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A Tecnologia da Informação já deixou de ser uma caixa preta para o Comitê Executivo ou 
Diretoria da sua empresa? Ela é solução ou também faz parte do problema? Tem um custo alto 
para o valor que entrega para os negócios? A verdade é que a TI está cada vez mais 
relacionada aos negócios. E para obter-se mais de suas aplicações, é preciso conhecer suas 
alavancas, seus pontos fortes e suas limitações. Um melhor conhecimento sobre a área criará 
ainda mais colaboração entre negócios e TI, resultando em maior alinhamento e sintonia. 

Nesse sentido, acredito que um relatório anual de TI seja um avanço fundamental, pois 
mostrará o que a tecnologia pode agregar aos negócios. O processo para a elaboração dessa 
peça certamente será muito esclarecedor e educativo para todas as áreas da empresa.Esse 
documento seria muito semelhante ao relatório preparado pelas empresas de capital aberto 
para os seus sócios, reguladores, conselheiros e acionistas em geral, o qual aumenta o nível 
de informação financeira sobre a empresa. 

Um exemplo brasileiro que já apresentou a visão estratégica da TI em seu relatório anual é a 
BM&FBovespa. A bolsa de São Paulo inovou trazendo três itens dedicados à tecnologia da 
informação no capítulo “Outros Destaques do Ano”. Isso ajuda a esclarecer o potencial e os 
desafios da área, essencial ao negócio da BM&FBovespa.  

Minha sugestão é que a área de TI seja decomposta em duas grandes áreas visando à 
elaboração de um relatório anual: 

(1ª) a máquina de alavancar (“Desenvolvimento de sistemas”) e 

(2ª) a máquina de processar (“Produção”). 

A máquina de alavancar reúne o conjunto de pessoas e ferramentas que focam nos processos 
e no suporte tecnológico. Seria a parte de TI que atualiza, aperfeiçoa e cria novos produtos, 
serviços e controles. A empresa precisa ter o “time” adequado às mudanças do mercado e 
atender às crescentes necessidades dos negócios.Para isso, é necessário que a área de TI 
esteja integrada às áreas de Produtos e Serviços para poder entender os desafios da 
concorrência e rapidamente preparar os novos módulos que irão alavancar os resultados. 

A máquina de processar, por sua vez, é o conjunto de pessoas, atividades, máquinas e 
ferramentas que suportam os processos de negócios e os mantem no ar 24 horas por dia, 7 
dias por semana, nesses tempos de Internet pervasiva.A loja e a agência precisam abrir, o 
faturamento precisa acontecer, o site precisa estar no ar.  

Disponibilidade e estabilidade são propriedades essenciais da máquina de processar e isso 
inclui também a capacidade para contingência e recuperação de desastres. Os riscos 
operacionais não estão apensas dentro de casa. A cada dia, as empresas estão mais 
interrelacionadas e dependentes umas das outras. Isso também acontece na área de TI. Às 
vezes, o elo mais fraco de um processo de negócio pode estar em um parceiro. 

Qualquer empresa hoje é um nó de uma grande rede de interligações dos mais variados tipos 
e formas. Todas absolutamente imprescindíveis para a realização dos negócios. Por isso, o 
nível de informação sobre as empresas, especialmente de áreas críticas como finanças e TI, é 
tão importante. 

 



Um relatório anual de TI, com a prestação de contas do que está sendo feito e do que se fará 
para suportar a agenda estratégica do CEO e dos LOBs, dará visibilidade e transparência à 
área, criando maior alinhamento e eficiência. A iniciativa incentivará entendimento 
aprofundado do negócio e das tendências de mercado, além de dispor de mais informações 
sobre a área técnica, muitas vezes vista como complexa. Por fim, criará relações mais 
maduras, produtivas, estáveis e de longo prazo entre as áreas de negócios e TI. 
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