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RESUMO 

 

Esta dissertação propõe sistemática para implantação de governança de TI. O trabalho consistiu em 

investigar a percepção dos colaboradores sobre o modelo implantado embasado no framework CobiT, 

e examinar os mecanismos de estrutura, processos e relacionamentos que sustentam a governança de 

TI. Foram analisados o ambiente organizacional, o papel da legislação, a matriz de decisão de 

investimentos em TI e a necessidade de integrar a TI ao negócio, tendência para melhorar o 

desempenho das organizações frente aos desafios do mercado globalizado. A sistemática proposta 

consiste de diretrizes essenciais a serem consideradas nos projetos de implementação de governança 

de TI nas organizações. O método utilizado foi de pesquisa qualitativa, com abordagem teórica e 

empírica, mediante pesquisa bibliográfica e pesquisa aplicada, com utilização do recurso de grupo 

focal composto por especialistas de TI, para criar ambiente de exploração da situação real do estudo 

de caso. A pesquisa foi elaborada a partir do conteúdo extraído na revisão da literatura e definida em 

quatro dimensões: Estratégia, Planejamento, Gestão e “Compliance”, que compõem os principais 

eixos para sustentar a governança. Em cada dimensão foram relacionados os principais fatores, 

baseados na literatura científica e nas práticas organizacionais levantadas. Considera-se uma inovação 

a sistemática proposta de elaborar um painel de diretrizes norteadoras das ações para implementar 

governança de TI , justificada pela abordagem na percepção dos especialistas Os resultados da 

pesquisa revelaram que os mecanismos da governança  praticados na organização, através de 

sistemática de implantação baseada no framework CobiT5 estabeleceram novas práticas de 

gerenciamento e gestão da TI para aumentar a produtividade garantir mais qualidade das entregas e 

mitigar riscos. O amadurecimento das práticas da governança acontecerá com o exercício diário de 

tomada de decisão entre a TI e os stakeholders, para garantir a plena integração da TI com o negócio, 

contribuindo efetivamente para o cumprimento dos objetivos estratégicos da organização. 

 

Palavras-chaves: Governança de TI; Marco legal da tecnologia da informação; Gestão de 

mudanças em tecnologia da informação; Entidades sem finalidade lucrativa 
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ABSTRACT 

 

This dissertation proposes systematic for implementation of IT governance. The work consisted of 

investigating the employees' perception of the implanted model based on the CobiT framework, and 

examining the structure, processes and relationships mechanisms that underpin IT governance. The 

organizational environment, the role of legislation, the decision matrix of IT investments and the need 

to integrate IT with business were analyzed, a tendency to improve the performance of organizations 

facing the challenges of the globalized market. The systematic proposal consists of essential 

guidelines to be considered in the implementation projects of IT governance in organizations. The 

method used was qualitative research, with a theoretical and empirical approach, through 

bibliographical research and applied research, using the focal group resource composed of IT 

specialists, to create an environment for exploring the real situation of the case study. The research 

was elaborated from the content extracted in the literature review and defined in four dimensions: 

Strategy, Planning, Management and "Compliance", which compose the main axes to sustain 

governance. In each dimension were related the main factors, based on the scientific literature and 

the organizational practices raised. It is considered an innovation the systematic proposal to elaborate 

a panel of directives guiding the actions to implement IT governance, justified by the approach in the 

perception of the experts The results of the research revealed that the mechanisms of the governance 

practiced in the organization, through systematics of implantation based in the CobiT5 framework 

have established new IT management and management practices to increase productivity, ensure 

delivery quality and mitigate risk. The maturing of governance practices will occur through the daily 

exercise of decision-making between IT and stakeholders to ensure the full integration of IT and 

business, effectively contributing to the achievement of the organization's strategic objectives. 

 

 

 

 

Keywords: IT governance; Information technology legislation, Change management information 

technology 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

Nas últimas décadas, o alto nível de investimento das organizações em Tecnologia da 

Informação (TI) fez com que a gestão da área de informática evoluísse de forma significativa, dando 

lugar à gestão de TI, cujo papel é essencial à sobrevivência das empresas num mercado globalizado 

e cada vez mais competitivo, que exige das empresas, corporações e organizações um ritmo acelerado, 

de constante inovação tecnológica.  

Neste contexto, investir em TI passou a ser uma exigência, devido à importância e à 

dependência de qualquer processo de negócio com a tecnologia da informação (TIWANA, 

KONSYNSKI, 2010; TALLON, RAMIREZ e SHORT,2013). Essa conexão deixou as empresas 

dependentes da tecnologia, que deve funcionar sem indisponibilidade, com total segurança e 

conformidade (BUCHWALD, ARNE e AHLEMANN, 2014; HEROUX e FORTIN, 2014).  

Neste sentido, a TI ganhou relevância no mundo corporativo e também no mundo 

acadêmico, com diversos artigos sobre o tema. O conceito de governança de TI passou a ser cada vez 

mais explorado. 

Segundo Weill e Ross (2004):  

A governança de TI é a especificação dos direitos decisórios e do framework de 

responsabilidades para estimular comportamentos desejáveis na utilização de TI.  

 

Segundo Jaeger-Neto et al. (2009): 

 A governança corporativa e a de TI podem influenciar significativamente no desempenho 

da organização, por meio da geração de valor para o negócio e da gestão equilibrada do risco, 

com o retorno do investimento. 

 

No setor de serviços em especial a proposição de melhorias ou evoluções da arquitetura 

tecnológica da informação para a elaboração e acompanhamento da estratégia empresarial, são 

esforços contributivos para o atingimento de resultados com maior agilidade e menor custo, tornado 

as empresas mais competitivas. Entende-se como arquitetura tecnológica da informação um conjunto 

de especificações que garantam software e hardware preparados para atender às necessidades atuais 

e o crescimento previsto do negócio, ganharam contornos importantes e levaram a TI a ser 

reconhecida como parceiro estratégico no provimento de informações e serviços às organizações,  

A governança de TI passou então a ser encarada como um sistema de diretrizes e regras para 

promover a melhor gestão e funcionamento da área, para potencializar os mecanismos de 

relacionamento com a alta direção e os stakeholders do negócio e para estruturar um processo de 

gestão da inovação dentro da TI. Esses pontos são percebidos como facilitadores para implantação 
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do modelo (PRADO et al, Maio, 2016) que tem como objetivo aumentar o valor do negócio das 

organizações, visando o alto o desempenho, otimizando os custos e minimizando os riscos da 

organização, além de ser parte responsável por manter os dados, as informações e os serviços em 

conformidade. Entretanto, a governança não se limitou a isso, estendendo-se à condição de 

protagonista da inovação do modelo de negócio da TI para participar ativamente nos negócios da 

empresa. 

Segundo o Information Technology Governance Institute – ITGI (2003), a governança de TI 

é de responsabilidade da diretoria e gerência executiva da organização, sendo um fator crucial na 

governança de TI conseguir identificar os responsáveis pelas decisões e quem responderá (positiva 

ou negativamente) por elas. Em função desse cenário, o mercado passou a exigir das empresas e 

organizações a adequação de seus controles a marcos regulatórios e alinhamento com a governança 

corporativa. Com isso, a implementação de práticas de governança de TI passou a ser uma 

obrigatoriedade no mundo corporativo.   

A governança de TI deve ser considerada como parte integrante da governança corporativa, 

uma vez que esta estabelece os direcionadores estratégicos para que a TI oriente seus recursos e 

estruturas de forma a atender às expectativas da organização. 

A implantação da governança, em geral, baseia-se num modelo elaborado a partir das 

referências de boas práticas de mercado, das características e nível de maturidade organizacional, 

propondo mudanças nos processos, na forma de relacionamentos e, por vezes, na estrutura da área. A 

adoção do modelo de governança de TI baseado em boas práticas foi considerado mandatório pelos 

órgãos reguladores, que exercem papel normativo, orientativo e de auditoria, para assegurar valor ao 

desempenho das áreas de TI e compliance dos processos. 

Santos (1997) se refere à governança como o modus operandi das políticas governamentais 

– que incluem, entre outras, questões ligadas ao formato político-institucional do processo decisório, 

a definição do mix apropriado de financiamento de políticas e ao alcance geral dos programas.  

Para Fernandes e Abreu (2012), a governança de TI busca o compartilhamento de decisões 

de TI com os demais gestores da organização, assim como estabelece as regras, a organização e os 

processos que nortearão o uso da TI pelos usuários, departamentos, unidades de negócio, 

fornecedores e clientes. 

Outrossim, o papel do profissional gestor de TI ganhou responsabilidades de planejamento, 

coordenação e monitoramento de ações e projetos alinhados aos objetivos estratégicos da 

organização, bem como o papel do profissional de TI não gestor ganhou relevância como principal 

agente da gestão de mudança. 
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Neste contexto, a governança de TI se propõe atender ao cumprimento legal, estabelecer 

novos perfis e responsabilidades dos gestores e não gestores da área de TI, novos mecanismos de 

relacionamento e ainda, ser direcionador real de mudança dos seus processos para criar um ambiente 

propício de inovação do modelo de negócio de tecnologia da informação e da própria organização. 

 

 

1.2 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

No âmbito das organizações sem finalidade lucrativa, existe a demanda por melhoria  do 

desempenho estratégico e a governança de TI é fundamental para gerar influência no valor dos 

investimentos realizados em TI. Devido à crescente pressão regulatória e à necessidade de alto 

desempenho das organizções, tem sido obrigatória a adoção de  governança para inovar o modelo de 

gestão da TI. 

Contudo, a governança de TI ainda não é uma realidade  em muitas organizações e é escasso 

o conhecimento sobre os motivadores e as diretrizes do processo de implantação da governança para 

atingir o sucesso.  

Esta pesquisa investigará de forma empírica quais fatores influenciam no sucesso da 

governança de TI e que levariam a uma compreensão sobre o modelo corporativo ideal para 

governança e gestão da TI nas organizações. O estudo de caso abordará na opinião de gestores e não 

gestores de TI, o que consideraram essencial para implantação da governança para atingir maior 

integração da TI ao negócio conforme preconizam alguns autores mais citados sobre o tema ( 

PEREIRA et al, 2017;JAEGER-NETO et al, 2009; LUFTMAN,2000; WEILL e ROSS 2004).  

