
ascida para dar suporte à 

governança corporativa e 

às estratégias empresariais, 

a governança de Tl trata 

de processos e estruturas 

organizacionais que devem 

viabilizar avanços em direção à eficiência, à 

transparência e à competitividade, fazendo uso de 

todo um sistema que integre adequadamente a 

tecnologia e o fluxo de informações de uma empresa 

aos seus objetivos de negócio. 

O tema vem sendo bastante discutido há cerca de 

sete anos, mas muitas organizações ainda sentem 

dificuldade em aplicar as práticas que garantem 

uma governança efetiva de Tl. A pesquisa "Survey 

on IT-Business Balance - Shaping the Relationship 

between Business and IT for the Future", divulgada em 

novembro de 2009 pela Deloitte, com o objetivo de 

abordar o complexo e necessário equilíbrio entre 

os objetivos de negócios e as ações de Tl das 

empresas, confirma o quanto esse tema ainda precisa 

avançar mundo afora. Metade dos respondentes 

raramente ou nunca discute temas ligados à Tl nas 

reuniões estratégicas e 3 em cada 5 afirmam que 

a área de Tl raramente ou nunca é envolvida nas 

reuniões da alta diretoria. 

A pesquisa contou com 549 respondentes das áreas 

de Tl e de negócios de empresas em 28 países das 

Américas (com exceção dos Estados Unidos) e da 

Europa, África e Ásia. Um em cada cinco participantes 
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estratégia 
chegou a admitir a inexistência do alinhamento entre 

Tl e negócios e, para a maioria, esse alinhamento 

ainda significa apenas um exercício anual ligado às 

metas de orçamento. Apesar de a alta gerência estar 

ciente da necessidade de mudança e de o mercado 

mostrar sinais de melhora, a ideia de alinhamento 

de Tl com negócios não foi implementada na maior 

parte das empresas da amostra. 

Para André Gargaro, sócio da área de Consultoria 

em Gestão de Riscos Empresariais da Deloitte, essa 

dificuldade ainda é vestígio de décadas passadas, em 

que o departamento de Tecnologia ficava isolado dos 

demais nas empresas. "Na época dos mainframes 

(computadores de grande porte, dedicados 

normalmente ao processamento de um volume grande 

de informações), os profissionais de Tl trabalhavam de 

locais parecidos com cofres e eram vistos pela empresa 

como um custo necessário", diz. Ele observa que a 

distância se perpetua até hoje, em boa parte das 

organizações. 

Mareia Ogawa Matsubayashi, sócia da área de 

Consultoria Empresarial da Deloitte, acredita que o 

perfil de alguns profissionais pode contribuir para essa 

realidade. "Muitas vezes, o Chief Information Officer 

(CIO) não compreende a extensão da governança de 

Tl, que ultrapassa as abordagens de controle de risco 

e alcança a estratégia e todo o modelo de gestão da 

organização", comenta. 

Algumas empresas, no entanto, provam que integrar 

as estratégias de Tl e de negócios dá resultados 

positivos. Nas Lojas Renner, por exemplo, a adoção 

de boas práticas de governança corporativa tornou 

a Tl mais previsível e reduziu os riscos da operação. 

Uma das maiores varejistas brasileiras, a Renner está 

listada no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São 

Paulo (Bovespa), segmento destinado à negociação de 

ações emitidas por companhias que se comprometem, 

voluntariamente, a adotar práticas de governança 

corporativa adicionais ao que é exigido pela legislação. 

Para implementar essas práticas, a empresa precisa 

ter um bom controle sobre todas as suas operações. 

"Uma boa estratégia de continuidade dos negócios é 

fundamental para empresas que fazem parte do Novo 

Mercado e a tecnologia precisa estar preparada para 

isso", diz Gargaro, da Deloitte. 

Práticas valorizadas 
Em 2009, a Renner foi vencedora do "Prêmio 

Governança Corporativa", do Instituto Brasileiro 

de Governança Corporativa (IBGC), na categoria 

"Empresas Listadas". Entre as características 

mencionadas pelo IBGC como motivos para a 

obtenção do primeiro lugar estão a elaboração de um 

manual de assembleias, a construção de um portal 

de governança para o conselho de administração, 

a criação de regras para conflitos de interesses e 

transações com partes relacionadas, a estrutura e o 

funcionamento de seu conselho, além de um sistema 

de remuneração de executivos alinhado à criação de 

valor no longo prazo. 

