
A área de Tecnologia da Informação
(TI) tem ganho cada vez mais espaço e
importância dentro das organizações. É
consenso hoje em dia que nenhum Chief
Executive Officer (CEO) pode trabalhar
em descompasso com o seu Chief
Information Officer (C l O), o executivo
responsável pelo departamento de
TI da empresa. Afinal, é essa área a
que armazena, controla, disponibiliza
e garante a segurança de um dos
principais ativos da organização - as

informações que circulam pelo ambiente
corporativo -, além de trabalhar para
fornecer e manter todos os sistemas
tecnológicos disponíveis e confiáveis
para os seus usuários. Nesse contexto,
o papel do ClOjambém vem passando
por transformações significativas,
que o levam [cada vez mais parao
epicentro dos processos de negócio.
Embora as funções técnicas do seu
departamento continuem sob sua inteira
responsabilidade, há muito ele deixou
para trás a função de mero gestor de
informática para transformar o papel
da sua área, portando-se como um
estrategista. Assim, com o alinhamento
cada vez maior da TI com a área de
negócios, o,C10 elevou seu status e
acabou se transformando em braço-
direito do presidente da companhia.

Esse novo papel do CIO dentro
do espaço corporativo, gerando e
comunicando uma contribuição de
valor da TI para o negócio, acabou
gerando, entretanto, um problema. Ele
acumulou funções e agora responde
não só por bits e bytes, mas também
por fornecedores, funcionários, serviços
compartilhados, os mais variados
processos, métricas e níveis de serviços
de TI e uma série de desafios e novas
responsabilidades da área de negócios.

Além de tudo isso, tem que ser
inovador. Diante.desse acumulado de
obrigações, o CIO se vê hoje diante
de uma encruzilhada. Ou ele arruma
a casa - leia-se "o departamento de
TI" -, de forma a obter uma visão
holística e integrada de tudo o que se



encontra sob sua tutela, passando a
seguir modelos e métricas para alcançar
os melhores resultados em termos de
desempenho, economia e foco aderente
aos negócios, ou o plano estratégico
da corporação correrá o sério risco de
não ser executado por não dispor do
fundamental apoio dos recursos de TI.

É chegada a hora, enfim, de o
CIO sistematizar as operações da
sua área, que conta com sistemas,
demandas e processos cada vez mais
complexos. "Este é o momento de uma
transformação que deverá ocorrer por
meio da junção de duas visões: a de
estratégia de negócios e a de estratégia
de gerenciamento da TI", avalia o
gerente sênior da área de Consultoria
Empresarial da Deloitte Ivan Abreu
Paiva, especialista "em processos de
governança para a área de TI. Já não
é mais, portanto, uma questão de
adquirir novos produtos para atualizar
ininterruptamente suas estruturas
tecnológicas, mas de c"war uma visão
realmente integrada dos processos que
comanda. Organizar a equipe de forma
a aumentar a produtividade, reduzir
custos e melhorar o atendimento às
áreas usuárias são apenas alguns de
seus desafios. Na prática, o novo CIO
precisa concentrar esforços em um
tema que entrou muito em voga nos
últimos tempos, mas que precisa ser
entendido do ponto de vista da sua
função integradora: a governança de
TI. "Com a implementação de um
modelo efetivo de governança de TI,
tem-se a oportunidade de garantir
uma gestão transparente nas decisões
relacionadas à escolha e à priorização
dos investimentos, dos processos,
das informações e das tecnologias
adotadas pela área, oferecendo ao CIO
uma visão de médio e longo prazos",
afirma Paiva.

A governança se torna, assim, o
caminho para se conquistar o tão
desejado alinhamento da TI à estratégia
de negócio da empresa. Paiva diz
que uma governança de TI bem
estruturada e ajustada pode atender
às necessidades e obrigações do CIO,
que, além de suas tarefas tradicionais,
ainda precisa assegurar, pela via da TI, as
conformidades às normas regulatórias,
um maior controle dos seus processos

internos, e a segurança da informação.
Adicione a isso o fato de ele precisar
gerenciar e motivar sua equipe interna e
também os profissionais terceirizados. O
caminho a ser trilhado para atingir todos
esses objetivos encontra na governança
de TI o seu veículo. Baseado nela, o
CIO terá mais informações para tomar
decisões, definir responsáveis por tarefas
variadas, gerenciar processos, ativos e
outros detalhes. Para Oswaldo Poletto,
gerente de TI da Arno, "a governança
é a bola da vez. Ela nos ajuda a tomar
decisões com mais conforto. Embora
não seja dona da informação, é a TI que
obtém, guarda, processa e informa os
usuários".

A busca de uma visão integrada de
processos e sistemas, um dos focos da
governança, é hoje uma das grandes

• preocupações não apenas dos CIOs,
mas também dos Chief Financial Officers
(CFOs) de todo o mundo. Uma pesquisa
recentemente realizada pela Deloitte
com executivos de TI e de finanças de
grandes empresas de atuação global,
intitulada "Questões da Qualidade da
Informação", indicou que 80% deles

consideram que o gerenciamento da
qualidade da informação em suas
empresas está sendo negativamente
afetado pelo fato de os processos e os
sistemas tecnológicos em curso não
serem tratados de maneira integrada.
Essa falta de integração leva a uma falha
muito comum, que é a de promover
melhorias pontuais em uma área
específica. Em vez de cuidar da infra-
estrutura, dos processos e das pessoas,
o que se vê, muitas vezes, é uma ação
única em um desses pontos. "Com isso,
os resultados acabam sendo parciais",
avisa Ivan Paiva, da Deloitte.