O modelo teve como base as boas práticas do Control Objectives for Information and 

Related Technologies – CobiT.5 (Information Systems Audit and Control Association -ISACA) e as 

nomativas dos órgaos regulatórios, no âmbito federal, estadual e municipal do país. 

A estratégia de mudança de modelo da TI teve como base o direcionamento de integração 

da área de TI às áreas de negócio e foi desdobrada através de reestruturação da TI, revisão dos 

processos, criação do comitê estratégico de TI e engajamento dos profissionais. A primeira fase 

caracterizou-se pela adequação da nova estrutura de gestão da área representada pela Figura 1 e 

também foram definidos os macroprocessos a serem adotados no modelo definido.  
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Fonte: Adaptado de documentação interna da empresa (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 FORMULAÇÃO DAS QUESTÕES DE PESQUISA  

 

De acordo com o exposto na introdução e na descrição do problema, a adoção da governança 

de TI nas organizações é uma prática fundamental para cumprimento de conformidade, inovação do 

modelo de gestão da TI, valorização do investimento em TI e integração da TI ao negócio. Desta 

forma, esta pesquisa visa responder às seguintes questões: 

 

 O que a literatura científica desenvolve acerca da Governança de TI?  

 Qual a opinião dos profissionais gestores e não gestores de TI sobre a implantação 

do modelo de Governança de TI? 

 Quais as principais diretrizes para a implantação da Governança de TI? 

Figura 1 - Estrutura de liderança 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo geral 

 

 A partir do contexto apresentado, que explica a justificativa para a escolha do tema e das 

questões de pesquisa propostas, o objetivo geral deste estudo é analisar a implantação da governança 

de TI em uma organização, a partir da opinião de gestores e não gestores de TI, de modo a identificar 

diretrizes que orientem a integração da TI ao Negócio. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

a) Analisar, na literatura científica e no estudo de caso, a relação entre a implantação do modelo 

de governança de TI e a maior integração da TI ao negócio; 

 

b) Identificar, mediante pesquisa empírica, a percepção dos profissionais gestores e não 

gestores de TI quanto aos fatores considerados importantes, essenciais e não necessários na 

implantação do modelo de governança de TI.  

 

c) Elaborar e propor um painel de diretrizes para ações de implantação de modelo de 

governança de TI, validadas por especialistas da área. 

 

 

1.5 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 O presente estudo tem como foco a analisar a opinião dos profissionais gestores e não 

gestores de TI sobre o grau de importância e essencialidade da implantação do modelo de governança 

para a integração da TI ao negócio, ocorrido entre o período de novembro de 2015 a junho de 2017. 

O estudo se restringe a uma única organização e não fará parte do escopo a análise comparativa com 

outras organizações, bem como a aplicação da pesquisa a profissionais provenientes de outras áreas 

ou que, porventura, não desempenhem atividades relacionadas à governança de TI, pois isto poderia 

distorcer o resultado da pesquisa, levando a conclusões inadequadas. 

 

Assim, a pesquisa com o grupo focal limita-se ao universo de profissionais que trabalham 

numa mesma empresa, em áreas diferentes que compõem a Gerência Geral de TI, configurando um 

painel de especialistas (LASWSHE, 1975). A pesquisa com o grupo focal foi realizada entre os dias 
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17 de julho e 03 de agosto de 2017, incluindo aplicação do questionário teste, planejamento da 

reunião, teste do método a ser aplicado na reunião e a realização da própria reunião.  

 

 

1.6 RELEVÂNCIA DO ESTUDO  

 O presente estudo serve de inspiração para organizações que tenham interesse em implantar 

governança de TI e poderão se utilizar de um instrumento inovador que consiste num painel de 

diretrizes para adotarem no seu projeto. O painel é composto de fatores considerados essenciais na 

opinião dos profissionais de TI na definição do projeto de governança a ser implantando, a partir da 

aplicação do  método de Lawshe. Essas diretrizes permitirão às organizações iniciarem seu projeto 

com base em diretrizes estratégicas da governança, destacando a diferença entre governança e gestão 

da TI e ressaltando a importância das interfaces com a governança corporativa, através de 

relacionamentos com stakeholders e comitês.  

Este estudo busca, assim, oferecer subsídios às organizações para promoverem inovação no 

seu modelo de gestão de TI e obterem maior engajamento dos seus profissionais.  

 

Outro aspecto inovador da pesquisa é seu enfoque aplicado às organizações sem fins 

lucrativos que mesmo não obtendo lucro, visam eficiência, eficácia e efetividade no desempenho 

corporativo e pretendem transformar a TI num recurso estratégico para corporação. 

 

Analisando o contexto mundial da tecnologia da informaçao observa-se movimentos 

importantes de discussão do tema e a empresa americana Gartner, uma das gigantes globais de 

pesquisa e consultoria sobre  de tecnologia da informação, lança anualmente as principais tendências 

tecnológicas que afetarão as organizações. O lançamento acontece num evento realizado em diversos 

países como Estados Unidos, Brasil, Austrália, Espanha e Índia e é considerado o encontro mais 

importante dos Chief Information Officer - CIO e executivos seniores de TI do mundo. As previsões 

estratégicas são baseadas em diferentes pesquisas aplicadas no ano de 2017 a 3.160 CIOs 

entrevistados em 98 países, representando grandes empresas de diferentes setores da economia, 

através da plataforma de questionários SurveyMonkey. 

 

As Previsões  2018 anunciada pelo Garnter estão relacionadas ao futuro da relação entre 

pessoas e máquinas, explorando a Inteligência Artificial como base dos negócios digitais.  Segundo 

David Cearley, vice-presidente - Gartner (Orlando, 2018) “Os líderes de TI devem considerar estas 

tendências tecnológicas nas suas estratégias de inovação ou correm o risco de perder terreno para 
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aqueles que o fizerem”. As  tendências tecnológicas estão relacionadas com a Inteligência Artificial 

e a aprendizagem automática,  a interseção do mundo digital com o físico através da Internet das 

Coisa – IoT e na forma como as empresas devem explorar conteúdos e serviços para disponibilizar 

Negócios Digitais. Essas tecnologias têm grande potencial inovador, estão na fase de 

desenvolvimento acelerado e deverão atingir seu pico nos próximos cinco anos.  

 

Segundo Álvaro Mello, vice-presidente do Gartner responsável por desenvolver a carreira 

dos CIOs nos novos papéis de transformação, é vital estabelecer um estilo de liderança para 

impulsionar mudanças culturais e como isso afeta a inovação e a agilidade na era dos negócios 

digitais. 

 

 

Ainda com base nos dados do Gartner uma pesquisa realizada em 2015 com 2.944 CIOs 

mundiais, revelou que para  65%  dos respontes há uma crise de talentos no mundo e pouca inovação 

no setor. Para os executivos brasileiros respondentes esse percentual ainda sobe para 81% que 

acreditam haver uma crise de talentos e baixa inovação no setor.  

 

Considerando as exigências apontadas pelas tendências tecnológicas estratégicas e a crise de 

talentos e inovação vivenciada pelo setor, torna-se fundamental estudar a base do desempenho das 

áreas de tecnologia da informação, modeladas pela governança e gestão de TI. Para posicionamento 

de uma TI estratégica a disciplina de governança torna-se um assunto premente para a maioria das 

organizações.  

 

 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente trabalho está estruturado em quatro capítulos, quais sejam: 

 

Capítulo 1: Introdução 

Apresenta caráter introdutório com o objetivo de contextualizar o tema da pesquisa, sua 

importância, a situação problema, seus objetivos gerais e específicos, a justificativa e as limitações 

da pesquisa que condicionaram o desenvolvimento deste estudo. 

 

Capítulo 2: Revisão Bibliográfica  
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Neste capítulo, é apresentado a pesquisa bibliográfica que fundamenta a dissertação sobre o 

tema “Governança de TI baseado no CobiT” e também o resultado da pesquisa bibliométrica, feita 

em uma importante base de dados de artigos acadêmicos, por meio da busca por palavras-chave.  

 

Capítulo 3: Referencial Teórico  

Neste capítulo, é apresentado os conceitos sobre alguns temas que impactam a governança 

de TI, gerando maior embasamento teórico para definição das dimensões da pesquisa, observados na 

revisão bibliográfica  

 

 

Capítulo 4: Metodologia da Pesquisa 

Trata da metodologia de pesquisa adotada para o desenvolvimento desta dissertação, 

descrevendo os procedimentos metodológicos propostos para a pesquisa empírica, tais como: 

metodologia e instrumentos de pesquisa utilizados; seleção e tamanho da amostra; tratamento e 

análise dos resultados, com inspiração na revisão da literatura técnica e científica.  

 

Capítulo 5: Resultados  

Relata os resultados obtidos no estudo e suas respectivas análises. 

 

Capítulo 6 – Sistemática da Implantação da Governança de TI 

Demonstra as etapas e processos da implantação  

 

Capítulo 7 – Conclusões e Sugestões de novas pesquisas  

Apresenta as considerações finais da pesquisa e recomendações para futuros estudos. Em 

seguida, são listadas as referências utilizadas ao longo da dissertação.  

 

 

Apresentou-se, assim, neste capítulo introdutório, a estrutura geral da dissertação e o 

contexto no qual foi desenvolvida a pesquisa. O próximo capítulo abordará a revisão da literatura, 

destacando-se o modelo de governança de TI baseado no CobiT e sua aplicação numa organização.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo, é apresentado o levantamento bibliométrico realizado na pesquisa, mediante 

pesquisa em livros científicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, legislação brasileira e 

sites eletrônicos; posteriormente, o levantamento bibliométrico em bases de dados. São etapas 

fundamentais para adquirir conhecimento sobre o tema e o melhor entendimento da área de interesse 

da pesquisa. As pesquisas complementares realizadas na internet e em catálogos de bibliotecas 

encontra-se relacionado no Quadro 1. 

