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Resumo

Este trabalho apresenta um modelo de tratamento da confiança na gestão da tecnologia da informa-

ção. Discorre sobre o conceito e as definições de confiança, com foco na governança de TI, enfatizando

o papel da confiança no alinhamento das estratégias organizacionais e na harmonização com a ativida-

de-fim das empresas. Para tanto, aborda os impactos da confiança na governança de TI, considerando

que as organizações com uma governança de TI ajustada ao negócio obtêm vantagens em relação às

demais. Nesse contexto, desenvolve o entendimento de que um modelo de confiança aplicado tem a

capacidade de contribuir na consecução dos resultados desejáveis à gestão de TI, desde que seja um

modelo dotado de controle e medição, levando a que a governança de TI tenha maior eficácia em seu

alinhamento com a estratégia organizacional.
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Introdução

O ambiente no qual se inserem as organiza-

ções se apresenta cada vez mais globalizado e

competitivo. Elas necessitam, para a interação

otimizada nas diversas áreas de atuação, de infor-

mações confiáveis e conhecimentos atualizados,

encontrando na tecnologia da informação (TI) um

veículo para agregar valores aos produtos e serviços.

Para que a utilização da TI seja plena e

eficaz, deve-se considerar que o que não se con-

trola não se gerencia, o que leva à primeira pre-

missa quando se deseja falar sobre governança

de TI, ou seja, é necessário controlar para poder

gerenciar. O gerenciamento sofre impactos posi-

tivos de uma série de fatores. O presente artigo
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concentra-se em um deles, o conceito da confi-

ança, buscando melhor conhecê-lo, por meio de

sua aplicação constituída em um modelo de me-

dição com o foco na utilização da confiança para

avaliação de seus níveis nas diversas áreas da TI.

Conceituação da confiança

Nos relacionamentos em múltiplos campos

de atuação, para uma otimização da real iteração

entre a entidade ou pessoa prestadora de serviço

e os beneficiados ou usuários, verifica-se ser a

confiança um componente imprescindível. Segun-

do Mayer, a confiança é importante em muitas

áreas, tais como: comunicação, liderança, admi-

nistração por objetivos, negociação, teoria dos

jogos, reconhecimento de performance, relações

de trabalho e implementação de grupos de traba-

lho autogerenciáveis.[1] Por esse amplo emprego,

nas oportunidades em que se torna necessário

estabelecer a sua compreensão e definição,

observa-se a possibilidade do surgimento de inter-

pretações conflitantes, caracterizadas pela ausên-

cia de princípios claros. Kee et al, coerentes com

a constatação, chegam afirmar que a “confiança

está tornando-se cada vez mais importante, mas

ainda não se sabe o que realmente ela significa”.[2]

O sociólogo Diego Gambetta busca garantir

a manutenção do objetivo de ser o mais fiel

possível ao modelo de confiança humano, trazen-

do a convicção de ser a confiança algo extrema-

mente subjetivo e difícil (praticamente impossí-

vel) de se definir um padrão.[3] Numa relação entre

dois agentes não existe a garantia da reciproci-

dade do grau de confiança entre ambos, pois cada

um poderá confiar no outro em dosagem distinta.

A decisão de começar uma iteração ou não com

outro agente depende do nível de confiança esta-

belecido entre ambas as partes, do contexto e do

risco envolvido.

Fruto dessa dificuldade, a confiança é mui-

tas vezes definida de forma mais especializada e

voltada para a área de interesse do pesquisador.

Como exemplo, Fukuyama relaciona confiança e

sociedade contemporânea,[4] e Luftman, confiança

e sistemas sociais.[5] Prosseguindo na especiali-

zação, Pillatt ressalta que atualmente usam e

assumem uma definição de confiança, dentro do

ambiente de e-business, voltada de uma maneira

muito específica para tópicos tais como autenti-

cação e habilidade para o pagamento de produ-

tos e/ou serviços solicitados.[6] Porém, este tipo

de definição é bastante restrito à medição da con-

fiança com relação ao comprador e não dá supor-

te para a medição da confiança das demais enti-

dades transacionais participantes da negociação.

Manchala[7,8]  tenta ver a confiança de uma manei-

ra mais genérica, mensurando-a com base na

transação como um todo e não em alguns parâ-

metros específicos de uma entidade. Neste caso,

informações referentes a todas as entidades

participantes da transação e do produto/serviço

negociado são abstraídas, servindo de base para

uma medição mais genérica da confiança.

Assim é possível verificar que as definições

ora tendem para relacionamentos interpessoais,

ora para os negócios e prestação de serviços,

podendo ao quantificar níveis de confiança abrir

um amplo espectro de áreas de pesquisa, abor-

dando numerosas nuances das ciências huma-

nas, bem como das exatas.

