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RELACIONAMENTO NEGÓCIO-TI
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Relacionamentos segundo Henderson

 Relacionamentos Transacionais
 Regras, políticas e procedimentos

 Relacionamentos de Parceria
 Dimensões:

 Parceria em contexto
 Longevidade, estabilidade e interdependência
 Por que deve durar ?

 Parceria em ação
 O dia-a-dia do relacionamento na organização
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Os 6 Determinantes de uma Parceria
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Elementos Básicos da Compreensão Mútua - 
Luftman

 Entendimento da linguagem do parceiro
 Entendimento das responsabilidades e das 

atividades do parceiro
 Entendimento dos requisitos e das 

necessidades de informação do parceiro
 Entendimento das capacidades atuais do 

parceiro
 Entendimento das oportunidades de melhoria 

do parceiro
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Motivos para o Mau Relacionamento Negócio-TI

 As necessidades reais do negócio não são compreendidas 
(requisitos/especificações ineficazes)

 Mudanças no escopo de projetos (mudanças nas necessidades de negócio 
ou na tecnologia)

 Gestão insuficiente das expectativas do cliente
 Falta de comunicação
 Práticas deficientes de documentação
 Teste
 Questões que envolvem pessoas, comportamentos e aspectos culturais
 Relacionamentos interpessoais adversos
 Falta de responsabilidade ou colaboração do negócio
 Falta de objetivos compartilhados
 Atitude negativa com a TI
 Falta de alinhamento estratégico
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Motivos para o Mau Relacionamento Negócio-TI 
(cont.)

 Papel estratégico/envolvimento do Gerente de TI
 Habilidades, atribuições e atitudes do pessoal de TI
 Falta de responsabilidade compartilhada
 Infraestrutura insuficiente
 Falta de envolvimento da gerência sênior
 Falta de transferência de conhecimento entre TI e negócio
 Diferentes métricas de sucesso
 Questões de Gestão de Negócio
 Questões de Gestão de TI
 Questões específicas de projeto
 Questões de Gestão de Projetos
 Questões do Gestor de Projetos
 Questões financeiras
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Os 10 Motivos mais significativos para o Gestor de TI

1. Falta de Comunicação
2. Falta de Alinhamento estratégico
3. Questões que envolvem pessoas, comportamentos e 
aspectos culturais
4. Papel estratégico/envolvimento do gerente de TI
5. Habilidades, atribuições e atitudes do pessoal de TI
6. Falta de transferência de conhecimento entre TI e negócio
7. Atitude negativa com a TI
8. Relacionamentos interpessoais adversos
9. Questões do Gerente de Projetos
10. Questões de Gestão de TI
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Os 10 Motivos mais significativos para o Gestor de Negócios

1. Falta de Comunicação
2. Falta de transferência de conhecimento entre TI e Negócio
3. Falta de alinhamento estratégico
4. Questões que envolvem pessoas, comportamentos e 
aspectos culturais
5. Atitiude negativa com a TI
6. Habilidades, atribuições e atitudes do pessoal de TI
7. Papel estratégico/envolvimento do gerente de TI
8. Questões do Gestor de Projetos
9. Relacionamentos interpessoais adversos
10. Questões de Gestão de TI
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ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR O 
RELACIONAMENTO NEGÓCIO-TI
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ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR O 
RELACIONAMENTO NEGÓCIO-TI

 Estruturais
 Melhorar a competência interfuncional entre líderes de negócio e de TI.
 Garantir uma colaboração próxima e o compartilhamento de informações 

no desenvolvimento da estratégia Negócio-TI.
 Posicionar a alvancagem tecnológica como uma competência de negócios 

fundamental.
 O grupo de TI deve ser um elemento chave na resolução de problemas de 

negócio.
 O executivo de TI deve participar da alta administração ou, no mínimo, ter 

rápido acesso à Diretoria.
 Deve-se permitir um fluxo livre de idéias por meio do flexibilização da 

hierarquia, do status e da “senioridade”
 Deve-se dar poder aos protagonistas  dando-lhes autonomia na tomada de 

decisão 
 Deve-se buscar o diálogo entre empregados e gerentes e não o monólogo.
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ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR O 
RELACIONAMENTO NEGÓCIO-TI

 Comportamentais
 Implementar estratégias que promovam confiança e 

respeito mútuo entre os profissionais de TI e de 
negócio.