Quadro 1 - Fontes da Pesquisa Exploratória Complementar 

Fonte Dados Autor(es) 

Local e Ano 

de 

Publicação 

TCU – Situação da Governança de Tecnologia da 

Informação na Administração Pública Federal 

(disponível em: http://www.tcu.gov.br) 

 Acórdão 1603 

TCU – Tribunal 

de Contas da 

União  

 

Brasília, 

Brasil, 2008 

Information Systems Audit and Control 

Association – ISACA. Trust in, and value from, 

information system  

(disponível em: 

http://www.isaca.org/cobit/pages/default.aspx)  

Summary Executive  

Illinois, 

United 

States, 

2012 

XXXVIII Encontro da ANPAD  

(disponível em 

http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2014_EnANP

AD_ADI1188.pdf ) 

 

ARTIGO – Fatores 

Discriminantes da 

governança de TI 

Sobre o Desempenho 

de Empresas 

Adriano O. 

TONELLI; 

Paulo Henrique 

S.BERMEJO; 

André Luiz 

ZAMBALDE 

Rio de 

Janeiro, 

Brasil, 

2014 

Journal of Technology Management & Innovation 

- Universidad Alberto Hurtado, Facultad de 

Economía y Negocios.  

(disponível em: http://www.jotmi.org) 

ARTIGO –Strategic 

Information Systems 

Planning: 

An Empirical 

Evaluation of Its 

Dimensions 

Carla L. 

WILKIN; 

Narciso CERPA 

Santiago, 

Chile,  

2012 

Revista Eletrônica de Sistemas de Informação, v. 

8, n. 1, p. 1-18 

 

ARTIGO –  

A percepção dos 

gestores de TI em 

relação às práticas de 

governança de TI 

adotadas em 

empresas do RS. 

JAEGER-

NETO et al. 

Rio Grande 

do Sul, 

Brasil, 

2009 

Gartner - Top Strategic Predictions for 2018 and 

Beyond: Pace Yourself, for Sanity's Sake 

 Published: 29 September 2017 ID: G00340316 

Disponível em 

https://www.gartner.com/doc/3803530?ref=solr
All&refval=192784504&qid=6bc26901b02040b45
745cdfb34268674 

Pesquisa publicada no 

Simposium Gartner 

IT/EXPO 2017 

Gartner  
São Paulo, 

Brasil, 2017 

Proceedings of the 41st Hawaii International 

Conference on System Sciences  

 

ARTIGO –Analysing 

the Relationship 

Between IT 

Governance and 

Business/IT 

Alignment 

Maturity 

 

Steven De Haes 

Wim Van 

Grembergen 

Hawaii,  

United 

States, 2008 

Fonte: Autora 

http://www.tcu.gov.br/
http://www.isaca.org/cobit/pages/default.aspx
http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2014_EnANPAD_ADI1188.pdf
http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2014_EnANPAD_ADI1188.pdf
http://www.jotmi.org/
https://www.gartner.com/doc/3803530?ref=solrAll&refval=192784504&qid=6bc26901b02040b45745cdfb34268674
https://www.gartner.com/doc/3803530?ref=solrAll&refval=192784504&qid=6bc26901b02040b45745cdfb34268674
https://www.gartner.com/doc/3803530?ref=solrAll&refval=192784504&qid=6bc26901b02040b45745cdfb34268674
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Este quadro apresenta uma síntese significativa de como a governança de TI vem sendo 

abordada por organizações e especialistas no assunto, sendo tema de debates em congressos 

acadêmicos, abordado em artigos por autores brasileiros e internacionais, amplamente citados em 

estudos aderentes à proposta desta pesquisa, além de ser inclusive objeto de decisões judiciais – como 

se vê pelo acórdão do TCU – Tribunal de Contas da União,  principal órgão de controle do país para 

acompanhar o uso dos recursos de tecnologia da informação na administração pública federal e nas 

entidades que administram orçamento proveniente  de  receita pública. Também o ISACA, 

considerado um dos mais importantes institutos globais provedores de conhecimento e certificação 

de TI, aborda o assunto. 

 

2.1 ESTUDO BIBLIOMÉTRICO 

 

Com objetivo de realizar a melhor análise bibliométrica sobre o tema proposto nesta 

dissertação foi necessário, primeiramente, entender o que é uma pesquisa bibliométrica e a definição 

encontrada que melhor a traduziu foi de Goldschmidt e Passos (2005), que a descrevem como a 

descoberta do conhecimento através das bases de dados e um processo composto pelas etapas: pré-

processamento que relaciona a captação, organização e tratamento dos dados; mineração de dados 

(data mining), que seleciona os conhecimentos úteis, e o pós-processamento, que consiste no 

tratamento do conhecimento adquirido. A pesquisa foi realizada através da técnica de webbliomining 

(ou garimpagem de texto na rede web), recomendada por Costa (2010), que consiste na avaliação de 

dados estatístico para auxiliar no entendimento do conjunto de elementos bibliográficos disponíveis 

nas fontes pesquisadas.  

Como foi utilizada uma base de dados internacional, as palavras-chave foram traduzidas para 

a língua inglesa para consulta aos periódicos disponíveis nas base de dados Web of Science (Thomson 

Reuters Scientific), acessada através do Portal de Periódicos da CAPES, nos dias 26 e 27 de novembro 

de 2016. Contudo, a captação não resultou em material suficiente, nem plenamente adequado ao tema 

do trabalho; os artigos garimpados, em sua maioria, abordavam assuntos variados do universo da 

tecnologia da informação. Esse primeiro exercício de pesquisa auxiliou a melhor definir o pré-

processamento com uma seleção de atributos que reduzisse a dimensão do banco de dados. Este 

método é relacionado a um processo de geração do conhecimento a partir de pesquisa em bases de 

dados denominado Knowledge discovery in databases – KDD (BOENTE; OLIVEIRA; ROSA, 

2007), o qual compreende a aplicação de várias técnicas para captação, organização, tratamento e a 

preparação de dados, corrigindo e ajustando dados errados até os algoritmos de mineração de dados 

que serão utilizados. A combinação dessas técnicas estatísticas e computacionais tem o objetivo de 
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reduzir a distância entre a grande quantidade de dados e a pequena quantidade de informação, segundo 

Silva e Costa (2015). Nesta pesquisa em particular, foi a grande quantidade de dados que 

comprometeu a qualidade do conhecimento no processo de KDD. O segundo levantamento também 

foi realizado na base de dados Web of Science (Thomson Reuters Scientific), acessada através do 

Portal de Periódicos da CAPES, entre os dias 18 e 22 de janeiro de 2017. A pergunta “o que a literatura 

cientifica desenvolve acerca da Governança de TI foi mais específica sobre o modelo de governança 

de TI e em que tipo de empresa se apresentava. Neste contexto, associada às questões de legislação e 

à gestão de mudança organizacional foram tratados para melhor identificar o problema a ser resolvido 

– a partir do qual foram definidas novas palavras-chaves.  

Vale acrescentar que, segundo Guedes e Borschiver (2005), a bibliometria consiste em uma 

ferramenta estatística para o mapeamento, tratamento e gestão da informação e do conhecimento 

principalmente em sistemas de informação e de comunicação científicos e tecnológicos. Nesta 

perspectiva, o presente levantamento iniciou-se através da utilização de palavras-chave definidas nos 

objetivos desta pesquisa: governança de TI OR Governança em TI OR Information Technology 

Governance OR IT Governance AND Legislação  da Tecnologia da Informação OR Information 

Technology Legislation AND  Gestão de Mudança em Tecnologia da Informação  OR Change 

Management Information Technology OR  Change Manegement IT. Esta combinação de palavras-

chave e dos conectivos boolianos “AND” e “OR” foi utilizada obtendo os resultados preliminares 

indicados no Quadro 2. 

Quadro 2 - Filtros de pesquisa e quantitativo de artigos 

Fonte: Autora 

 

 Após a primeira busca foram encontrados 2.115 documentos. O refinamento foi realizado 

conforme indicado no Quadro 03, resultando nas 106 publicações, indicadas no Quadro 02.  

Quadro 3 - Campos de refinamento de pesquisa 

Campos de busca Descrição 

Categorias do Web of Science 
Management 
Computer Science Information Systems 

Áreas de pesquisa 
Computer Science 
Business Economics 

Tipos de documentos Article 
Idioma Portuguese 

Conectores Palavras-chave 
Nº de artigos 

 ISI Web of Science 
 governança de TI 

106 

OR Governança em TI 

OR IT Governance 

AND Legislação da Tecnologia da Informação 

OR Information Technology Legislation 

AND Gestão de mudança em Tecnologia da Informação 

OR Change Manegement IT 
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English 

Títulos da Fonte  

Journal of Information Technology  

Information Systems Research  

Information Systems Management 

Journal of Management Information Systems  

Information Management  

Journal of Strategic Information Systems  

International Journal of Project Management  

Fonte: Base de dados Web of Science 

 

Após o refinamento, a pesquisa foi avaliada por diferentes ângulos, a fim de se estabelecerem 

suas principais características. Constatou-se que 2013 foi o ano de maior número de artigos 

publicados, bem acima dos anos anteriores, e foi um marco importante, pois, a partir dele, as 

publicações sobre o tema “governança de TI”, atrelado à legislação e à gestão da mudança, ganharam 

relevância nos estudos acadêmicos, como se observa na figura 2, que destaca o volume de 

publicações, de 2006 a 2016.  

 

Figura 2 - Itens publicados em cada ano 

Fonte: 

Base de dados Web of Science 
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Há de se considerar como relevante o período da realização da pesquisa, ocorrida no mês de 

janeiro de 2017 – motivo pelo qual não foram registradas publicações nem um grande número de 

citações, em decorrência dos primeiros 22 dias do ano. Este fato não demonstra tendência de redução 

de artigos sobre o tema, tampouco diminui sua importância, como se pode deduzir pela curva 

ascendente do número de citações encontradas no período delimitado, apresentada na figura 3, abaixo. 

