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AGENDA



Governança Corporativa

 1990s nos EUA: busca dos acionistas por regras que 
os protegessem dos abusos da diretoria executiva 
das empresas, da inércia de conselhos de 
administração e das omissões das auditorias 
externas.

 Superar o "conflito de agência", decorrente da 
separação entre a propriedade e a gestão 
empresarial.

 Conjunto eficiente de mecanismos, tanto de 
incentivos quanto de monitoramento, a fim de 
assegurar que o comportamento dos executivos 
esteja sempre alinhado com o interesse dos 
acionistas. 



Governança Corporativa
 Desde os anos 1990 observa-se uma expansão da 
adoção das boas práticas de governança em escala 
mundial.

 Regras basilares:

• Sistemas regulatórios;

• Leis de proteção aos acionistas; 

• Conselho de administração atentos aos interesses e 
valores dos shareholders; 

• Auditoria independente; 

• Processo justo de votação em assembleias; 

• Maior transparência nas informações.



Governança Corporativa no Brasil
 Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 
(IBGC): 

• “(...) sistema pelo qual as sociedades são dirigidas 
e monitoradas, envolvendo os acionistas e os 
cotistas, Conselho de Administração, Diretoria, 
Auditoria Independente e Conselho Fiscal.”

 BM&FBOVESPA: segmentos especiais de listagem do 
mercado de ações:

• Novo Mercado

• Nível 2

• Nível 1

• Bovespa Mais





Estratégia Corporativa & 
Informação

 O uso adequado da TI permite às empresas 
otimizar e aperfeiçoar os seus processos, 
auxiliar à tomada de decisão, melhorar a 
qualidade dos serviços prestados e obter 
vantagem competitiva. 

 Para que a TI consiga dar suporte a esses 
objetivos, faz-se necessário a adoção de 
padrões, visando o uso eficaz dos recursos 
tecnológicos, em apoio às estratégias do 
negócio.

 Governança de TI.



Governança de TI
Modelos de Governança de TI surgiram com 

a finalidade de ajudar:

• na padronização dos processos;

• no alinhamento da TI aos dos objetivos 

estratégicos das empresas;

• fornecer ferramentas de avaliação de 

resultados, cumprimento de metas;

• criar mecanismos de apoio a tomadas de 

decisões.



Governança de TI

Manter o alinhamento do negócio com as 

estratégias de TI é um dos principais 

fatores de sucesso na implantação dos 

processos de Governança.

A área de TI precisa conhecer o(s) 

modelo(s) de negócio da empresa para 

que possa prestar os serviços 

adequadamente.



Implementar a Governança de TI

 O processo de implementação da governança 

de TI nas organizações é complexo;

 Há uma grande variedade de 

idiossincrasias para cada negócio. 

 Visando auxiliar às empresas a implantar 

a governança de TI, foram elaborados 

vários modelos (frameworks)









Green IT

Uso de energia;

Crescimento da TI em todo o mundo

E-Waste

Inovação, Renovação e 

Reutilização



Consumo de Energia
TIC é o setor de mais rápido crescimento 
do uso de energia;

 Emissões globais de carbono 
atribuíveis às TIC foram estimados em 2% 
a 2,5% do total mundial;

McKinsey  pegada de carbono do sector 
das TIC vai triplicar durante o período 
de 2002 a 2020.

Para edifícios de escritórios, as TIC 
representa mais de 20% da energia 
utilizada e, em alguns escritórios de 
até 70%.



E-Waste

O que fazer 

com o lixo 

eletrônico?



Algumas soluções

Inovação;

Hardware mais eficiente quanto ao 

consumo de energia;

Formas alternativas de 

refrigeração;

Software para controle do uso de 

recursos;



Algumas soluções

Inclusão digita;

Reutilização de hardware;

Computação em nuvem (Cloud 

Computer);

Virtualização de servidores.



Inovação de TI Verde pode liderar o 
caminho para a Sustentabilidade

 Importantes melhorias na redução de resíduos e 
no consumo de energia dependem de aplicações 
inovadoras de tecnologia da informação;

 O tele trabalho pode não só reduzir a viagem de 
automóvel, mas o uso global de energia, 
reduzindo a quantidade de espaço de escritório 
dedicado;

 Aplicações inteligentes podem ajustar o consumo 
de energia em tempo real.

 A virtualização pode eliminar desperdício de 
equipamentos de rede, reduzindo o consumo de 
energia.
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