 A gerência de TI deve estar ao alcance do cliente e 
deve escutar, escutar, escutar.

 Instituir métricas acordadas para medição do sucesso 
da TI e do negócio.

 Preparar pessoas que estejam à vontade nos dois 
mundos, negócio e TI. 
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ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR O 
RELACIONAMENTO NEGÓCIO-TI

 Culturais
 Reduzir ou mesmo eliminar estereótipos culturais
 Promover comunicação frequente e significativa e 

garantir que seja aberta e transparente
 Promover a compreensão interfuncional
 Introduzir habilidades sociais e educação de negócios 

no currículo de TI das escolas e Universidades.
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ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR O 
RELACIONAMENTO NEGÓCIO-TI

 De Procedimentos
 Implementar processos acordados para a 

priorização e entrega de projetos de TI.
 Usar medidas de desempenho acordadas com 

a área de negócio no fortalecimento da 
credibilidade da área de TI.

 O negócio deve ser o principal responsável 
pelos projetos da TI.
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COMPETÊNCIAS CONVERSACIONAIS
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Apresentação de Gentil Lucena Filho - 2010 

“Tudo o que é dito é dito por alguém”
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Definição de Competências 
Conversacionais

 Competência conversacional é a capacidade de, 
conversando, mobilizar, articular e colocar em 
ação, de forma sustentável, valores, 
conhecimentos, habilidades e atitudes 
necessários para o desempenho eficiente e eficaz 
de atividades requeridas no trabalho e na Vida, 
de maneira geral (LUCENA FILHO, 2010).
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Componentes da Conversação

Apresentação de 
Gentil Lucena 
Filho - 2010 
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Modelos Mentais
 Peter Senge afirma que “modelos mentais são 

pressupostos profundamente arraigados, 
generalizações, ilustrações, imagens ou histórias 
que influem na nossa maneira de 
compreender o mundo e nele agir”. 

 A partir desses modelos mentais os seres 
humanos fazem inferências, tomam decisões 
e fazem interpretações da realidade.
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Escala de Inferência - Kofman

Qualificação de Cláudio Torres - 2011 
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Expor e Indagar

Dissertação de Marcos Pereira Borges - 2006

 Expor – apresentar, mostrar, colocar em evidência 
(AURÉLIO, 1999). Para Kofman (2002), “expor é uma 
forma de abrir aos outros os nossos raciocínios, 
para ajudá-los a entender porque pensamos o que 
pensamos.” 

 Indagar – Buscar saber, investigar, pesquisar 
(AURÉLIO, 1999). Segundo Kofman (2002), “indagar é 
uma maneira de descobrir os raciocínios dos 
outros e ajudá-los a expor não só o que pensam como 
também porque pensam aquilo que pensam, permitindo 
que os outros apresentem os elementos do seu processo 
de pensamento e sejam escutados com respeito e 
atenção.” 22



Competências Conversacionais
 No nível das habilidades está, por 

exemplo, o saber escutar, expor suas 
ideias e indagar as ideias dos outros, 
negociar e resolver conflitos, avaliar 
e dar feedbacks, reclamar com 
efetividade, agradecer e reconhecer o 
outro, manter o equilíbrio e a própria 
energia centrada.