Figura 3 - Número de Citações em cada ano 

 

Fonte: Base de dados Web of Science 

 

O quadro abaixo apresenta os países mais citados nos estudos sobre o tema: 
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Quadro 4 - Principais países citados 

 
Fonte: Base de dados Web of Science 

 

Nota-se que os Estados Unidos dominam o assunto, seguidos da Inglaterra e Austrália. O 

quadro também demonstra o crescimento da discussão na Ásia, refletindo a pujança econômica da 

China, Cingapura, Taiwan e a importância da TI no contexto evolutivo das organizações.   

 

Com a definição correta dos atributos não houve necessidade de levantamento em outra base 

de dados. O material coletado foi suficiente para análise do tema da pesquisa. Os 106 artigos 

selecionados somaram 1.206 citações e geraram uma média de 11,38 citações por item, o que 

consagrou a busca somente por artigos e desconsiderou as demais publicações, que eram em número 

irrelevante.  

 

O Quadro 5 apresenta os 19 artigos selecionados de maior aderência ao presente estudo, 

classificados pela fonte de publicação, autores e ano.  
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Quadro 5 - Artigos selecionados da Web of Science 

Fonte Artigo Autores Ano de Publicação 

JOURNAL OF 

INFORMATION 

TECHNOLOGY  

Management commitments that maximize the 
business impact of it 

QUAADGRAS, Anne; WEILL, Peter; ROSS, 
Jeanne W.  

2014 

20 Artigos  

Business value through controlled IT: toward an 

integrated model of IT governance success and its 
impact  

BUCHWALD, Arne; URBACH, Nils; 

AHLEMANN, Frederik  
2014 

  
Research on IT in China: a call for greater 
contextualization 

LI, Liang; GAO, Ping; MAO, Ji-Ye  2014 

INFORMATION 

SYSTEMS 

MANAGEMENT  

Exploring IT Dependence and IT Governance HEROUX, Sylvie; FORTIN, Anne  2014 

  

Exploring IT Governance in Theory and Practice 

in a Large Multi-National Organisation in 
Australia 

WILLSON, Phyl; POLLARD, Carol 2009 

18 Artigos  

The Implementation of Governance, Risk, and 

Compliance IS: Adoption Lifecycle and 
Enterprise Value 

 

SPANAKI, Konstantina; 
PAPAZAFEIROPOULOU, Anastasia 

 2016 

  
The nature, dimensionality, and effects of 

perceptions of community governance 
KAYHAN, Varol Onur 2015 

INFORMATION 

SYSTEMS RESEARCH  
Discrimination of it governance TIWANA, Amrit; KIM, Stephen K. 2015 

19 Artigos  

Platform Evolution: Coevolution of Platform 

Architecture, Governance, and Environmental 
Dynamics  

TIWANA, Amrit; KONSYNSKI,  Benn ; BUSH, 

Ashley A. 
2010 

  
Complementarities between Organizational it 

architecture and governance structure 
TIWANA, Amrit; KONSYNSKI, Benn 2010 

JOURNAL OF 

MANAGEMENT 

INFORMATION 

SYSTEMS  

System Modularity and Information Technology 

Governance   

 XUE, Ling; ZHANG, Cheng; LING, Hong; 

ZHAO, Xia  
2013 

18 Artigos  
The Information Artifact in IT Governance: 
Toward a Theory of Information Governance 

TALLON, Paul;  RAMIREZ, Ronald; SHORT, 
James E. 

2013 

  
Confidence and success of e-Government: an 

empirical study 

THEO, Thompson S.H; SRIVASTAVA, Shirish 

C; JIANG, Li 
2008 

  
Using enterprise architecture standards in 

managing information technology  
BOH, Wai Fong; YELLIN, Daniel 2006 

JOURNAL OF 

STRATEGIC 

INFORMATION 

SYSTEMS 

Understand the influence of the powers of the 

information systems in process innovation: a 
resource-based view 

TARAFDAR, Monideepa; GORDON, Steven R.  2006  

09 Artigos  

Understand the influence of the information 

process innovation systems: A resource-based 

view 

TARAFDAR, Monideepa; GORDON, Steven R. 2007 

INTERNATIONAL  

JOURNAL OF 

PROJECT 

MANAGEMENT 

Barriers to the use of an IT Project Management 

Methodology in a large financial institution  

TERLIZZI, Marco Alexandre; MEIRELLES, 
Fernando de Souza; de MORAES, Heverton R. O. 

Cesar 

2016  

08 Artigos  
Ability to bear risks as new dimension to the 

analysis of the governance of projects 
CHANG, Chen Yu 2015 

  
How knowledge management impacts 

performance in projects: An empirical study 

REICH, B. Horner; GEMINO,  

Andrew; SAUER, Chris  
2014 

Fonte: Autora 
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Os resultados apresentados no Quadro 6 foram analisados quanto à fonte e classificados 

segundo o critério Qualis/CAPES 2011 – 2012 – 2013 – 2014, em Administração Pública e de 

Empresas, Ciências Contábeis e Turismo e Interdisciplinar. Foram identificados na pesquisa os sete 

periódicos com maior número de artigos citados,  sendo cinco com classificação segundo o critério 

Qualis/CAPES, e somente dois sem avaliação, demonstrando a importância das fontes pesquisadas.  

 

Quadro 6 - Fontes Pesquisadas na Base de dados Web of Science e Avaliação Qualis/CAPES 

 

 

Fonte 
Quant. 

Documentos 

Qualis/ CAPES 2011 Qualis/ CAPES 2012 Qualis/ CAPES 2014 Qualis/ CAPES 2015 

Engenharias 

III 
Interdisciplinar 

Engenharias 

III 
Interdisciplinar 

Engenharias 

III 
Interdisciplinar 

Engenharias 

III 
Interdisciplinar 

1 
JOURNAL OF 
INFORMATION 
TECHNOLOGY 

20  
 A2 A1     

2
2 

INFORMATION 
SYSTEMS 
MANAGEMENT 

1
18 

 
B1 A2 A1     

3
3 

INFORMATION 
SYSTEMS 
RESEARCH  

1
18 

 
- A2 B1     

4
4 

JOURNAL OF 
MANGEMENT 
INFORMATION 
SYSTEMS  

1
18 

 

A1 A2 A1     

4
5 

INFORMATION 
MANAGEMENT 
 

1
15 

B1 
      A1 

6
6 

JOURNAL OF 
STRATEGIC 
INFORMATION 
SYSTEMS 

9
9 

 

 A2 A1    A1 

7
7 

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 
PROJECT 
MANAGEMENT  

8
8 

 

 A2 B1 A2 A1   

Fonte: Autora 

 

2.2 CONEXÃO DOS OBJETIVOS DA PESQUISA COM A BIBLIOGRAFIA  

 

A revisão bibliográfica foi balizada pelos objetivos da pesquisa e gerou levantamento de 

artigos, dissertações e teses mais citados, tornando possível identificar os principais autores e as 

discussões mais proeminentes sobre o tema governança de TI. 

A partir da bibliografia a pesquisa foi estruturada em quatro dimensões: Estratégia, Gestão, 

Planejamento e Compliance. Estes temas foram evidenciados nos materiais analisados como eixos 

importantes da governança de TI, conforme demonstrado no Quadro 7, com a correlação das 

dimensões com os autores e os principais elementos relacionados a cada uma delas. 

 Quadro 7 - Fundamentação teórica das dimensões da pesquisa 

# Dimensões da Pesquisa  Autores 
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Estratégia   
Importância do modelo de governança para alinhamento estratégico; 

Planejamento Estratégico 

Compromisso da alta administração;  

Relacionamento com os Stakeholders  

Inovação do Modelo de Negócio da TI 

Aderência da Estratégia da TI com os objetivos organizacionais  

Luftman (2000); ISACA (2012); Weill e Ross 

(2004); Jaeger-Neto et al. (2009); Heroux e 

Fortin (2014); CobiT 2012; Reich e Benbasat 

(2000); Tiwana et al (2015); Chia et al (2017); 

Pereira et al (2017) 

1 

Gestão  

Entrega de valor comercial através da TI,  

Entendimento dos Processos implantados; Eficiência; Otimização de recursos; 

Agilidade; Processo de Descentralização  

De Haes e Van Grembergen (2008,2017); 

Tonelli, Bermejo e  Zambalde (2014); 

Buchwald, Urbach e Ahlemann (2014); 

Quaadgras, Weill e Ross (2014); Tallon, 

Ramirez e Short (2013); Willson e Carol 

(2009); Li, Gao e Mao (2014); Weill e Ross 

(2006); 

Tiwana e Konsynski (2010); Heroux e Fortin, 

(2014); Silva, Simões e Silva (2017)   

 

 

Planejamento 

Capacidade de Comunicação; Engajamento dos colaboradores e gestores;  

Plano Estratégico de TI; Plano Diretor de TI; Gestão do Conhecimento; 

 

  

Sledgianowski, Luftman & Reilly (2006);Webb 

et al. (2006);  ISACA (2012); Salojärvi, Furu e 

Sveiby  (2005); Haes e Van Grembergen 

(2005); Kirsch et al (2011);  Reich, et al 

(2014); Wilkin e Cerpa (2012); Klumb e 

Azevedo (2014) 

3 

Compliance  
Aumento da Transparência; Parte da Governança Corporativa;  

Responsabilização das partes interessadas;  

Melhoria Contínua e padronização de processos;  

Gestão de Riscos e Controle Interno. 

  

CobiT5 (2012); Weill e Ross (2004); ISACA 

(2012); Peterson (2004); Tallon, Ramirez, e 

Short (2013); Papazafeiropoulou e Spanaki 

(2016); Prado et al(2016) 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

 

A dimensão Estratégia aborda questões centrais tratadas na literatura sobre a importância da 

governança de TI para o alinhamento estratégico da TI com o Negócio. Este tema é fundamental para 

governança de TI considerando que a estratégia é um padrão ou plano que integra as principais metas, 

políticas e sequências de ações de uma organização em um todo coerente, conforme propõe Mintzberg 

(1990). Os assuntos discutidos tratam as relações e compromissos com os stakeholders, a importância 

da estratégia de TI ser aderente à estratégia organizacional, as bases da governança corporativa como 

direcionadores estratégicos e como a TI deve inovar no seu modelo de negócio para se manter 

estratégica. 

