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Durante muito tempo a definição de processos de TI foi encarada como assunto de 
predominância técnica, mas recentemente ganhou outros contornos. Leia análise de Gilberto. 
    
Nos últimos cinco anos, os profissionais do mercado corporativo no Brasil passaram a 
considerar novos fatores como determinantes para a adoção de soluções em Tecnologia da 
Informação. Durante muito tempo, a definição de processos de TI foi encarada como assunto 
de predominância técnica, mas recentemente ganhou outros contornos. A tecnologia 
puramente dita não é mais vista pelos profissionais do meio como tema alheio aos negócios. A 
sinergia entre os dois extremos ? tecnologia e negócio ? de uma mesma cadeia tem se tornado 
ponto crucial no desenvolvimento dos processos de TI nas empresas.  
 
Uma das grandes dificuldades que encontramos nesse caminho é a pressão recebida por todos 
os lados. Há a necessidade de pesquisar o melhor custo, a estabilidade no ambiente 
corporativo, velocidade de implementação de projetos entre outras demandas das áreas de TI. 
Implementar novos projetos dessa magnitude não é uma tarefa simples de ser executada. Não 
há fórmulas mágicas para realizar esse processo, que é difícil e tem que passar por um longo 
caminho. Os modelos de gestão são importantes porque possibilitam aos gestores um 
direcionamento à padronização; são teorias que auxiliam as empresas a encontrar estabilidade 
de ambientes, processos mais claros e controlados.  
 
Fundamental dentro dessa realidade é a redefinição dos critérios utilizados pelo comprador de 
Tecnologia da Informação. Afinal, o que é adquirido, tecnologia ou gestão? A resposta fica a 
cargo dos CIOs, e encontrá-la é o primeiro grande passo na escalada para adoção de um novo 
pacote de serviços de TI. O profissional responsável por esta decisão deve ter claramente 
estruturada qual a real necessidade da companhia em que atua.  
 
Tais informações são de responsabilidade única de cada corporação, sendo tarefas das equipes 
de TI, já que não há meios de se terceirizar atividades de governança, apenas reforçá-las e 
guiá-las.  
 
Atualmente, grandes corporações com gestão de vanguarda despertam para a necessidade de 
maior integração entre as áreas de tecnologia e negócios. Se antes caminhavam em diferentes 
sintonias, agora os esforços se concentram em alinhar estratégias para obter os melhores 
resultados.  
 
Em paralelo à necessidade de interação surge também a dificuldade em realizar uma tradução 
entre o que é tecnologia e o que é negócio, pois boa parte das empresas tem uma série de 
serviços que não se integram, o que exige ações complementares à adoção de novos 
processos. 
 
Neste contexto, depois de definir necessidades, cabe também ao CIO o desafio de tornar claro 
quais são os benefícios adquiridos ao se implementar uma ferramenta de gestão eficaz. Além 
de introduzir a nova maneira de enxergar a cadeia de ações, o profissional tem que encontrar 
meios de demonstrar a importância da sinergia entre as extremidades do processo para o 
desenvolvimento da companhia.  
 
Temos, aqui, um novo impasse: como alinhar técnica e estratégia de negócios e transformar 
conceitos em práticas do dia-a-dia? Para esta etapa, o CIO devem contar com empresas 
parceiras, que ofereçam soluções adequadas e eficientes para acompanhar a mudança de 
conceitos e a integração dos processos.  
 
Os esforços nestas alterações conceituais concentram-se em quatro blocos dentro da estrutura 
de TI: 30% para ferramentas; 30% em processos; 30% como mudança cultural e 10% em 
gestão ? esta, embora represente a menor porcentagem, é ponto principal por ser 
extremamente estratégico. 
 



Como meios de auxílio no processo de adaptação a uma nova cultura organizacional, há 
padrões específico s, como o ITIL (Information Technology Infrastructure Library), considerado 
o mais acessível e estruturado modelo para atendimento de serviço de TI, e atualmente 
disponível. Utilizado hoje com sucesso em grandes corporações, o ITIL, como a própria sigla 
sugere, são livros com as melhores práticas adotadas como guia para se criar uma gestão 
corporativa que possa aprimorar (o ITIL ou a governança corporativa?) a qualidade dos 
serviços prestados por meio da melhoria de processos internos de gestão de infra-estrutura, 
baseados em SLAS (Services Level Agreements), previamente estabelecidos. 
 
Quando tratamos de procedimentos de TI, o alinhamento do domínio das necessidades da 
companhia com as soluções, capazes de integrá-las e adaptá-las às novas diretrizes, resulta 
em uma gestão eficiente. Esta é a chave para que a adoção do modelo de governança 
corporativa torne-se um case de sucesso.  
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