 O PAPEL DAS COMPETÊNCIAS CONVERSACIONAIS NA IMPLANTAÇÃO DO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO TI-NEGÓCIOS NAS ORGANIZAÇÕES: 
UM ESTUDO PRELIMINAR - Artigo de Paula Luedy Mendes
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Competências Conversacionais
 No nível do conhecimento é 

reconhecer que somos diferentes 
como seres humanos, isto é, que 
temos modelos mentais e as 
escadas de inferência a partir das 
quais atuamos e conversamos. 

 O PAPEL DAS COMPETÊNCIAS CONVERSACIONAIS NA IMPLANTAÇÃO DO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO TI-NEGÓCIOS NAS 
ORGANIZAÇÕES: UM ESTUDO PRELIMINAR - Artigo de Paula Luedy Mendes
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Competências Conversacionais
 No nível das atitudes, reconhecer o mundo 

emocional e corporal que está presente em 
qualquer interação, é “se dar conta” de que a 
nossa própria presença gera contextos 
onde algumas coisas são possíveis e outras 
não. 

 No nível dos valores está o respeito, a 
capacidade de construir e reconstruir a 
confiança.

 O PAPEL DAS COMPETÊNCIAS CONVERSACIONAIS NA IMPLANTAÇÃO DO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO TI-NEGÓCIOS NAS 
ORGANIZAÇÕES: UM ESTUDO PRELIMINAR - Artigo de Paula Luedy Mendes
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As Distinções da TI
 Em geral apresentadas como mais relacionadas 

à infraestrutura de equipamentos, rede, 
segurança, comunicação, sistemas de 
informações, Internet etc.
 distinções essas que ao predominarem no linguajar do 

profissionais da TI, passam a impressão de que a TI vive 
imersa no seu mundo tecnológico, com preocupações 
exclusivamente voltadas para a implementação da melhor 
tecnologia, sem maiores cuidados (ou mesmo sem enxergar) as 
verdadeiras questões do negócio.

 O PAPEL DAS COMPETÊNCIAS CONVERSACIONAIS NA IMPLANTAÇÃO DO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO TI-NEGÓCIOS NAS 
ORGANIZAÇÕES: UM ESTUDO PRELIMINAR - Artigo de Paula Luedy Mendes
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As Distinções do Negócio
 Relacionadas a clientes e resultados 

institucionais. 
 os profissionais das áreas de negócio, em geral, 

desconhecem as distinções da TI e não 
enxergam quais as possibilidades de uso das 
tecnologias ao ponto de vê-las como 
vantagens ao invés de dificuldades para a 
realização dos negócios.

 O PAPEL DAS COMPETÊNCIAS CONVERSACIONAIS NA IMPLANTAÇÃO DO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO TI-NEGÓCIOS NAS 
ORGANIZAÇÕES: UM ESTUDO PRELIMINAR - Artigo de Paula Luedy Mendes
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Gestão de Relacionamentos no COBIT 5
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COBIT 5: Um Framework de Negócios Completo

2005/7200019981996
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Princípios do COBIT 5 

30

1. Atendendo
Necessidades 

das Partes 
Interessadas 

2. Cobertura
Corporativa
de Ponta a 

PontaPRINCÍPIOS 
DO

COBIT 5

3. Aplicando
um único 
Framework
integrado

4. Permitindo
uma abordagem

Holística

5. Distinguindo
Governança
de Gestão
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Habilitadores do COBIT 5 
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1. Princípios, Políticas e Frameworks

2. Processos
3. Estruturas

Organizacionais
4. Cultura, Ética

e Comportamento

5. Informação
6. Serviços,

Infraestrutura e
Aplicações

7. Pessoas,
Habilidades e
Competências

Recursos
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Habilitador Processos 
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Processo APO08 do COBIT 5
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Matriz RACI do Processo APO08
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Gestão das Partes Interessadas  
PMBoK 5
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Áreas de Conhecimento PMBoK 5
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Gestão das Partes 
Interessadas