 

 

Um conjunto de grandes empresas formaliza e define a estratégia de TI no documento 

denominado Plano Estratégico de TI (PETI), elaborado no método de planejamento estratégico é 

considerado um processo chave para gestão de TI (SILVA, SIMÕES e SILVA, 2017), para definir, 

validar e institucionalizar todas as ações a serem realizadas pela TI. O PETI tem como principal 

objetivo garantir que as metas e objetivos de TI estejam claramente vinculados às metas e objetivos 

do negócio, interagindo com os três níveis de planejamento das organizações, estratégico, tático e 
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operacional (SILVA e GOMES, 2014), de forma que sirvam como alavanca para o alcance de 

resultados.  

 

Contudo, para se obter sucesso as empresas as empresas devem cultivar um comportamento 

de integração dos objetivos institucionais e não fracionados por áreas, com objetivo de garantir o 

alinhamento da TI com o negócio, entendendo-se por alinhamento aquilo que Reich e Benbasat 

(2000) definem como “o grau em que a missão da TI, objetivos e planos apoiam e são apoiados pela 

missão, objetivos e planos do negócio”, 

 

Ademais, as empresas devem possuir critérios para avaliar a maturidade da estratégia, 

permitindo que evoluam para um nível de maturidade maior, melhorando a capacidade de obter valor 

de investimentos em TI. Segundo Luftman (2000), o foco contínuo na compreensão do alinhamento 

da maturidade e na adoção de medidas para melhorar a integração da TI com o negócio é chave para 

dar certo, assegurando o sucesso do desempenho das empresas em suas estratégias. 

A dimensão Gestão aborda questões centrais tratadas na literatura sobre o as diretrizes da 

governança para o gerenciamento da área de TI. A literatura afirma que o modelo de gestão da TI 

deve estar alinhado ao modelo de governança e deve estabelecer objetivos diretos sob a 

responsabilização dos gestores de TI. Nesta dimensão serão discutidos como a gestão deve garantir o 

aumento da eficiência com recursos adequados, fazer gestão eficiente do orçamento da área, os 

aspectos para melhor gestão do portfólio de projetos e serviços de TI e como manter integrado os 

processos. 

 

Entre os assuntos, a capacidade de inovação da área de TI é considerada um fator 

determinante de sucesso para a governança, e sem um modelo de gestão apoiado pelas estruturas, 

processos e mecanismos a TI não se transforma e não transforma a organização (BUCHWALD, 

URBACH e AHLEMANN, 2014).  

É consagrado na academia que a gestão deve proporcionar condição favorável para o pleno 

entendimento dos processos da governança pelos colaboradores, a fim de serem aplicados e se 

transformem em boas práticas. A gestão deve ter foco nas questões internas da organização 

(TARAFDAR e GORDON, 2007), para coordenar a necessidade técnica da TI com os interesses das 

áreas de negócio. Contudo, elementos externos às organizações também influenciam a gestão de TI 

(TALLON, RAMIREZ, SHORT; 2013), quando alteram objetivos estratégicos e consequentemente 

objetivos de TI. Outro aspecto tratado na gestão é quanto a descentralização dos assuntos de TI para 
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aumentar a agilidade e o alinhamento da TI adotando mecanismos de governança, conforme 

preconizam os autores ainda Heroux e Fortin (2014).  

 

Por fim, esta dimensão tratará sobre os compromissos assumidos pela gestão da TI que 

refletem no impacto da TI nas organizações. De acordo com o conceito definido por Quaadgras et al 

(2014), o compromisso vai além da literatura sobre geração de valor e devem ser construído de forma 

simples e atraente para propor ações práticas que possam demonstrar o compromisso dos gestores 

para o melhor modelo de gestão.  

 

A dimensão Planejamento aborda questões centrais tratadas na literatura sobre o 

entendimento da implantação do modelo de governança e seus benefícios, visando analisar a 

capacidade de comunicação e troca de conhecimento entre os colaboradores, consagrada na academia 

segundo Reich, Gemino e Sauer (2014) como elementos vitais para sucesso da governança. (2014) 

onde os níveis mais elevados de gestão do conhecimento se relacionam com projeto e a implantação 

da governança é considerada um projeto estratégico nas organizações. Outro aspecto importante nesta 

dimensão é analisar a prática dos planos estratégico e de execução de TI e a aderência deles ao plano 

estratégico da organização.  

 

A dimensão Compliance aborda questões centrais tratadas na literatura sobre a necessidade 

de adequação à conformidade legal para atender às exigências dos órgãos de controle. Além, de 

atender demandas legais a prática de processos de compliance nas organizações tornou-se obrigatória 

na adoção do modelo de governança de TI baseado em boas práticas, para aumentar a transparência, 

melhorar a gestão de riscos e controles internos, promover padronização dos processos, visando 

aumentar valor ao desempenho das áreas de TI. Afinal, o alto grau de competitividade, a influência 

do mercado são considerados ofensores (TALLON, RAMIREZ, SHORT; 2013) para governança de 

TI e devem se apoiar nas boas práticas para promover a perenidade das organizações. A literatura fala 

também sobre a necessidade e interesse das organizações em implementar projetos de gestão de risco 

e conformidade (PAPAZAFEIROPOULOU; SPANAKI, 2016), para garantir um ciclo de vida sadio 

nos seus sistemas de informação. 

 

Serão apresentados, na sequência, os principais subtemas desta dissertação: inovação, 

ambiente mercadológico, governança corporativa, o papel da legislação na governança, 

planejamento da estratégia de TI, governança de TI, gestão de mudança e o modelo escolhido, 
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CobiT 5. Nestes subtemas serão abordados os aspectos teóricos dos dados históricos, os 

fundamentos acadêmicos, os princípios e aspectos comportamentais da organização pesquisada.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo, é apresentado os conceitos sobre alguns temas que impactam a governança 

de TI, gerando maior embasamento teórico para definição das dimensões da pesquisa, observados na 

revisão bibliográfica. 

 

3.1 INOVAÇÃO E GOVERNANÇA DE TI 

Toda inovação baseada em tecnologia chega mais rápido do que a maioria das organizações 

pode acompanhar e, com base nesta verdade apontada nas publicações acadêmicas, e na mídia 

especializada, os temas inovação e governança de TI se tornam desassociáveis.  

Na pesquisa realizada por (BUCHWALD, URBACH e AHLEMANN, 2014), com 28 

decisores de TI em 19 empresas da Europa Central em diferentes indústrias, sobre os determinantes 

de sucesso e as consequências da governança de TI, foram discutidos como os processos de 

governança aumentam a capacidade da organização de explorar a TI para inovação real. Como 

resultado da pesquisa foi descoberto que o impacto inovador da governança é a própria prontidão 

transformacional da TI e o desdobramento para a melhora transformacional das organizações em 

direção aos seus objetivos estratégicos. Impacto apoiado pelas estruturas, processos e mecanismos da 

governança de TI. 

Uma temática amplamente discutida e avaliada como crítica nas organizações é como tornar 

a área de TI um parceiro estratégico de inovação para o negócio. O modelo de governança e gestão 

de TI adotado pela organização estudada, que será detalhado na seção 2.11 CobiT – O modelo 

escolhido, se propõe a auxiliar as empresas a estruturarem um processo de gestão da inovação dentro 

da TI. O modelo guarda relações de governança com a inovação de diversas formas, como:  

1. O CobiT 5 fortalece a resposta da Governança e da Gestão à Inovação. 

Um dos principais fatores para o desenvolvimento do CobiT5 é o fornecimento de 

mais orientações na área de tecnologias emergentes e inovadoras; isto tem a ver com 

criatividade, inventividade, desenvolvimento de novos produtos, tornar os produtos 

atuais mais interessantes para os clientes e conquistar novos tipos de clientes. Inovação 

também pressupõe a dinamização do desenvolvimento do produto, dos processos de 

produção e da cadeia de suprimentos visando fornecer produtos ao mercado com níveis 

mais altos de eficiência, rapidez e qualidade. 

2. O tratamento da Inovação é um processo de Gestão, e não de Governança 
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Segundo os princípios do CobiT5, há uma distinção clara entre governança e gestão. 

A inovação é tratada em um processo de gestão. Os processos de governança tratam 

dos objetivos das partes interessadas e incluem práticas e atividades voltadas à 

avaliação das opções estratégicas, fornecendo orientação para a TI e monitorando o 

resultado (Avaliar, Dirigir e Monitorar; em consonância com os conceitos do padrão 

ISO/IEC 38500). Em consonância com as definições de gestão, práticas e atividades 

dos processos de gestão cobrem as áreas de responsabilidade de Planejar, Construir, 

Entregar e Monitorar de TI da organização e devem fornecer cobertura de TI de ponta 

a ponta. 

  

3. O conceito de Inovação na Camada Pragmática de controle do uso da Informação 

Regras e estruturas para construção de estruturas de linguagem mais amplas que 

atendam a finalidades específicas da comunicação humana. Pragmática se refere ao 

uso da informação. Inovação é o atributo que identifica se a informação cria novo 

conhecimento ou confirma conhecimento já existente. 

 Portanto, como o CobitT5 considera a inovação como um processo de gestão, a implantação 

da governança baseada neste modelo favorece o processo de inovação da TI e, em 

complementariedade contribuiu para a inovação da governança corporativa, através do 

compartilhamento das estruturas, processos e mecanismos de relacionamento, fundamentos da 

própria governança de TI. 

Considerando a gestão da inovação como um processo de gestão da TI, há de se evidenciar o 

importante papel do gestor de TI para manter o processo de inovação contínuo na área, com uma a 

equipe engajada, criativa e produtiva, visando criar soluções tecnológicas que facilitem as operações 

da empresa e maximizem seu valor. 