José Luis Prola Salinas, 
vice-presidente de 
Tecnologia e Logística 
do BB: governança de Tl 
é mandatória no setor 
financeiro 



Leandro Balbinot, diretor 
de Tecnologia e Processos 
da Renner: diretrizes 
estratégicas da empresa 
refletidas na estrutura 
tecnológica 

0 diretor de Tecnologia e Processos da Renner, 

Leandro Balbinot, conta que todas as diretrizes 

estratégicas da empresa estão refletidas na estrutura 

tecnológica. "Hoje, a diretoria de Tecnologia é 

responsável pelo Project Management Office (PMO) 

e por processos corporativos, faz parte do grupo 

de altos executivos da companhia e está ligada 

diretamente à definição e à execução da estratégia", 

revela. De acordo com o executivo, a Tl é viabilizadora 

de crescimento da empresa. "O varejo é complexo e 

demanda maior produtividade. Não há como alcançar 

resultados nesse sentido e garantir níveis de serviço 

sem usar a tecnologia", complementa. 

A empresa adotou os principais modelos disponíveis 

hoje no mercado para alcançar a governança - o Cobit 

e o Itil. O primeiro (Control Objectives for Information 

and Related Technology) é um guia de boas práticas 

dirigido para a gestão de tecnologia da informação, 

criado e mantido pela Information Systems Audit and 

Control Association (Isaca). Já o conjunto de boas 

práticas da Information Technology Infrastructure 

Library (Itil) é mais voltado à infraestrutura, à operação 

e à manutenção de serviços de Tl. 

Os dois modelos são as bases principais mencionadas 

pelo mercado como viabilizadoras de projetos de 

governança de Tl. Na operadora de cartões de crédito 

Redecard, as boas práticas pregadas pelo Cobit foram 

responsáveis pela obtenção de eficiência na Tl e pela 

capacidade de antecipar respostas aos desafios das 

áreas de negócios. 

Como a Renner, a Redecard está listada no Novo 

Mercado da Bovespa e também exige que a Tl seja 

parte da governança corporativa. A empresa montou 

um time dedicado a iniciativas relacionadas ao tema 

e, desde 2007, conta com um diretor para aplicar 

50% de seu tempo ao assunto. O CIO Alessandro 

Raposo comenta que as práticas de governança de Tl 

fornecem indicadores que permitem ter uma "visão 

clara da operação". "Precisava mostrar fatos e dados 

para as áreas de negócios e não trabalhar em cima de 

percepções", alega. 

Entretanto, para chegar ao resultado atual, o trabalho 

foi árduo. A Redecard mapeou todos os processos de Tl 

e verificou de que maneira eles afetavam os negócios. 

Depois, fez o caminho inverso. "Com a governança 

de Tl, temos a definição mais clara dos papéis e 

das responsabilidades de cada área e profissional e, 

consequentemente, menos conflitos", assinala. 

De olho nesses benefícios, a alemã Hamburg Süd, 

do segmento de transportes, iniciou, há cerca de 

quatro anos, um trabalho para atingir níveis de boas 

práticas de Tl. A empresa tinha sistemas estanques e 

necessitava trocá-los por uma solução integrada, que 

foi construída dentro de casa pelas especificidades do 

segmento de logística e navegação. O sistema deve 



começar a funcionar neste ano, mas os processos 

ligados a ele foram mapeados e melhorados em 2006. 

No ano seguinte, a empresa começou a trabalhar com 

o Cobit. "Com modelos de governança, você entrega 

transparência para o executivo e demonstra que não 

está só apagando incêndio", afirma Ricardo Castro, 

coordenador de Auditoria Interna e membro do 

Capítulo Brasileiro da Isaca. 

Castro é um dos que trabalham para que o material 

do Cobit seja publicado em português, o que está 

previsto ainda para 2010. Em sua opinião, seria uma 

barreira a menos para a adoção de boas práticas de 

Tl, que permitem ainda a priorização de projetos nas 

empresas. "O executivo de negócios sente a diferença 

no bolso, já que ele ganha a capacidade de cortar 

custos de maneira eficiente", afirma Mário Sérgio 

Gomes, gerente de Organização, Sistemas e Processos 

da multinacional alemã. 

A própria Hamburg Sud experimentou esse benefício. 

"A navegação foi um dos segmentos mais afetados pela 

recente crise financeira e nós saímos fortalecidos porque 

soubemos onde e como reduzir os gastos", revela. 