A confiança para gestão da TI

Weill e Ross[9] enfatizam que a gestão de TI

é “implementada por meio de um conjunto de

mecanismos que se bem concebidos, bem

compreendidos e transparentes promovem

comportamentos desejáveis em termos de TI.

Por outro lado, se os mecanismos forem mal
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implementados, os arranjos de Gestão não tra-

rão os resultados esperados”.

A formalização da aplicação da confiança

na gestão de TI estimulou a concepção e imple-

mentação de modelo computacional, que foi con-

cebido após elaboração da avaliação da gestão

de TI.

Para isso foram estabelecidos os parâmetros

sob os quais a confiança poderá ser avaliada e

quantificada, sendo então adequada a utilização

de tópicos já consagrados e presentes em meca-

nismos de apoio ao gerenciamento e de auditoria

existentes no mercado e levantados segundo as

principais decisões e uma prospecção realizada

em mais de 200 empresas, como no caso da

pesquisa de Weill e Ross.[9]

Metodologia

A criação de um modelo de medição passa

antes de tudo pela definição da grandeza a medir,

o que requer uma abordagem específica no caso

de grandezas complexas, correlacionadas com

aspectos subjetivos, como a qualidade e a confi-

ança.[10] Assim sendo, na elaboração deste mo-

delo foram empregados aspectos relevantes do

gerenciamento da TI, confirmados por uma pos-

terior verificacão (diagnóstico). Esses aspectos em

conjunto com fatores pertinentes da confiança

proporcionaram o necessário respaldo à seguinte

definição de gestão da confiança referida à TI:

“Trata-se da atividade que concebe, avalia, implan-

ta e monitora os mecanismos adequados ao

estabelecimento de estruturas de tomadas de

decisão, processos de alinhamento de negócios

com a TI e meios de comunicação para a obten-

ção dos comportamentos desejáveis, ou seja, que

possam ser avaliados como confiáveis, de forma

a possibilitar a focalização da tecnologia nos

objetivos empresariais.”[11] Assim sendo, o modelo

proposto originou-se da definição, conforme de-

monstrado na figura 1.

Figura 1 – Concepção do Modelo de Confiança.

Na implementação do modelo para gerencia-

mento da confiança, foram estabelecidos, corres-

pondentes às ações de confiança, os seguintes

passos:

– Seleção dos parâmetros ou aspectos de

confiança, para avaliação da confiança.

– Verificação do resultado das métricas apli-

cadas ao gerenciamento de TI, com o obje-

tivo de conferir os valores obtidos e atribuí-

dos a cada aspecto de confiança.

– Avaliação de confiança versus risco de for-

ma a estimar os envolvidos em num deter-

minado processo com base nas informações

coletadas e no processo de verificação atra-

vés das métricas atribuídas.

– Manutenção da base de conhecimento que

relaciona os processos que se encontram

CONFIANÇA
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DE TI
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na zona de risco/confiança, estabelecendo

onde são vulneráveis e informando em caso

de alto risco.

Conforme o acima exposto, foram estabele-

cidos aspectos relevantes à avaliação da confian-

ça e, para quantificá-la nos processos de gestão

da TI, utilizadas métricas capazes de mensurar o

conceito de confiança. Essas métricas, no que se

referem às categorias de TI, abordam arquitetura,

infra-estrutura, processos, mudanças, investimen-

tos, riscos e segurança dos sistemas de informa-

ção.  Como observação, ressalta-se que os da-

dos são coletados por meio das informações dos

usuários para as respectivas métricas do siste-

ma, diretamente do sistema web, sendo que

nesse caso o usuário não precisa ser um especia-

lista no assunto.

Os resultados obtidos a partir das métricas

são classificados em faixa de valores em vez de

um valor absoluto, proporcionando uma maior fle-

xibilidade para a implantação das mesmas em

vários cenários diferenciados (pequenas, médias

e grandes empresas). Sendo assim, poderão ser

utilizados valores classificados em: (1) Muito Bai-

xa, (2) Baixa, (3) Média, (4) Alta e (5) Muito Alta

em relação ao nível de confiança alcançado.

Para esta classificação da confiança o mo-

delo utiliza a lógica fuzzy, pois possibilita uma

variação no grau de verificação de acordo com a

confiabilidade (C) mensurada, bem como deter-

mina a que tipo e grau de verificação será subme-

tida cada aspecto de confiança avaliado.