 Conhecer as diferentes estratégias que o gestor de TI adota para conseguir emplacar processos 

de inovação contínua, pode ser objeto de uma nova pesquisa.   

 

3.2 CONJUNTURA DO AMBIENTE DE MERCADO DA ORGANIZAÇÃO  

 

A organização estudada está inserida no do Terceiro Setor, considerado um novo ambiente 

mercadológico, criado à partir do processo de transformação da sociedade civil. Na na década de 90 

foram promovidas no Brasil diversas alterações constitucionais e legais, pode-se dizer que iniciou 
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nesta época a doutrina do Estado mínimo (ALEXANDRINO e PAULO, p.77, 2014). Essas alterações 

tiveram como objetivo implantar um modelo de administração pública gerencial com foco na 

eficiência e não mais no princípio da legalidade. Com isso, o Estado buscou valorizar ainda mais 

intensamente a participação da sociedade civil para viabilizar o conceito de benefícios públicos e 

formalização de parcerias permitindo que cada ente federado criasse de forma autônoma qualificações 

jurídicas diversas, para executar ações do interesse social (OLIVEIRA, R. p.300, 2011). 

Desta forma, estava formado o ambiente mercadológico do Terceiro Setor que englobou as 

antigas e as novas entidades de iniciativa privada sem fins lucrativos, que não fazem parte da 

administração direta nem indireta do Estado, mas atuam ao lado dele.  

 

3.2.1 ENTIDADES SEM FINALIDADE LUCRATIVA 

 

Salienta-se que a nomenclatura de organizações sem fins lucrativos compreende neste estudo 

o gênero das entidades do Terceiro Setor que recebem vantagens e incentivos para exercerem 

atividades de interesse coletivo da sociedade. Tem como preceito legal a não divisão de receita entre 

os sócios por não terem superávit financeiro. Suas principais características são: 

 Recebem dinheiro do poder público e também podem geraR receita direta para 

cobrirem seu custeio.  

 Por serem entidades privadas possuem autonomia administrativa e financeira o que 

lhes permite gerir seus recursos.  

 Por contarem com fomento público são submetidas ao órgão de controle denominado 

Tribunal de Contas da União - TCU e se submetem a algumas restrições aplicadas ao 

Estado.  

 Não precisam fazer processo licitatório, mas precisam cumprir procedimento 

simplificado para celebrar um contrato como forma de garantir a impessoalidade. 

 Por serem entidades de direto privado, seus empregados são regidos pela Consolidação 

das Leis do Trabalho – CLT e não se torna obrigatória a realização de concurso 

público. 

As organizações sem fins lucrativos são classificadas em quatro qualificações jurídicas no 

Terceiro Setor (OLIVEIRA, p.300/304, 2011): 

- Sistema S (Serviços Sociais Autônomos)  



36 
 

Origem: É composto por entidades criadas após autorização de lei, por confederações privadas que 

representam categorias profissionais, através dos Decretos-leis nº 9.403/46 e 9.853/46, contudo, 

outros Serviços Sociais Autônomos já haviam sido criados diretamente pelo Estado por autorização 

dos Decretos-lei nº 4.048/42 e 9.621/46.  

Finalidade: Esse conjunto de entidades atua no auxilio, fomento e capacitação das categorias 

profissionais. 

Vínculo: O Sistema S é criado à partir de leis específicas 

Orçamento: Recebem dinheiro público através de tributo criado pelo Estado, cobrado 

compulsoriamente da iniciativa privada sobre sua folha de pagamento, conforme previsto no art. 240 

da CRFB.  

Procedimento Licitatório: não tem obrigação regulamentar, devem praticar procedimento 

simplificado 

- OS (Organizações Sociais)  

Origem:  São criadas por particulares mediante inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 

qualificadas no Terceiro Setor através de um ato administrativo discricionário do poder executivo, 

por decisão governamental de um ministro ou titular do órgão onde estão ligadas por seu objeto. Essas 

entidades são regidas pela Lei federal nº 9637/98. 

Finalidade: Criadas para atender algumas áreas restritas como: ensino, pesquisa científica, 

desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde.  

Vínculo: Para prestar serviço celebram com o poder público Contrato de Gestão por meio de 

convênio, sem prazo determinado, sem finalidade lucrativa e para atender interesses comuns.  

Orçamento: Recebem dotação Orçamentária Pública específica, com possibilidade de receber 

também por cessão bens e servidores públicos. 

Procedimento Licitatório: Não cumpre, são dispensadas 

 

- OSCIP (Organizações da Sociedade Civil de Interesses Públicos) 

Origem: São criadas nos moldes da OS com a diferença de ato administrativo vinculado de 

competência do Ministério da Justiça para qualificar. Os requisitos de constituição de uma OSCIP 

são rigorosos e quando plenamente cumpridos, o poder público torna obrigado a qualificá-la. Essas 

entidades são regidas pela Lei Federal nº 9.790/99. 

Finalidade: Entidades criadas para prestar serviços não exclusivos do Estado, com exceção de 

algumas como: entidades religiosas, entidades que já foram qualificadas como OS, sindicatos, 

partidos políticos, entre outros. 

Vínculo: Para prestar serviços celebram Termo de Parceria com o poder público. 

Orçamento: Destinação de orçamento público de valores, sem vínculo contratual, sem possibilidade 

de receber por cessão bens e servidores públicos. 

Procedimento Licitatório: Tem obrigação de cumprir 
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- Fundações de Apoio  

Origem: São fundações, associações ou cooperativas criadas por particulares e se qualificam como 

entidades de apoio. São regidas pela Lei Federal nº 8.958/94 que regulamenta as relações entre as 

instituições federais de ensino superior e de pesquisa cientifica e tecnológica. 

Finalidade: Criadas para prestarem serviços de apoio. 

Vínculo: Para prestar serviços celebram convênios e contratos 

Orçamento: Recebem dotação Orçamentária Pública específica, com possibilidade de receber 

também por cessão bens e servidores públicos. 

Procedimento Licitatório: não tem obrigação regulamentar, devem praticar procedimento 

simplificado 

 
A organização estudada é uma das entidades que compõem o denominado “Sistema S”, 

composta por cinco instituições que trabalham de forma integrada para o desenvolvimento da 

indústria fluminense. As instituições têm como finalidade a prestação de serviços e ações para o 

desenvolvimento pleno do estado do Rio e de toda a sociedade e cumprem todas as obrigações legais 

e as preservam as características das entidades sem fins lucrativos.  

3.3 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

3.3.1 Histórico e Evolução 

 

A formação do sistema capitalista está na passagem de economia natural e primitiva para 

economia de mercado e monetária e essa transferência foi marcada por processos históricos que 

compõem a própria formação, desenvolvimento e evolução do capitalismo e das grandes corporações. 

A figura 4 sintetiza o processo que levou ao despertar da governança corporativa, desde a formação 

e crescimento do mundo corporativo, marcado pela diluição do capital e separação da propriedade da 

gestão, até o surgimento dos novos gestores. As três das mais reconhecidas concepções do capitalismo 

na teoria de Andrade e Rossetti (p.29- 2007) reforçam a ideia de que dele surgiu o mundo corporativo. 

E as três concepções citadas pelos autores são:  a Idealista, de Sombart, marcada na sua essência por 

espírito de aventura e empreendedorismo para produzir mais que sua própria necessidade; a 

Racionalista, de Weber, que enfoca a busca sistemática e racional do lucro; a Crítica, de Marx, focada 

na concentração do poder do capital em detrimento da força de trabalho. Esses autores reafirmam que 

do capitalismo surgiu a instituição corporativa para gerir novas formas de produção com lucratividade 

e a necessidade de se repensar a distribuição econômica do lucro. Da evolução dessas novas formas 

de produção surgiu a necessidade de um maior controle da gestão e dos seus gestores. 
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Figura 4 - Os processos históricos que levaram ao despertar da governança corporativa 

 
Fonte: ANDRADE; ROSSETTI, 2007, p. 29. 

 

Notório, contrapor às teorias Racionalistas de Weber e à Crítica de Marx à partir dos 

trabalhos do Economista Americano Richard H. Thaler, da Universidade de Chicago, vencedor do 

Prêmio Nobel de Economia 2017, sobre a economia comportamental, baseada na concepção que os 

indivíduos fazem escolhas ilógicas, não representando o interesse econômico. Diferentemente, do 

conceito da economia tradicional onde as escolhas eram totalmente racionais gerando modelos 

teóricos e matemáticos para explicar como os mercados funcionam para alocar eficientemente 

recursos e estabelecer preços. (The Economist, 2017) 

A evolução do capitalismo não é marcada por um fato isolado e sim por vários fatores 

considerados determinantes na história deste sistema de produção, fundamentado na empresa privada 

e na liberdade do mercado. A evolução do capitalismo não é diferente de qualquer outro progresso. 

De acordo com Maurice Dobb (1963), economista britânico da Universidade de Cambridge, lembrado 

como um dos economistas marxistas mais preeminentes do século XX: 

Nenhum período da história [...] é feito de único tecido, e como todos os períodos são 

misturas complexas de diferentes elementos, é uma simplificação enganosa rotular qualquer 

pedaço do processo histórico com um trecho de um único elemento. 
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Nesta perspectiva, destacamos alguns fatores que foram determinantes no desenvolvimento 

do sistema capitalista: 

 Revolução Industrial do século XVIII, caracterizada pelos novos modos de produção em série, 

ganhos de escalas, diversificação e multiplicação dos novos ramos industriais. 

 Ascensão dos bens de capital como fator de produção. 

 A institucionalização da sociedade anônima. Revisão das funções de mercado. 

 O crash de 1929, a revolução keynesiana, avanços da macroeconomia.  

 O desenvolvimento da ciência da administração no século XX.O gigantismo das corporações. 

