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INTRODUÇÃO

De onde surgiu este trabalho

Secretaria da Fazenda e Planejamento SP
Gerência de projetos/produtos de TI

Fundação Getulio Vargas
Mestrado em Gestão – Tecnologia de Informação

INTRODUÇÃO
Conceitos base
Governança de TI

Capacidade de inovação digital

definição e implantação de processos,
estruturas e mecanismos relacionais
tendo em vista o alinhamento entre
negócios e TI e a criação de valor de
negócios a partir da TI

o quanto a organização está preparada
para adotar, assimilar e explorar
tecnologias digitais para a inovação

 Estruturas de tomada de decisão
 Processos de alinhamento
 Abordagens de comunicação









Recursos
Cultura
Estratégia
Organização
Tecnologia de informação
Aprendizagem
Parcerias

CONTEXTO

Organizações buscam
se reorganizar a fim de
inovar digitalmente

 Desafio em quase todos
os setores
 Desafio especial para
organizações grandes e
tradicionais
 Necessário desenvolver
novas habilidades sem
perder as atuais
 Como governar a TI para a
inovação digital?
 Até que ponto abordagens
tradicionais de governança
de TI ainda são aplicáveis?

Inovação digital,
viabilizada pela TI

Aumento de eficiência
Melhoria de resultados
Redução de custos
Criação de valor de negócio

QUESTÃO
Como a governança de TI influencia a capacidade de inovação digital de uma organização?
Alinhamento estratégico
Gerenciamento de recursos
Gestão da entrega de valor
Gerenciamento de riscos
Mensuração de desempenho

Governança
de TI

Melhoria e criação de
produtos, serviços,
processos e modelos de
negócio

Tecnologia de
informação

?
Maior eficiência da TI
Estabilidade da TI
Alinhamento estratégico da TI

Rigidez da governança tradicional
Burocratização
Aversão a riscos

Inovação
digital

Aumento de eficiência
Melhoria de resultados
Redução de custos
Criação de valor de negócio

! Limitações e falta de consenso na literatura
! Carência de pesquisas empíricas sobre governança
de TI e inovação digital
! Pouca compreensão, entre profissionais, sobre a
influência de diferentes estilos e mecanismos de
governança de TI na capacidade de inovação digital

EFEITOS DA GOVERNANÇA DE TI NA
CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DIGITAL
Governança de TI
Mecanismos da governança de TI
(estruturas de tomada de decisão,
processos de alinhamento, abordagens
de comunicação)

Características gerais da
governança de TI, sem
especificidade de mecanismo

Efeitos
específicos

Efeitos
gerais

Capacidade de inovação digital

EFEITOS ESPECÍFICOS
Comitês formados por líderes de TI,
responsáveis por decisões de arquitetura e
infraestrutura, contribuem para a estabilidade,
confiabilidade e escalabilidade da infraestrutura
de TI.

Gerentes de relacionamento entre negócios e TI
facilitam a comunicação e colaboração com
usuários da TI no desenvolvimento de novos
produtos ou serviços.

O levantamento e divulgação de lições
aprendidas ao final de um projeto de TI é
importante para a assimilação e o
compartilhamento do conhecimento obtido
pela experiência naquele projeto.

Comitês formados por representantes tanto da
TI quanto de negócios contribuem para a gestão
do desenvolvimento de novos produtos de TI.

Comunicados da alta gerência são necessários
para esclarecer e difundir processos de gestão e
governança de TI.

Metodologias de gestão orientadas a resultados
e entrega de valor, tais como métodos ágeis,
contribuem para uma cultura mais colaborativa
entre as áreas envolvidas.

Reuniões periódicas para divulgação de cases de
sucesso podem estimular uma cultura de troca
de conhecimentos e ideias.

EFEITOS ESPECÍFICOS
Comitês de alta gestão responsáveis pelo
estabelecimento de prioridades de TI colaboram
para o alinhamento do portfólio de TI aos
objetivos estratégicos da organização.

Comitês responsáveis por tomada de decisões
de TI e estabelecimento de prioridades, embora
sejam úteis para alinhamento e controle,
tornam a tomada de decisões de TI burocrática
e por vezes mais lenta.

Acordos de nível de serviço contribuem para a
manutenção da estabilidade da infraestrutura
de TI.

Acordos de nível de serviço têm um efeito
colateral negativo sobre a cultura entre
funcionários de infraestrutura de TI, que se
tornam mais preocupados em fechar cada
incidente do que resolver de fato o problema.

A gestão e acompanhamento de projetos de TI
colabora para gerenciar o desenvolvimento de
novos produtos de TI desde a ideia até o
lançamento.
Reuniões formais de comitê colaboram para que
a TI tenha um feedback sobre as necessidades e
expectativas da área de negócios, contribuindo
assim para o alinhamento estratégico da TI.

Uma gestão e acompanhamento de projetos
burocratizada e sem foco na entrega de valor
implica em processos rígidos e dissociados de
contexto.
Reuniões formais de comitê, quando focadas
em controle e cobrança, podem gerar um clima
de condenação a erros.