Após obtenção dos dados, torna-se neces-

sário analisá-los de forma a produzir respostas

para o sistema. Para isso, é preciso ter conheci-

mento sobre o que está sendo analisado. Esse

conhecimento é representado por meio das re-

gras que relacionam as variáveis de entrada (mé-

tricas) e a variável de saída (Níveis de Confiança),

conforme figura 2. A Base de Conhecimento do

sistema é formada por estas relações, ou seja,

representa o que o programa sabe sobre o as-

sunto. Essas regras, que representam o conhe-

cimento, serão especificadas por um especialis-

ta, e quanto mais apropriado for o trabalho, mais

compatível com a realidade será o resultado ge-

rado. Então a aproximação de um modelo a uma

realidade prática depende diretamente do conhe-

cimento do especialista nesta prática e da sua

habilidade em correlacionar as diversas variáveis

selecionadas no modelo.

Figura 2 – Representação do Modelo
de Confiança na Gestão da TI (CGTI).

Após ter sido configurado, os tipos de variá-

veis e o conhecimento no Modelo de Confiança

na Gestão da TI (CGTI), aplicam-se os dados nas

entradas para produzir a saída esperada, por in-

termédio de um Sistema de Inferência Fuzzy (SIF)

que é baseado em Lógica Fuzzy.

Cada resultado produzido pelo SIF é um novo

conhecimento adquirido pelo sistema. Esse co-

nhecimento é formalizado na saída no Modelo

CGTI, sendo que quanto melhor os dados de en-

trada reproduzirem o estado real do ambiente,

melhor e mais compatível com a realidade será o

resultado gerado. Esse novo conhecimento é ob-

tido por meio do processo de defuzificação das

informações geradas pelo SIF.
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Resultados

Durante a validação do modelo foram feitas

simulações de organizações com diferentes es-

tágios de gestão de TI, de forma a proporcionar a

elaboração de diagramas com formatos elucida-

tivos e indicadores do estágio real das mesmas.

Para essa análise foram considerados seis as-

pectos da gestão da TI, sendo eles planejamento,

organização, implementação, disponibilização,

apoio e controle,  representados nas figuras 3, 4,

5 e 6.

Cada aspecto foi subdividido em cinco gru-

pos, de acordo com seus domínios, sendo estes

avaliados por suas respectivas métricas.

As organizações com nível baixo de confi-

ança, conforme figura 3, apresentaram o resulta-

do das métricas em sua totalidade ou em sua

maioria abaixo do nível cinco.

Figura 3 – Nível Baixo de Confiança.

A figura 4 apresenta o resultado das métri-

cas em sua totalidade ou em sua maioria entre o

nível cinco e o nível sete, o que corresponde a

organizações com o nível médio de confiança.

A partir da avaliação feita na figura 4, nível

médio de confiança, pode-se verificar em um nível

mais abaixo, mais detalhado, o que estaria cau-

sando a diminuição da confiança, ou seja, onde

estaria localizado o problema, conforme  mostra-

do na figura 5.

Figura 4 – Nível Médio de Confiança.

Figura 5 – Categoria Suporte de TI.

A representação da figura 6 refere-se a orga-

nizações com nível alto de confiança, pois o

resultado das métricas em sua totalidade ou em

sua maioria suplanta o nível sete.

Figura 6 – Nível Alto de Confiança.

Todos os aspectos de confiança que após a

avaliação se encontraram em zona de risco, nível

Nível Baixo de Confiança

I. Planejamento

II. Organização

III. ImplementaçãoV. Apoio

VI. Controle
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de confiança abaixo de cinco, foram relacionados

para ações corretivas.

Os demais foram incluídos em uma base de

dados como conhecimento útil para soluções

futuras.

Conclusão

O alinhamento da gestão de TI, com a estra-

tégia da organização, é de primordial importância,

pois as ações táticas, com visão limitada e como

soluções de problemas imediatos ou de pouca abran-

gência, não agregam valor e, por estarem em um

nível menos estratégico, não levam a lugar algum.

O controle e acompanhamento, implemen-

tados em indicadores e métricas, trazem a ga-

rantia do rumo seguro e a oportunidade de corre-

ções preventivas e prematuras, oportunizando

agilidade, fluidez e confiabilidade.

A confiança focada no estudo da gestão de

tecnologia da informação se afasta dos concei-

tos voltados para relacionamentos interpessoais

e se aproxima dos direcionados a negócios e

prestação de serviços, ou seja, busca a

racionalidade deixando de lado aspectos emoci-

onais. A racio-nalidade traz implícita a possibili-

dade de medição, de quantificação, a possibili-

dade de ser expressa em números.

Assim sendo, nesse contexto, infere-se o

entendimento de que o rumo seguro está vincu-

lado à confiança que deverá proporcionar resul-

tados altamente desejáveis à gestão, desde que

controlado e medido. Então, para as organiza-

ções de TI, a criação de um modelo para avalia-

ção do nível de confiança em gestão de TI possi-

bilitará maior eficácia no alinhamento da mesma

com a estratégia organizacional.
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