 

  O século XX foi a era da administração científica, marcado pela evolução do mundo 

corporativo com o despertar da governança corporativa. O tema administração foi amplamente 

discutido na literatura, com contribuições de diversas visões por parte de diferentes autores, que 

retrataram o trabalho, o comportamento e as melhores práticas, difundindo novos métodos. O Quadro 

8 apresenta um recorte significativo da história do mundo corporativo e da ciência da administração, 

ao longo do século passado. Esses movimentos do sistema capitalista atingiram todos os países em 

todos os continentes. 

Quadro 8 - Despertar da governança corporativa, sintetizando o desenvolvimento da ciência da administração 

Escola Período Fundamentação 

 Taylor e Fayol Início do século  
Foco em métodos, especialização e eficiência  

Processo administrativo 

Mayo Década de 30 Cultura organizacional e comportamento coletivo 

Ishikawa Década de 50 Qualidade total - práticas japonesas  

Maslow Década de 60 As contribuições humanistas da hierarquia das necessidades 

C.W.Churchman e Katz-Khan Década de 70   As organizações como sistemas abertos 

Kaplan e Norton Década de 90 As abordagens sobre avaliação e controle nas companhias  

Adrian Cadbury 1999 Código de regras de boas práticas de governança  

OECD 1999 Princípios da governança corporativa  

Fonte: Elaborado pela autora com base em Andrade e Rossetti (2007, p. 55) 

Há cerca de 30 anos, iniciando-se em meados da década de 80, as discussões acerca da 

moderna gestão se intensificaram, especialmente, com a compreensão e a internalização das questões 

relativas à Governança Corporativa. Um marco desses debates ocorreu nos Estados Unidos, com a 

mobilização de grandes investidores contra corporações administrativas, em detrimento dos 

acionistas.  No Brasil, esta discussão se iniciou na década passada com mudança de alguns marcos 

de gestão das empresas e em 2002 se fortaleceu com as recomendações da Comissão de Valores 

Mobiliários - CVM – do Brasil sobre governança corporativa. 
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No contexto do desenvolvimento das corporações, umas das questões cruciais foram as 

várias hipóteses de conflitos potenciais entre acionistas e gestores, ou entre acionistas majoritários e 

minoritários, geradas pela dispersão do capital. Esses conflitos são a essência da origem da 

governança corporativa e são comumente denominados como conflitos de agência, reconhecidos 

pelos autores Klein (1985) e Andrade e Rossetti (2007).  

Tais conflitos, deflagrados por choques de interesses, sobretudo, entre acionistas e gestores, 

decorrem da separação entre a propriedade e a gestão. A governança corporativa surge então para 

cuidar desses conflitos e de outros desalinhamentos ocorridos na gestão das empresas, quando o 

acionista delega ao executivo o poder de decisão sobre a companhia e este não decide de acordo com 

os interesses do acionista, gerando o conflito de agência preconizado por Andrade e Rossetti (2007).  

Além desses conflitos, considerados como razões do despertar da governança corporativa, 

os grandes escândalos financeiros envolvendo importantes corporações nos Estados Unidos, que 

causaram enormes prejuízos ao mercado financeiro e à sociedade, também chamaram a atenção para 

a importância das companhias aderirem às práticas de controle e manutenção de sua credibilidade, ou 

seja, as práticas de governança corporativa, cujo fortalecimento foi marcado também em função de 

escândalos corporativos, como o Barings (1995), Banco Nacional (1995), Enron (2001), Tyco (2001), 

Wordcom (2001), Parlamat (2003), Banco Santos (2004), que abalaram a confiança dos stakeholders. 

Segundo o IBCG (2012): 

[...] governança corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas 

e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, conselhos de 

administração, diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de governança corporativa 

convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de 

preservar e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso ao capital e contribuindo 

para sua longevidade. 

 

Em outras palavras, o processo de governança corporativa pode ser entendido como o 

processo de tomada de decisão que dirige as operações de uma organização. Trata-se de uma tarefa 

cada vez mais difícil, em vista de que, nas últimas décadas, o ambiente de negócios está mais 

complexo, mutável e desafiante, impondo ajustes constantes, maior formalidade e regularidade no 

relacionamento corporativo, exigindo transparência e atuação comprometida com resultados, tanto 

dos executivos como dos membros dos conselhos de administração. Neste contexto, surgirão a criação 

de marcos regulatórios, que tornaram a premissa da boa governança e as práticas éticas do negócio 

em leis. Alguns desses marcos são apresentados no Quadro 9.  

Quadro 9 - Ambiente Legal e Regulatório 

Regulamentação Ano País Fundamento Objetivo 



41 
 

Lei Sarbanes-Oxley 2002 EUA 
Reescreveu as regras para 

governança corporativa 

Evitar a perda da confiança no mercado financeiro, dar maior 

publicidade as informações e propiciar fiscalizações 

preventivas pela SEC – Security and Exchange Comission, 

comissão de valores imobiliários dos EUA. 

Acordo da 

Basiléia II 
1998 Suíça 

Regulamentação 

patrocinada pelo BIS - 

Bank For International 

Settlements  

Obrigar os bancos a desenvolverem metodologia para 

gestão de riscos operacionais e de crédito e a publicarem 

os resultados em seus relatórios  

Recomendações da 

CVM sobre 

Governança 

Corporativa  

2002 Brasil 

Publicação de Cartilha 

para estimular 

desenvolvimento do 

mercado de capitais 

brasileiro  

Orientações sobre as boas práticas de governança corporativa 

para as companhias, com base na experiência de 25 anos de 

CVM e experiência de outros países.  

Agências de Rating  2002 

EUA, 

Europa 

e Ásia 

Agências especifícas para 

o mundo corporativo  

Objetivo avaliar as práticas de governança e classificar as 

corporações  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

3.3.2 Modelo de governança  

 

A Guidelines for Multinational Enterprise - OECD (2001) define governança corporativa 

como “a criação de uma estrutura que determina os objetivos organizacionais e monitora o 

desempenho para assegurar a concretização desses objetivos”. É importante ressaltar que os objetivos 

de uma corporação vão além da geração de valor máximo aos acionistas ou investidores, tendo um 

sentido mais abrangente, que envolve estabelecer relacionamentos com todos os stakeholders ou 

grupos de interesse, como: investidores, empregados, consumidores, fornecedores, comunidades 

locais e governos. Em cada grupo, há um foco de interesse definido para o retorno do investimento, 

remuneração salarial, produtos confiáveis, conformidade legal, geração de emprego e questões 

ambientais, mesmo numa organização sem fins lucrativos. Conforme ilustrado na Figura 5 a 

governança corporativa passa a ter os seguintes princípios: 

 

Principios da 
Governança 
Corporativa  

Responsabilidade 
Corporativa  

Prestação  de 
Contas 

Equidade 

Transparência 

Figura 5 - Princípios da Governança Corporativa 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

 As boas práticas de governança corporativa transformam os princípios em recomendações 

objetivas com a finalidade de preservar o valor da organização, contribuindo assim para a sua 

longevidade.   

 

 

 

3.3.3 Correlação da governança corporativa e governança de TI 

 

A governança de TI deve ser considerada como parte integrante da governança corporativa, 

uma vez que a corporação estabelece os termos para que a TI oriente seus recursos e estruturas de 

forma a atender às expectativas da organização. Assim, o alinhamento entre elas determina a estrutura 

de relações e o processo de tomada de decisão em TI, incluindo decisões de investimento e priorização 

(WEILL, 2004). De acordo com o Instituto de Governança de TI (IT Governance Institute – ITGI, 

2003, p. 10), “a governança de TI é parte integrante da governança corporativa e consiste na liderança, 

estruturas organizacionais e processos, que asseguram que a organização estenda suas as estratégias 

e objetivos à TI”. 

Outro aspecto explorado na literatura por Webb et al. (2006) é a sobreposição de papéis entre 

governança corporativa e de TI, principalmente considerando o alto investimento em TI para atender 

a diversas frentes tecnológicas, para tornar mais assertiva a tomada de decisão dos executivos.   

Entretanto, há citação de que a governança de TI é tão crítica quanto a governança 

corporativa (WILKIN; CERPA, 2012). A correlação entre elas resulta no aumento da exigência por 

resultados, transparência da prestação do serviço e alinhamento de TI com a estratégia organizacional. 

Todas essas variáveis determinam e impulsionam o trabalho dos principais executivos da 

organização, para que estendam os conceitos da governança corporativa para a governança de TI. 

Neste contexto, torna-se fundamental o fornecimento de condições de liderança, estruturas 

organizacionais e processos que assegurem que as estratégias de TI sustentem e cubram as estratégias 

e objetivos da empresa. A governança de TI não é uma disciplina isolada, ela deve ser considerada 

como parte integral da governança corporativa, conforme demonstrado na Figura 6: 
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Figura 6 - Governança Corporativa x governança de TI 

 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

 

3.3.4 Aspectos de governança na Ásia 

 

A pesquisa bibliométrica revelou diversos artigos sobre governança corporativa com apelo 

ao gerenciamento de TI para o sucesso das organizações. A discussão acadêmica sobre o tema é 

crescente no mundo e vem ocupando um espaço cada vez maior na Ásia e, em especial, na China. O 

interesse demonstrado pelos pesquisadores chineses no assunto está manifestado nos vários artigos 

publicados em importantes periódicos, trazendo um novo contexto de discussão. Esse movimento 

reforça de forma consistente e atual o fato de que a tecnologia da informação é altamente relevante 

para o mundo dos negócios. Certamente, a discussão na China provém do seu alto desenvolvimento 

econômico, ampliando ano a ano a necessidade de tecnologia da informação pelo crescente número 

de usuários, como consumidores individuais e empresas. Com isso, o mercado chinês passa a oferecer 

oportunidades substanciais de TI e as pesquisas sobre o tema se apresentam como imprescindíveis 

para o entendimento das melhores práticas e devem crescer em quantidade de temas de conferências 

e publicações em revistas internacionais.  

