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Mundo em 
Transformação

A humanidade nunca 

viveu um período de 

tantas mudanças em 

tão pouco tempo

Indústria
de TI

A tecnologia evolui  

em escala exponencial 

e está cada vez mais 

acessível

Governança
de TI

Como governar o que 

parece ser cada dia 

mais ingovernável ?

Perspectivas
de Futuro

A quebra constante  

de paradigmas deve 

ser vista como ameaça 

ou oportunidade ?

Provocações





Equação da Revolução Digital

+ + =
Ruptura das
Fronteiras

Capacidade
de Consumo

Acesso à
Tecnologia

Poder do
Consumidor



HojeAntes

Mudança na Relação Cliente x Fornecedor



Necessidade de Criação de Valor



Necessidade de Criação de Valor



A Era da Experiência do Cliente
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ACESSÍVEL

DESEJÁVEL

Longevidade



Sistemas de Registro



Sistemas de Engajamento

SISTEMAS DE REGISTRO

SISTEMAS DE ENGAJAMENTO

Finanças
Transações

Ciclos longos

Grandes bancos
de dados

Auditoria

Modelagem

Sigilo

Siglas

Históricos

Segurança

Dados estruturados

Negócios core

ERP

SFN

UXContexto de uso

Localização

BigData

Gerenciamento de APIs

Analytics

Internet das coisas

Aprendizado 
em tempo real

Mobile Social Business

Apoio à decisão

Ciclos rápidos
e interativos

Conectividade

Simplicidade

Valor

Agilidade

Flexibilidade





TI Exponencial



PROCESSAMENTO EM NUVEM

das organizações utilizarão
algum tipo de solução em
nuvem até 2021

Gartner Group

50%

• recursos sob demanda
• provisionamento dinâmico
• escalabilidade
• flexibilidade
• custo

EaaS

ENIAC
Custo: $ 6.000.000
Peso: 30 toneladas
Clock: 5000 Hz
Memória: 83 bytes

IPhone 6
Custo: $ 999
Peso: 129g
Clock: 2,8 Bi Hz
Memória: 1 Bi bytes



MOBILIDADE + 5G



HIPERCONECTIVIDADE



INTERNET DAS COISAS

de dispositivos estarão
conectados até 2020
(média 4,3 por pessoa)

Gartner Group

33
BILHÕES

das aplicações atuais (em
8,4 BI de dispositivos) estão
no segmento de consumo

Gartner Group

63%
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dos dados da Internet foram
criados nos últimos 2 anos

IBM Marketing Cloud Study
90%

1400
E X A B Y T E S

É o tráfego estimado de dados na
Internet em 2017 (1 Eb = 1/5 de 
toda palavra falada no mundo)



COMPUTAÇÃO QUÂNTICA

exponencial

linear
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100
A N O S

de processamento do maior
computador atual, para quebrar
a melhor criptografia hoje
existente, será reduzido para

15
MINUTOS

A quantidade de transistores em 
um processador dobrará a cada 24 
meses, com mesmo custo e espaço

Gordon Moore, co-fundador da Intel
MOORE
LEI DE



INTELIGÊNCIA COGNITIVA

das interações de consumo serão
realizadas sem presença humana
até 2020

85%

dos acidentes serão evitados por 
veículos autônomos até 2025 com 
potencial de salvar 900.000 vidas

9%

das transações em Wall Street são
executadas por IA, com minima 
ou nenhuma interação humana

60%



E tantas outras…

• Blockchain
• Robótica
• Realidade Aumentada
• Impressão 4D
• Veículos Autônomos
• Machine Learning
• Nanotecnologia
• Web Semântica
• Gêmeo Digital

• Computação Contextual
• Segurança Adaptativa
• Análise Preditiva
• Poeira Inteligente
• Dispositivos Vestíveis
• Saúde Digital
• Computação sem Servidor
• Tecnologias Hápticas
• …



E a Governança de TI ?



Estruturas ?

Diretoria Executiva / Conselho de Administração

Comitê de Investimentos

Priorização de 
Projetos

(Negócio & TI)

Arquitetura

Gestão

Metodologias

Escritório de 
Projetos
(PMO)

Finanças Riscos



PDCA ?



Melhores Práticas ?



COBIT ?



ITIL ?



TOGAF ?



De tudo um pouco ?



ISO 38500 ?



Algumas quase certezas…

• Modelos tradicionais baseados em comando e controle (“one size fits all”) 
não são mais suficientes para o mundo digital

• Contudo, são níveis indispensáveis para escalar a Governança a novos
patamares de alcance e agilidade

• É preciso adaptar o estilo de governança de acordo com o contexto das 
necessidades do negócio, que muda constantemente

• A Governança de TI é um domínio da Governança Corporativa. Um modelo
de governança é único. O que não poder mais ser único é a sua abordagem

• Aceleração da tomada de decisão, empoderamento e novas lideranças são
eixos centrais dessa evolução



CAÓTICO
• Ambiente desordenado, desconhecido e sem 

sentido (inconcebível)
• Causa x Efeito geralmente não é perceptível
• Ações simples ou múltiplas para estabilizar 

situações
• Decisão: agir, sentir e responder

COMPLEXO
• Ambiente desordenado e desconhecido 

(imprevisível, muitas possibilidades)
• Causa x Efeito: coerentes na retrospectiva mas 

repetível acidentalmente
• Várias e pequenas ações para criar opções
• Decisão: sondar, sentir e responder