 A gestão das partes interessadas inclui os 
processos necessários para identificar as 
pessoas, grupos ou organizações que 
poderiam impactar ou ser impactados pelo 
projeto, para analisar as expectativas das 
partes interessadas e seus impactos no 
projeto, e para desenvolver estratégias de 
gestão apropriadas para engajar efetivamente 
as partes interessadas em decisões e na 
execução do projeto.
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Gestão das Partes 
Interessadas

 A gestão das partes interessadas também 
foca na comunicação contínua com as partes 
interessadas para compreender suas 
necessidades e expectativas, abordar as 
questões que aparecerem, gerenciar 
interesses conflitantes e promover o 
engajamento apropriado das partes 
interessadas em decisões e atividades de 
projeto.
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13.1  Identificar as Partes Interessadas
 Entradas

 1. Termo de abertura do projeto
 2. Documentos de aquisição
 3. Fatores ambientais da empresa
 4. Ativos de processos organizacionais

 Ferramentas
 1. Análise de partes interessadas
 2. Opinião especializada
 3. Reuniões

 Saídas
 1. Registro das partes interessadas
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13.2  Planejar o Gerenciamendo das 
Partes Interessadas

 Entradas
 1. Plano de gerenciamento do projeto
 2. Registro das partes interessadas
 3. Fatores ambientais da empresa
 4. Ativos de processos organizacionais

 Ferramentas e técnicas
 1. Opinião de especialistas
 2. Reuniões
 3. Técnicas de análise

 Saídas
 1. Plano de gerenciamento das partes interessadas
 2. Atualizações dos documentos do projeto
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13.3  Gerenciar o Engajamento das Partes 
Interessadas

 Entradas
 1. Plano de gerenciamento das partes interessadas
 2. Plano de gerenciamento das comunicações
 3. Registro das mudanças
 4. Ativos de processos organizacionais

 Ferramentas e técnicas
 1. Métodos de comunicação
 2. Habilidades interpessoais
 3. Habilidades de gerenciamento

 Saídas
 1. Registro de questões
 2. Solicitações de mudanças
 3. Atualizações no plano de gerenciamento do projeto
 4. Atualizações dos documentos do projeto
 5. Atualizações dos ativos de processos organizacionais
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13.4  Controlar o Engajamento das Partes 
Interessadas

 Entradas
 1. Plano de gerenciamento do projeto
 2. Registro das questões
 3. Dados de desempenho do trabalho
 4. Documentos do projeto

 Ferramentas e técnicas
 1. Sistema de informações gerenciais
 2. Opinião de especialistas
 3. Reuniões

 Saídas
 1. Informações de desempenho do trabalho
 2. Solicitações de mudanças
 3. Atualizações no plano de gerenciamento do projeto
 4. Atualizações dos documentos do projeto. Atualizações dos 

ativos de processos organizacionais
42



Como implementar essa Gestão de Partes 
Interessadas?

 1 – Identifique todas as partes 
interessadas
 Matriz RACI
 Riscos

 esquecer algumas partes interessadas
 selecionar muitas partes interessadas 

(influência x tomada de decisão) e
 selecionar as partes interessadas erradas
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Como implementar essa Gestão de Partes 
Interessadas?

 2 – Verifique o engajamento das partes 
interessadas

 3 – Agrupe as partes interessadas por 
volume e importância das demandas, 
pelo posicionamento (a favor ou contra) 
e pelo grau de influência
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Como implementar essa Gestão de Partes 
Interessadas?

 4 – Gerencie as demandas dos 
apoiadores influentes, apoiadores 
fracos, oponentes influentes e 
oponentes fracos  

45



Como implementar essa Gestão de Partes 
Interessadas?

 E o mais importante, desenvolva um 
Plano de Gerenciamento de Partes 
Interessadas com base em 
metodologias de relacionamento.

 Pense como um Gerente de Projetos e 
como um Gestor de Pessoas!  
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Muito Obrigado(a)!

João Souza Neto, Dr.
joaon@ucb.br 

Diana L. N. Dos Santos, MSc.
dianas@mpdft.mp.br 
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