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Complexidade da tecnologia



A  complexidade  dos  atuais  parques  de 
máquinas, redes e sistemas instalados é 
muito grande e está em contínua evolução.



Gerenciamento de TI

Torna-se a necessidade cada vez mais 
premente de entender não apenas de bits e 
bytes,  mas  também  da  estratégia  de  
negócios  da  companhia,  de  forma  a  
responder rapidamente às necessidades 
dos clientes e do mercado e a estabelecer 
com fornecedores e demais parceiros uma 
troca de informações eficiente e em tempo 
real.



Responsabilidades dos gerentes

• Integrar estratégias, políticas e metas da organização aos 
processos de TI

• Prover estruturas organizacionais que suportem a implementação 
da estratégia de TI (comitês envolvendo TI e áreas de negócio)

• Definir responsabilidades pelo gerenciamento de riscos
• Desenvolver competências gerenciais em TI
• Coletar métricas de processo e de resultados da TI
• Focar as competências essenciais do negócio que devem ser 

suportadas pela TI
• Focar os processos que aumentam o valor agregado ao negócio

– Gerenciamento de portfólio, mudanças, incidentes e problemas

• Focar a otimização dos custos de TI
• Desenvolver estratégias claras para contratação em TI

(IT Governance Institute, 2003)



Focos da governança de TI

Alinhamento 
estratégico

Vinculação entre TI e negócios 
(planejamento e operações)

Agregação de 
valor

Garantia de alcance dos benefícios, 
com otimização de custos

Gerenciamento 
de recursos

Otimização dos investimentos e do uso 
dos recursos de TI

Gerenciamento 
de riscos

Incorporação do tratamento de riscos e 
da conformidade nos processos

Mensuração de 
desempenho

Uso do BSC (Balanced Scorecard) para 
avaliar todas as dimensões da TI

(IT Governance Institute, 2003)



DEFINIÇÕES

CIO Chief Information Officer

CEO Chief Executive Officer

ROI Return on investment 

FRAMEWORK conjunto de conceitos usado para resolver um problema 
de um domínio específico. (ITIL, COBIT, CMMI,etc)

SLA Service-Level Agreement

ITSM SOFTWARE de gerenciamento de serviços de TI

KPI Indicadores Chave de Desempenho

PMO Project Management Office



Framework  Básico para Alinhamento



Cenário: Como somos percebidos?



Pesquisa do ITGI feita em 2006 entre 600 executivos

• Percepção organizacional de baixo ROI e de 
baixa performance de TI são 2 dos 4 maiores 
problemas dos CIOs.

• 30% declaram não conseguir aumentar a 
eficiência com investimentos realizados

• 40% declaram não ter alinhamento estratégico

• Visão organizacional da necessidade de 
controle dos investimentos em TI mais do 
que dobra 2003 (28%) x 2005 (58%)



OUTROS DADOS

• 20% dos gastos com TI são perdidos 
(Gartner)

• 40% dos gastos com TI não retornam valor 
(baixo ROI) para suas organizações (Fortune 
Survey)

• 29% dos projetos de TI têm sucesso 
(Standish CHAOS Report)



Cenário: Mais Pressão do que nunca!

Mudança na
Tecnologia

Competitividade

Compatibilidade 
Reguladora

Segurança

Redução de
Custos

Manter os 
Negócios em

Funcionamento

Conexão com
O Cliente Resultado de

Negócio e Novo valor

Produtividade do 
usuário final

Verba de TI

30% Novos
Projetos

70%
Manutenção



Luz no fim do túnel
• Aplicações visando objetivos específicos relacionados 

ao negócio.

•  Uso de técnicas de Indicadores de Desempenho.

•  Projetos curtos com entregas parciais de funcionalidade 
e resultados.

•  Aplicações que promovam inovação e/ou mudança dos 
processos da organização (relação 70x30)

• Fechar o escopo de entrega, definir o Portfolio de 
Serviços oferecidos.

•   Implementação de Frameworks de Melhores Práticas

Conclusão:Devemos estabelecer regras e controles claros 
para oferta e utilização da Tecnologia da Informação!



Governança de TI

“O que não se pode medir, não se pode 
gerenciar”.                             (Peter Drucker)

"Conjunto de especificações para apoiar 
decisões e estimular comportamentos 
desejáveis na utilização da Tecnologia 
da Informação".

Peter Weill e Jeanne  Ross (IT Governance )



Estrutura Básica

Fonte: IT Governance Institute

Percepção
de Valor

Gerenciamento
de Risco

Alinhamento
Estratégico

Gerenciamento
de Recursos

Acompanhamento
de Performance

Governança
de TI



Componentes de Decisão



Componentes de Decisão

Aplicação de Negócios: Comprar x 
Desenvolver?

Arquitetura: Quais as políticas, padrões 
e princípios para padronização e 
integração de sistemas e processos?

Como transformamos nossas ofertas em 
serviços que irão ajudar a viabilizar os 
negócios?

Como planejamos, justificamos e 
gastamos nossa verba?



Modelo de Maturidade



Implementação de um Projeto

IT Governance Institute.



 Definir Objetivos: Para a definição de objetivos temos a ação 
principal (e mais difícil) que é alinhar com a estratégia de negócios, 
após isso garantir a geração de valor do macro plano e saber como 
gerenciar riscos.

 Decidir: Após a definição de onde queremos chegar, precisamos 
definir um escopo com uma proposta clara de modo a setar a 
expectativa e nos "proteger" de eventuais entregas não acordadas 
no início do projeto. É importante ressaltar que é nessa fase que 
temos que levar em contato a cultura organizacional da empresa, 
não podemos chegar com algo de mercado já empacotado, temos 
que sim avaliar as boas práticas e adaptá-las a dinâmica da 
organização, também sempre impondo limites para não 
descaracterizá-las.

 Controle de Alocação de Recursos: As ações aqui se concentram 
em descobrir o balanceamento entre verba e pessoas, além de 
definir o portfólio de projetos e serviços (com SLAs).

 Medir: A medição de resultados está diretamente na definição de 
objetivos do plano. A medição é fundamental para 
acompanhamento do sucesso da implementação.



Ferramentas



Dicas práticas

• Estabeleça um modelo para a governança de TI
– Objetivos, responsabilidades e metas

• Alinhe a estratégia de TI às metas do negócio
• Identifique e compreenda os riscos de TI
• Defina áreas prioritárias
• Analise a capacidade e identifique lacunas
• Desenvolva estratégias de melhoria
• Meça os resultados
• Repita o processo regularmente



Outras referências



Portanto, Governança de TI é...

Conjunto de estruturas organizacionais e 
processos que envolvem a alta direção, 
gerentes de TI e gerentes de négócio na 
tomada de decisões sobre o uso de TI, 
na coordenação das ações decorrentes 
de tais decisões e no monitoramento de 
seus resultados, com o objetivo de 
promover o alinhamento entre 
estratégias e operações das áreas de TI 
e de negócios.



(Pink Elephant, 2005)

Modelos para Gestão e Governança de TI

Governança de TI

S
erviços

A
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P
rojetos

P
lanejam

ento

S
egurança

Q
ualidade

ITIL
BS 15000
ISO 20000

CMMI
MPS.BR

ISO 15504

ISO 17799
ISO 27001

PMBOK
PRINCE 2

COBIT

BSC-TI

ISO 9000
Six Sigma
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