COMPLICADO
• Ambiente desconhecido mas conhecível 

(provável, exige especialista)
• Causa x Efeito repetível e analisável 
• Técnicas analíticas e reducionistas para 

determinar fatos e conjuntos de opções
• Decisão: sentir, analisar e responder

ÓBVIO
• Ambiente ordenado e conhecido (real)
• Causa x Efeito previsível e repetível
• Processos padronizados, medidas claras e 

ciclos de revisão
• Decisão: sentir, categorizar e responder

Estruturas de Análise e Decisão

Desordem

Adaptado Framework Cynefin, Dave Snowden - 2014

Melhores Práticas

Boas PráticasExperimentação

Estabilização



Governança Adaptativa

Capacidade organizacional de determinar o estilo correto de governança e os 
mecanismos que irão fornecer os resultados necessários em um determinado 
contexto de necessidades do negócio

Significa adicionar novas práticas e abordagens ao repertório para alcançar 
resultados na velocidade do negócio digital

Logo, não se trata de abrir mão de diretrizes e pontos fortes já alcançados, 
mas de integrar de forma sinérgica as dimensões tradicionais de governança 
às necessidades de negócio de um mundo digital, fazendo a escolha correta 
para cada cenário

Gartner Group – Adaptative IT Governance - 2017



Foco na geração de valor e gerenciamento de riscos. Decisões 
ocorrem em tempo real e podem ser tomadas por pessoas ou 
máquinas (estágio inicial) dentro de um amplo ecossistema

Empodera times e papéis para inovar e tomar decisões que 
criem valor, respeitando barreiras de segurança da empresa. 
Decisão mais flúida, com mais confiança e menos autoridade

Baseado em resultados comerciais, equilibrando riscos e 
benefícios. Tem um propósito mais amplo que o controle, 
considerando investimentos e retornos 

Estilo baseado na conformidade, comando e controle. A 
tomada de decisões ocorre de acordo com regras, padrões, 
políticas, normas e diretrizes de reguladores

Governança Adaptativa

Autônomo

Agilidade

Resultados
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Gartner Group – Adaptative IT Governance - 2017



Governança Adaptativa

Autônomo

Agilidade

Resultados
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Head Office

Back Office Front Office Inovação

Infraestrutura
e Operação

Plataformas e 
Ecossistemas

1

2

3

4

Tradicional Digital

1 2

1 2

1

3 4

2 3 3
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Gartner Group – Adaptative IT Governance - 2017



Governança Adaptativa

Um modelo ágil de governança acelera o processo decisório distribuindo o 
poder de decisão e a responsabilização (accountability) para aqueles que estão 
mais próximos de gerar valor para o negócio (times de inovação e front office)

É preciso permitir, tolerar, flexibilizar, experimentar, aprender

O Modelo autônomo amplia essa experiência para plataformas e ecossistemas

Os estilos de liderança precedem a Governança publicada. Primeiro deve-se 
mudar a cultura pelas pessoas e só depois ajustar processos e ferramentas. 
Nunca comece pela estrutura !

Gartner Group – Adaptative IT Governance - 2017



Palavras Mágicas…

Agilidade
Velocidade | Adaptação

Balanceamento
Contexto | Conformidade | Performance

Experimentação
Inovação | Erro | Aprendizado | Tolerância a Falhas

Cultura
Mindset | Liderança | Accountability

Processo Decisório
Apetite a Riscos | Poder Distribuído | Fronteiras

Decisão baseada em Dados

Valor
Experiência | Tempo Real



Cultura Digital

Novas Lideranças



Novas Lideranças (Não-Hierárquicas)

1. Inspirar e influenciar
2. Resolver problemas complexos
3. Pensamento crítico
4. Criatividade
5. Gestão de talentos (identificar e desenvolver)
6. Trabalho em equipe
7. Inteligência emocional
8. Dinamismo



ACCOUNTABILITY

Baixo comprometimento

Responsabilidade

Engajamento

Empoderamento

Protagonismo

Accountability

Assume e cumpre as 
tarefas relacionadas à 
sua posição

Assume e cumpre as 
tarefas relacionadas à sua 
posição com entusiasmo

Pensa e age como DONO, 
transcende a responsabilidade 
vinculada à sua posição e age com 
protagonismo, empoderamento, 
engajamento e responsabilidade 
para gerar os melhores resultados 
para a Organização

Torna-se ativo, amplia a visão 
sistêmica e antecipa-se às 
situações para melhorar os 
resultados relacionados às 
suas atividades

Conquista autonomia sobre 
suas responsabilidades e 
tarefas



ACCOUNTABILITY

Accountability

Propósito

Senso de 
Dono

Paixão

Resiliência

Visão 
Sistêmica

Colaboração

Coragem

Autonomia

Atitude

Reclamability
Desculpability
Apontabilility



Mindset



MUDE dos
empregos hoje 

conhecidos não 
existirão mais 
em 15 anos... 

das empresas da 
Fortune500 em 
2020 ainda não 
são conhecidas...

75%

2 3



Fatores de motivação:

1 – Liderança
2 – Segurança e estabilidade
3 – Comunicação
4 – Expectativa de crescimento
5 – Metas desafiadoras
6 – Reconhecimento
7 – Relacionamento interpessoal

GPTW – Great Place to Work

do PIB foi a queda
aproximada da 

economia brasileira em 2015

3,8%

aumento de lucro
e faturamento das

melhores empresas para trabalhar

14%





“ INOVAÇÃO É A HABILIDADE DE

VER A MUDANÇA COMO UMA

OPORTUNIDADE E NÃO COMO

UMA AMEAÇA

STEVE JOBS, 1955-2011
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