica na seleção e

monitoramento de fornecedores em TI;
• É um caminho estruturado para implementação de gestão

de processos de TI visando a excelência organizacional. M»C
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