Governança de TI positiva para a inovação
•
•
•
•
•
•

Aumento da eficiência da TI
Apoio à disseminação e exploração de conhecimento
Criação de ambiente colaborativo
Alinhamento estratégico da TI
Estabilidade da TI
Redução de custos com continuidade da TI

Governança de TI negativa para a inovação
•
•
•
•
•
•

Rigidez e burocratização de processos
Foco na minimização de riscos
Ênfase na seleção de investimentos por ROI
Dificuldade de mensuração do retorno financeiro de projetos
Priorização de atividades de operação e manutenção
TI vista como custo, e não investimento

EFEITOS GERAIS
Conformidade Legal
A restrição à conformidade legal, dado que a legislação por vezes
está atrasada ou dissociada da realidade, limita a responsividade
da organização a transformações da sociedade.

A necessidade de se atender estritamente os requisitos legais
induz a organização pública a adotar estruturas mais rígidas e
processos mais focados em controle.

A restrição à conformidade legal prejudica a capacidade de inovar
da organização pública, visto que para inovar no negócio é
necessário primeiramente adaptar a legislação.

EFEITOS GERAIS
Controle e Padronização X Flexibilidade
A padronização colabora para a
estabilidade e confiabilidade da
infraestrutura e de sistemas de TI.

A flexibilização de processos pode
implicar em perda de continuidade ou
domínio dos processos estabelecidos.

A padronização e rigidez da governança
de TI pode acarretar lentidão na tomada
de decisões de TI e perda de flexibilidade
nos processos.

A flexibilidade da governança de TI, com
maior adaptabilidade a demandas e
agilidade na tomada de decisão, pode
colaborar para a inovação.

EFEITOS GERAIS
Centralização X Descentralização
A centralização da tomada de decisões
de TI contribui para o alinhamento do
portfólio de TI aos objetivos estratégicos
da organização.

A descentralização da tomada de
decisões sobre investimentos de TI para
as unidades de negócio traz um risco de
desalinhamento entre o portfólio de TI e
a estratégia organizacional.

Uma estrutura hierárquica rígida, na qual
as necessidades de aplicações de TI pelo
negócio são especificadas de modo
centralizado, dificulta que ideias oriundas
das unidades de negócio cheguem até a TI.

A flexibilização da hierarquia na gestão de
iniciativas de TI, com uma aproximação
maior entre a TI e seus usuários nas
unidades de negócio, é positiva para a
concepção e o desenvolvimento de ideias.

A centralização da tomada de decisões
de arquitetura e infraestrutura em
especialistas de TI é positiva para a
estabilidade e confiabilidade da TI.

Iniciativas paralelas de TI, com decisões
descentralizadas sobre arquitetura e
infraestrutura, podem gerar problemas
de sustentação técnica no longo prazo.

Dualismo entre características
antagônicas da governança de TI
Governança de TI centralizada e padronizada
minimiza riscos, melhora processos e aumenta
estabilidade e eficiência, porém reduz flexibilidade.
Governança de TI descentralizada melhora a
flexibilidade e favorece a inovação sob pena de
aumento de custos e riscos.

CENTRALIZAÇÃO
Controle
Eficiência
Confiabilidade
Padronização
Economia de escala
Continuidade em longo prazo
Mitigação de riscos
Possível burocratização

DESCENTRALIZAÇÃO
Flexibilidade
Inovação
Responsividade
Customização
Agilidade
Risco de desalinhamento estratégico
Maiores custos
Possível deterioração de padrões

E agora,
José?

SOLUÇÃO?
Adotar características opostas sobre diferentes parcelas da governança de TI
O quão descentralizada deve ser a tomada de decisão?
Depende dos seus objetivos...
Quando é importante
ter...

Responsividade
e agilidade

... costuma ser
vantajoso tender para...

Descentralização

... visto que tal solução
viabiliza e estimula...

Imediatismo
Inovação
Projetos
Estratégia

Confiabilidade e
padronização

Eficiência e
economia

Continuidade
em longo prazo

Centralização

Compliance

Agregação

Distanciamento

Operações, mudanças e desempenho
Arquitetura, segurança e riscos
Relacionamento com fornecedores

Fonte: Adaptado de Harvard Business Review - When to Decentralize Decision Making, and When Not To (VANTRAPPEN; WIRTZ, 2017)

SOLUÇÃO?
Governança de TI bimodal - dois modelos coexistentes e paralelos, cada qual
com seus próprios atributos e objetivos

Padronização
Centralização
Estabilidade
Confiabilidade

Flexibilidade
Descentralização
Agilidade
Adaptabilidade

As capacidades de uma organização definem suas incapacidades.
Os mesmos processos e valores que constituem as capacidades de uma
organização em um contexto definem suas incapacidades em outro contexto.
Clayton M. Christensen
O DILEMA DA INOVAÇÃO
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