


O que antes era considerado
apenas um acessório tornou-
se peça fundamental para
as organizações. Cresce o
número de empresas que
compreendem a administração
de TI, tradicionalmente
circunscrita à sistematização de
procedimentos internos, como
um suporte indispensável para a
competitividade e sustentabilidade
do negócio.
As transformações na área de
TI são profundas e irreversíveis.
Envolvem não apenas a gestão
do setor, mas, principalmente, a
própria mentalidade dos líderes
empresariais. Uma das principais
mudanças diz respeito ao resgate
da credibilidade da área. No
passado recente, houve um período
em que a área de TI passou a
ser vista com desconfiança pelos
demais setores da empresa. A
própria forma pouco transparente
como as empresas administravam
seus investimentos em tecnologia
contribuiu para esta resistência.
A área de TI era muitas vezes

vista como uma caixa-preta, com
linguajar e jargão específicos e
distante dos assuntos do negócio.
A gestão de TI estava limitada aos
profissionais diretamente envolvidos
na operação, sem o necessário
comprometimento das demais
lideranças.
Este tratamento equivocado
começa a ser revisto. A gestão da
Tecnologia da Informação caminha
cada vez mais na direção da própria
estratégia da empresa. Esta é uma
inexorável tendência mundial. As
organizações têm procurado casar
suas ações de TI com seus projetos
operacionais. A partir deste novo
conceito, boa parte das demandas
e investimentos em sistemas
internos vem sendo pautada pelos
interesses estratégicos do negócio.
No ano passado, a
PricewaterhouseCoopers - Brasil
elaborou um estudo exclusivo sobre
gestão da Tecnologia da Informação
no país, com foco nos desafios
e conquistas dos líderes de TI.
Ao todo, foram entrevistados 168
Chiei Information Officer(CIO), que

contribuíram de maneira preciosa
para a montagem do atual cenário
da governança em TI no Brasil.
O trabalho confirma a tendência
de harmonização entre a área de
tecnologia e os demais interesses
corporativos. De acordo com 77%
dos executivos consultados, a
gestão de TI está alinhada aos
interesses estratégicos de suas
empresas. Ou seja, apenas 23%
das empresas ainda classificam TI
como uma atividade de suporte,
que não oferece maiores subsídios
aos negócios.

Sourcing/Outsourcing
A maior atenção das corporações
com a gestão de TI pressupõe
uma constante preocupação
com a eficiência da área e com
a escolha das melhores fontes
de recursos e de serviços de TI,
diante dos desafios estratégicos e
operacionais da organização. Nesse
contexto, se observa um movimento
crescente pela terceirização dos
serviços de TI nas organizações.
A presença de um terceiro de



reconhecida competência permite,
muitas vezes, que se introduza
melhores práticas de mercado, se
aproveitem a oportunidades para
realizar transformações estruturais
na área e se tenha um maior
foco na atividade fim da empresa.
Terceirizar não é um processo
trivial. A decisão por terceirizar deve
ser fundamentada em análises e
modelos apropriados. O processo
de seleção e contratação deve ser
conduzido de forma independente
e seguindo critérios bem definidos.
Uma vez terceirizados os serviços,
há um impacto direto nas relações
de poder dentro da organização
e na forma das relações com os
terceiros, que passa a exigir mais
formalidade e rigor do cumprimento
do contrato. O acompanhamento do
nível de serviço e a relação com o
terceiro requerem total transparência
e controle. E é por isso que muitas
vezes se requer a assessoria de
empresas especializadas, que
tragam inteligência, independência
e credibilidade ao processo como
um todo.
Entre os executivos consultados no
estudo da PwC - Brasil, 94% deles
disseram adotar de alguma forma
a terceirização em Tt; A principal
motivação para o outsourcing é a
busca pelo aumento dos níveis de
serviço para garantir uma gestão
de excelência. Outras razões
apontadas são as exigências da
corporação em manter foco nas
suas atividades principais e a
melhor adaptação às constantes
atualizações tecnológicas. Para
a maioria das organizações, a
terceirização é percebida como
um processo que permite uma
capacitação mais eficiente dos
colaboradores e o aumento da
qualidade dos próprios serviços
prestados pela companhia.
Apesar do elevado nível de

outsourcing em TI, ainda existe um
longo caminho a ser percorrido.
A terceirização está concentrada
nos serviços de infra-estrutura, de
desenvolvimento e manutenção
de aplicações, de help desk e de
impressão. Ainda é relativamente
reduzida a decisão por terceirizar
segurança da informação e gestão
de projetos.

