TI: é hora de pensar em práticas de mercado!
Alexandra Hütner
O Brasil apresenta índices incontestáveis de aceleração e já aponta para o início da escalada
econômica em busca de uma maturidade mais do que necessária. Fruto da observação constante,
através da ótica empresarial e do mercado, pode-se afirmar &ndash; sem medo de errar! &ndash;
que não se deve mais crescer sem uma estrutura básica que apresente insumos prévios para um
crescimento sustentável. Passamos a trafegar por uma economia de movimentações cirúrgicas, na
qual cada nova iniciativa é potencialmente capaz de impactar no sucesso ou insucesso
empresarial.
Em uma ótica inovadora, consciente e que se propõe a promover sutis alterações nos processos
corporativos, o atual momento mundial espera de nós uma atitude dotada de estratégia
diferenciada, capaz de arrancar inovações em qualquer âmbito. É o momento de trabalhar as
estruturas internas e reelaborar os quatro pilares - processos, pessoas, parceiros e produtos - que
foram absorvidos sem muito critério devido ao crescimento desordenado. É o momento de
organizar a casa e fazer mais com o que já se tem &ndash; eficiência com eficácia.
A busca pela competitividade é fator primário para o incentivo à inovação. Já fazemos
benchmarking para que não percamos tempo em inventar aquilo que já existe e buscamos a
diferenciação no detalhe. Detalhe esse que será criado, utilizado e guardado a sete chaves até que,
seguindo o ciclo de vida normal de toda inovação, torne-se público e deixe de ser inovador e,
consequentemente, um diferencial competitivo. Nota-se, então, que não nos basta inovar, mas
também temos que incluir uma variável essencial chamada tempo e agregar agilidade à inovação.
O cenário econômico atual, inquestionavelmente competitivo, exige empresas dinâmicas e
gestores com alma e atitudes regadas de empreendedorismo diário. É preciso gerir com práticas
melhores a cada dia. Inovações que dão certo se transformam em melhores práticas e
surpreendem o mercado com um audacioso grau de competitividade. É a oportuna alavancagem,
adquirida a partir da obtenção de algo que ninguém possui. Porém, o tempo propõe uma
equanimidade aos diferenciais e rapidamente todas as empresas afins já absorvem esse diferencial
e, com a contaminação benéfica, temos as
melhores práticas transformadas em boas práticas.
As boas práticas são ferramentas de mercado que podem ser adotadas e adaptadas de acordo
com a necessidade de cada empresa. É uma forma confiável de estruturação empresarial, que
relata que alguém ou algumas empresas já absorveram e institucionalizaram suas práticas em seus
ambientes organizacionais. É não reinventar a roda, é adotá-la e agregar melhorias ao utilizá-la.
Algumas boas e melhores práticas de mercado são amplamente divulgadas e adotadas pelas
empresas que pretendem promover melhorias estruturadas e contínuas. São exemplos: ITIL,
COBIT, COSO, Prince2, CMMI, Seis Sigma, PMBok, dentre outras.
Práticas consideradas imprescindíveis acabam sendo incorporadas por padrões e requisitos
regulatórios. Esse foi o caso da biblioteca ITIL, que teve seus princípios amplamente aceitos pelo
público de tecnologia e acabou servindo de base para a composição da ISO/IEC 20.000. Essa
norma tem como objetivo regulamentar um padrão para o Gerenciamento de Serviços de
Tecnologia da Informação, permitindo assim que os provedores de serviços de TI compreendam os
meios através dos quais poderão planejar, executar, verificar e melhorar continuamente a qualidade
dos serviços entregues, em conformidade com os requisitos estabelecidos junto ao negócio e a
seus clientes.
Esse é o momento! Devemos pensar de forma estratégica o tempo todo! Iniciar nossas manhãs
promovendo práticas inovativas e avaliando o que podemos adotar, e adaptar, para promover

melhorias diárias.