Antes de implantar uma estrutura
de governança de TI, Roberto
Gutierrez, diretor da International Data
Corporation, diz que é preciso acabar
com as dúvidas e os mitos que rondam
o tema no mercado. "A primeira
coisa a entender é que a governança
transcende o negócio e segue na
direção da TI", diz Gutierrez. Como o
ambiente de negócios é mutante, com
fornecedores modificando processos a
toda hora, consumidores pedindo cada



vez mais novidades e competidores
trazendo novos desafios, a estrutura que
permeia a TI deve, obrigatoriamente,
contar com as melhores práticas. "Com
isso, a TI tem subsídios para garantir o
suporte e a maximizacão da estratégia
de negócio da empresa", avalia
Gutierrez.

A governança corporativa e também
de TI é, ao contrário do que se imagina,
um processo contínuo e sem fim. Com
a evolução da empresa e do mercado,
mudanças e novas práticas vão sendo
adicionadas. A questão que se coloca à
mesa é "por onde começar"? Ivan Paiva,
da Deloitte, afirma que o requerimento
básico é ter a visão combinada e
integrada de todas as disciplinas da TI
-agrupamento lógico de processos,
papéis e responsabilidades, ferramentas
e métricas - e de temas como
gerência do portfolio e dos ativos da
TI, riscos, serviços compartilhados,
terceirização, compliance (aderência
às regulamentações) etc. "Só por
meio dessa combinação é que o
CIO obtém uma visão completa da
TI para criar, capturar e gerenciar
valor", acredita Paiva. Para criar valor
de verdade à empresa, o CIO precisa
desenhar uma estrutura que o ajude
a gerenciar projetos, fornecedores e a
sua estratégia. Para alcançar essa meta,
ele precisa promover o gerenciamento
das entregas (que envolve sistemas
e serviços), o gerenciamento da
arquitetura (que se refere à infra-
estrutura), o gerenciamento da inovação
e o planejamento estratégico (gráfico
na pág. 15). E isso não é tudo: para
capturar e gerenciar o valor, a TI
também precisa atuar com atenção ao
gerenciamento de riscos, uma questão
ligada à segurança da informação, e à
continuidade dos negócios.

Nesse momento de reinvenção, o CIO
deve contar com o apoio das melhores
práticas do mercado e de metodologias
para alcançar a governança de TI
perfeita. O primeiro passo para sair do
problemático estágio atual e chegar
ao ponto que se pretende atingir é
identificar e eliminar desafios. "Hoje, as
empresas têm dificuldade para definir
as estratégias e gerar iniciativas que as
levem adiante. A TI, por sua vez, tem
o dever de mostrar suas ações para

gerar mudanças e ajudar todas as áreas
da empresa.a trabalhar de forma mais
eficaz", analisa Ricardo Balkins, sócio
da área de Consultoria Empresarial da
Deloitte.

Embora as métricas e metodologias
sejam imprescindíveis para o CIO
coordenar a TI sob os aspectos da
qualidade, da confiabilidade, da
disponibilidade e da boa relação custo-
benefício, adotar apenas um único
modelo é certamente um erro. As siglas
BSC, ITIL, Cobit, CMMi, Six Sigma e
Cockpit da TI (definições acima) fazem
parte da rotina de muitas empresas
e as ajudam a alcançar resultados
satisfatórios. No entanto, não dá para
exigir que a aplicação de qualquer uma
das ferramentas, dos métodos e dos
processos empregados no mercado
consiga resolver, isoladamente, todos
os problemas da área de TI de uma
empresa. "O Cobit, por exemplo, se
aplica melhor a um modelo voltado a
processos e controles, enquanto o ITIL
está mais voltado para o gerenciamento

do dia-a-dia operacional", analisa
Roberto Newton Carneiro, CIO da
Companhia de Gás de São Paulo
(Comgás). Para Carneiro, cada um
desses modelos pode-se aplicar, em
parte, a determinadas necessidades de
TI. Entretanto, o ideal é conseguir extrair
o que há de mais adequado em cada
um deles.

Conclui-se então que, para gerenciar a
área de TI, é preciso contar com uma
estratégia que contemple, em conjunto,
o negócio da TI e o gerenciamento
da TI. "É preciso haver essa sincronia
para comandar a TI com maestria",
defende Balkins, da Deloitte. Daí a
necessidade de se ter uma governança
de TI efetiva, que combine tarefas que
vão de estratégia e planejamento, até
gerenciamento do valor e alinhamento
com os negócios. Para Carneiro,
da Comgás, a implementação da
governança possibilita um modelo
transparente para a tomada de decisões
em TI, garantindo seu alinhamento com
as estratégias de negócio.
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