Investimentos e Custos em TI
A questão da terceirização
caminha pari passu a outro tema
absolutamente nevrálgico: o custo
dos serviços de TI. Muitas empresas
partiram para elevados - e, na
maioria dos casos, desordenados
- investimentos na área de
Tecnologia da Informação, sem a
real comprovação dos benefícios
esperados, o que ajudou a fomentar
0 descrédito em torno do tema. A
cobrança sobre resultados pós-
investimentos pressiona a gestão
dos custos de serviços de TI.
A tendência do outsourcing em
TI confirma que as empresas
têm buscado uma gestão mais
inteligente e ponderada de seus
investimentos. Até porque as
companhias vêm sendo cada vez
mais cuidadosas na elaboração
de seu orçamento para a área
de tecnologia. Na média, os
investimentos em TI crescem entre
1 % e 2% ao ano. Segundo o estudo
realizado pela PwC, em 2006
cerca de 45% das companhias
reservaram de 0,5% a 1,5% do seu
faturamento para aportes em TI. O
índice é praticamente o mesmo de
2005, quando 44% das empresas
se enquadraram nesta faixa.
Ainda há um predomínio dos
investimentos nas chamadas
ferramentas convencionais, como
sistemas ERPs, portais de serviço
web e datawarehouse. Entretanto,
percebe-se uma movimentação

das corporações em alocar
investimentos em iniciativas que
ampliem ainda mais a contribuição
de TI à organização. Entre elas,
estão Balanced ScoreCard
(BSC), Business Intelligence
(BI), Segurança da Informação,
Voz sobre IP (VolP), Single Sign
On (SSO) e Service Oriented
Architecture (SOA). O crescente
interesse das empresas em
alavancar suas operações por meio
da abertura de capital, por meio
de fundos de investimentos ou por
meio de aquisições e fusões tem
atraído investimentos e provocado
transformações estruturais
importantes para as áreas de TI das
organizações.
A maior parte dos recursos da
área de TI é destinada a despesas
com pessoal, manutenção de
sistemas e de equipamentos e
custos com telecomunicações. Com
relação ao controle de custos, a
maioria das corporações costuma
adotar a alocação direta para a
área de negócios usuária de TI.
A terceirização passou a ser uma
alternativa na busca de redução de



custos e de uma melhor alocação
dos investimentos.

Gestão integrada do portfolio -
Portfolio Management
Não raramente as empresas
incorrem no erro de deflagrar
uma série de ações e projetos
simultâneos, procedimento que
só amplia a taxa de dispersão e
aumenta o risco de ineficácia das
decisões tomadas. Tabular a ordem
de importância dos planos na área
de TI é como montar uma cesta de
investimentos. Requer informação,
controle e gestão integrada. É
preciso definir prioridades em
nome do melhor retorno. No caso
de TI, leia-se como melhor retorno
a eficiência dos procedimentos
adotados e seu efeito positivo para
a própria estratégia da companhia.
Para grande parte dos CIOs
que responderam à pesquisa, o
fundamental é apresentar soluções
rápidas, criativas e assertivas que
dêem suporte aos processos de
negócios de maneira competitiva.
Como a demanda por TI tem
aumentado, cerca de 15% dos

respondentes declararam adotar
práticas de portfolio management
em TI.

Governança
Os CIOs estão cada vez mais
conscientes de que a adoção
de uma estrutura de controles,
dentro dos novos princípios de
governança e transparência em
TI, é sinônimo de aumento da
competitividade da companhia. Das
168 organizações entrevistadas
para o estudo da PwC, 146 delas
afirmaram que os controles de TI já
estão formalizados e documentados
ou são periodicamente testados e
auditados de forma independente.
Ao mesmo tempo, 42% dos
CIOs garantem que existe um
envolvimento pró-ativo com as
áreas de negócio para identificação
e planejamento de demandas.
Para as companhias, a evolução da
área de Tecnologia da Informação
não está restrita ao constante
desenvolvimento de sistemas e
equipamentos. Este deixou de
ser um tema de abrangência
técnica dentro das corporações. O

verdadeiro avanço está na busca
incessante da melhor maneira de
transformar a gestão de TI em fator
de aumento da competitividade
e da eficiência, sempre em linha
com os interesses estratégicos da
corporação.

, Cultura Organizacional
Todas estas mudanças dependem
visceralmente de uma mudança de
cultura não apenas dos gestores
da área de TI, mas de todos os
líderes executivos. O alinhamento
da administração de TI às
estratégias da empresa, a gestão
mais racional dos investimentos
e as decisões mais estruturadas
pelo sourcing/outsourcing passam
pela transformação da cultura
interna das organizações. Esta
nova mentalidade, por sua vez,
é fomentada por meio da ampla
participação das lideranças
corporativas. É bastante alentador
constatar que as companhias
brasileiras estão atentas a estas
necessidades de mudanças. Para
67% das empresas consultadas
pela PwC no estudo realizado no
ano passado, TI é fundamental para
as suas principais áreas de negócio.
Ao passo que apenas 9% ainda
consideram que a tecnologia é
essencial apenas para as atividades
de suporte da corporação.

Conclusão
Alinhar TI ao negócio é assegurar
que TI tenha direcionadores e
prioridades definidos de acordo
com as necessidades do negócio e
possa maximizar o seu valor para a
organização. Ter planos estratégico
e tático estruturados, arquitetura
orientada a serviços - mesmo
que terceirzada - e práticas de
governança de TI são fundamentos
essenciais na construção de uma TI
moderna.
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