Além de ter melhor controle sobre as operações, 

fornecer informações mais precisas às áreas de 

negócios e direcionar melhor o orçamento, quem se 

modernizou percebeu que os serviços de Tl também 

podem ser utilizados como alavancas de negócios. 

"A empresa pode oferecer novos produtos e a 

produção pode ser acelerada com a tecnologia", 

comenta Gargaro, sócio da Deloitte. 

Há segmentos do mercado em que a governança de 

Tl é mandatória porque a tecnologia está no cerne 

do negócio. O setor financeiro é um dos que tem esse 

perfil. "O desenvolvimento das instituições traz um 

aumento exponencial da demanda por serviços de 

Tl", afirma José Luis Prola Salinas, vice-presidente de 

Tecnologia e Logística do Banco do Brasil (BB). Apenas 

a exemplo dos fatores que levam ao aumento dessa 

necessidade, basta mencionar o atendimento pela 

internet e via celular, os terminais de autoatendimento 

e os computadores que fazem as transações financeiras 

diariamente. Isso sem contar o aumento de clientes 

e a mudança de perfil. 

"Muitas vezes, o Chief Information 
Officer (CIO) não compreende a 
extensão da governança de TI, que 
ultrapassa as abordagens de controle 
de risco e alcança a estratégia e todo o 
modelo de gestão da organização." 
Mareia Ogawa Matsubayashi, sócia da área de Consultoria Empresarial da Deloitte 



O executivo afirma que, nos últimos 20 anos, o 

número de correntistas do BB triplicou de 10 milhões 

para 30 milhões. E há o atendimento aos clientes 

não tradicionais - aqueles que não possuem contas 

correntes, mas consomem outros produtos do banco. 

Considerando esse perfil, o número de clientes do 

banco salta para 50 milhões. 

No decorrer dessas mudanças, a Tl deixou de ser 

uma provedora de serviços da organização para tornar-

se uma parceira estratégica da área de negócios, 

dividindo a responsabilidade pela inteligência das 

novas soluções. Esse processo fez com que ela 

ocupasse um papel central nos bancos. Um bom 

exemplo no BB é o movimento de incorporações. 

Mario Sérgio Gomes, 
da Hamburg Süd: 
capacidade de cortar custos 
de maneira eficiente 

"Criamos uma estrutura de Tl só para atender a 

toda essa demanda de incorporações", revela Salinas. 

Em 2008, o banco começou o projeto estratégico de 

governança de Tl com uma equipe que conta com 

mais de 40 especialistas e a previsão é de que, até 

o final do primeiro semestre de 2010, os processos 

centrais da nova governança estejam implantados. 

Como implementar a g o v e r n a n ç a de Tl 

A adoção de boas práticas de tecnologia da 

informação começa com um diagnóstico de 

maturidade da empresa em estratégia, alinhamento, 

portfólio de projetos, desempenho, processos, custos, 

orçamento, Tl, arquitetura e modelo operacional, 

conforme ensina Mareia Ogawa, sócia da Deloitte. 

"É preciso entender quais são os objetivos da empresa 

e aonde ela quer chegar", complementa André 

Gargaro. Ele explica que, sem isso, o alinhamento 

é impossível, ainda que se tenham bons controles. 

Segundo o sócio da Deloitte, o caminho mais fácil 

para se começar a discutir governança de Tl na 

empresa é a partir de iniciativas do CIO. No entanto, 

ainda assim, há a resistência das demais áreas. 

"Por isso, é importante que o departamento de Tl 

estabeleça uma boa comunicação com elas e fale 

a linguagem do usuário", comenta Mareia, que 

menciona ainda a necessidade de um patrocinador 

do trabalho, como o próprio Chief Executive 

Officer (CEO). 

"A construção de pontes e de relacionamentos 

permite que a área de Tl mostre que a governança é 

um benefício e não uma burocracia", afirma Márcio 

Gonçalves, gerente de Tl da AES Sul, que também 

adotou os principais modelos do mercado para 

estabelecer boas práticas de tecnologia. 

Salinas, do Banco do Brasil, avalia que conduzir as 

mudanças necessárias para a governança de Tl é um 

"grande desafio", já que altera a estrutura e mexe 

com a forma de atuar de Tl. "Não se faz isso sem o 

apoio da alta gestão da empresa e sem a participação 

do corpo funcional. Esse apoio é fator crítico de 

sucesso", finaliza. 

Text Box
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