Os resultados das pesquisas sobre tecnologia da informação na China vão interessar 

pesquisadores do mundo inteiro, principalmente se considerarem os aspectos de cultura e interesse 

local. Pesquisadores como Wai Fong Boh e Daniel Yellin (2006) já apontam pesquisas com as 

seguintes perguntas-chaves: Que questões de pesquisa foram investigadas na China? Quem pesquisa 

práticas de TI na China? As resposta a essas perguntas deverão considerar o ambiente onde as 

empresas e as organizações estão inseridas. Somente desta forma trarão um olhar genuíno da cultura 

oriental, reforçando o que os pesquisadores Li et al. (2014) apontoam: que os estudos ocidentais não 

devem ser simplesmente replicados na China. Os estudos devem considerar a vivência e a cultura 
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local. Esse retrato do cenário de estudos e pesquisas sobre governança corporativa e gestão de TI com 

traços dos aspectos culturais chineses trará uma nova luz para a discussão acadêmica mundial, haja 

vista a globalização como mola mestre do capitalismo e, consequentemente, das melhores práticas de 

governança.  

 

3.3.5 O PAPEL DA LEGISLAÇÃO NA GOVERNÇA DE TI 

 

O arcabouço legal no âmbito da tecnologia da informação é esteio para a governança de TI. 

As organizações, de uma maneira geral, foram forçadas a implementar diversas regulamentações, em 

especial as organizações do setor financeiro. Esses movimentos tiveram como objetivo normatizar, 

tornar transparentes as ações de tecnologia da informação, fazer a interação entre TI e o negócio, 

gerando impacto significativo no modelo de atuação da área de TI. A influência da legislação na 

governança de TI é indiscutível, projetando regulamentos para a perenidade e sucesso das 

organizações junto ao mercado e seus stakeholders.  

De forma geral as organizações empresariais com ou sem finalidade lucrativa devem aplicar 

as regulamentações impostas pelos órgãos controladores da união ou específicos do seu mercado e a 

governança de TI deve praticar processos que tornem as informações transparentes e acessíveis à 

esses órgãos.  

  

 

 

3.4 GOVERNANÇA DE TI  

 

No mundo corporativo, as decisões dos gestores estão cada vez mais ancoradas nas exigências 

de compliance e os investimentos são cada vez mais dependentes de uma gestão e governança eficientes 

e eficazes. O desempenho da TI reflete no desempenho da organização e essa relação suscita um forte 

modelo de elaboração, execução e acompanhamento da estratégia de TI pela alta administração. A 

estratégia da TI deve garantir o atingimento das metas de melhoria da performance da TI, capacidade 

de inovação tecnológica contínua e aumento do nível de satisfação dos usuários, além, do alinhamento 

das estratégias de TI com as estratégias de negócio (SILVA e GOMES, 2017). Esses mecanismos 

devem estar presentes no modelo de governança de TI o que torna o estudo em governança de TI tão 

atual e ainda desafiador.  
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3.4.1 Conceitos e Definições  

 

O termo governança de TI (GTI) foi usado pela primeira vez na literatura acadêmica nos 

anos 90, por Henderson e Venkatraman (1993) demarcando uma era onde a tecnologia tornou-se vital 

para sustentabilidade e expansão do negócio. As práticas de governança e as exigências do mercado 

globalizado agregaram novos conteúdos ao termo, como o alinhamento da TI aos negócios (DE 

HAES; VAN GREMBERGEN, 2009), a eficácia da governança para melhoria da competitividade de 

uma organização e até a criação de valor para o acionista.   

A governança de TI consiste na liderança, estruturas e processos organizacionais que 

assegurem à TI sustentar e estender os objetivos estratégicos da organização. De Haes e Van 

Grembergen (2008) afirmam que, em muitas organizações, a tecnologia da informação torna-se 

crucial no apoio, sustentabilidade e crescimento do negócio. O uso generalizado de tecnologia criou 

uma dependência crítica da tecnologia da informação, exigindo um foco para governança de TI. Isso 

implica que o modelo de governança deve permitir que a organização use de forma eficiente todos os 

seus recursos e reaja rapidamente a novas oportunidades (BOWEN; CHEUNG; ROHDE, 2007). 

O trabalho de De Haes e Van Grembergen (2008) fornece insights sobre a eficácia e 

facilidade de implementação das práticas da governança e propõe uma linha de base mínima das 

práticas que as organizações devem ter. O alinhamento estratégico entre a organização e a TI de forma 

relativamente focalizada é o que define o modelo de governança.   

 

Definem a governança de TI   como especificação dos direitos de decisão e o quadro de 

responsabilização para encorajar o comportamento desejável na utilização da TI e fortalece 

a visão que fortes relações entre TI e a gestão de negócios são importantes na consecução do 

alinhamento entre empresas e TI [WEILL; ROSS, 2004, p. 2] 

 

Na pesquisa realizada por Weill e Ross (2004) com 250 empresas em 23 países, foi 

constatado que empresas com boas práticas de governança implementadas têm retorno, pelo menos, 

20% maior sobre os ativos, comparadas a empresas sem modelo de governança implantado; 

confirmando-se assim que a governança possibilita melhor tomada de decisão para os investimentos 

de TI.  

Considerando como premissa o alinhamento estratégico entre a TI e o negócio, a governança 

de TI se torna responsável por gerir riscos e recursos, administrar as informações, controlar os 

serviços e monitorar o desempenho, garantindo resultados em conformidade com requisitos legais e 

organizacionais e com investimentos adequados e alinhados com a estratégia de negócios. Conforme 

preconizam Weill e Ross (2006), “a governança de TI é o processo pelo qual as decisões sobre 
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investimentos de TI são tomadas”. Assim, uma boa governança de TI é o processo pelo qual as 

decisões sobre investimento de TI são tomadas”. Assim, uma boa governança de TI garante que os 

investimentos em TI sejam otimizados, alinhados com a estratégia de negócios e que entreguem valor 

dentro de limites de risco aceitáveis,  levando em conta cultura, estrutura organizacional, maturidade 

e estratégia da organização. Por outro lado, há de se considerar que para a gestão da TI a governança 

de TI é fundamental.  

 Desta forma, a governança de TI é reconhecida por organizações e estudos acadêmicos 

como uma disciplina fundamental para a tomada de decisão, para controle sobre aquisição de serviços 

e padrões de desenvolvimento de aplicação. (PEREIRA et al, 2017) O National Institute of Standards 

and Technology (NIST, 2011) inclusive confirma a governança como uma das melhores práticas de 

gestão, visando atendimento às demandas corporativas.  

A participação dos conselhos de administração também define o nível de maturidade da 

governança, pela atuação dos executivos da administração e da diretoria junto à gestão dos executivos 

da TI. Neste aspecto, a definição de Wilkin e Cerpa (2012) é clara quando afirma que os conselhos 

de administração são responsáveis pela supervisão do planejamento estratégico e desenvolvimento 

de políticas, processos de gerenciamento de riscos e integridade dos resultados.  

Além disso, como citado anteriormente, esse papel da governança corporativa é tão crítico 

quanto a governança de TI. Entretanto, o sentido contrário também é verdadeiro, na medida em que, 

cada vez mais, aumenta a participação da área de TI na definição das estratégias corporativas. Esse 

mecanismo gera um ciclo virtuoso em prol da companhia, pelo qual as estruturas de comitês e 

conselhos, bem como posições formais e os papéis exercidos pelos gestores de TI se relacionam para 

a tomada de decisão (PETERSON, 2004; BOWEN et al., 2007). 

Por último, vale acrescentar que os fatores externos às empresas são influenciadores diretos 

(TALLON, RAMIREZ, SHORT; 2013) e até mesmo ofensores da governança de TI, tal como o 

arcabouço regulatório, o alto grau de competitividade, a influência do mercado e do cenário 

econômico. Contudo, a governança mantem seu ponto forte nas questões internas, âmbito em que 

representa a estrutura e processo, através dos quais os diferentes elementos de trabalho são 

coordenados e as interdependências entre eles, gerenciados, conforme citado por Tarafdar e Gordon 

(2007). 

3.4.2 A importância da implementação  

 

É importante, contudo, levar-se em conta que somente definir o modelo de governança não 

garante que as organizações alcancem seus objetivos. Para tanto, é necessário adotarem um modelo 
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de governança como primeiro passo. O segundo e mais importante é implementá-lo, garantindo, 

assim, que toda a organização conheça e aplique os conceitos do modelo em sua gestão.  

Nesse contexto, é premente que a solução técnica disponibilizada pelos processos de 

governança seja encorajadora para suportar os planos de evolução organizacional e ainda atender os 

regulamentos internos definidos pelo próprio modelo de governança. Os regulamentos devem ser 

claros, simples e consistentes e, portanto, compreensíveis para toda a organização. Esses construtos 

são apoiados por Weill (2004), que argumenta que os arranjos de governança também precisam ser 

simples para serem bem sucedidos.  

A implementação de práticas de governança de TI tem sido largamente alardeada no mundo 

dos negócios como um dos elementos que caracterizam uma empresa com boa gestão. A empresa 

Deloitte, por exemplo, realizou em 2006 uma pesquisa com gestores de TI na Inglaterra e constatou 

que 77% dos CIOs entrevistados acreditavam que apenas metade dos seus gerentes entendiam a 

governança de TI. Já se passaram mais de 10 anos e a discussão ainda é atual. Não basta ter um 

modelo de governança, é fundamental que a liderança entenda e pratique os processos preconizados 

no modelo, que devem assegurar que os objetivos da organização reflitam nos objetivos da TI (ITGI, 

2003, p. 10). 

O alinhamento da governança de TI com a estratégica do negócio já é considerado uma 

necessidade básica, tanto para as empresas quanto pela literatura disponível, com vasta definição do 

conceito de alinhamento estratégico entre a TI e o negócio (VAN GREMBERGEN e DE HAES, 

2017) incluindo os processos de gestão da TI, como parte do processo da governança da TI. Como 

fazer o alinhamento entre gestão e governança e como estimular as equipes de TI e das áreas externas 

à TI é o grande desafio, considerando o pragmatismo e a agilidade do mundo corporativo. Para 

garantir o alinhamento é exigido que o modelo de governança seja claro, simples e promova resultado 

a curto prazo. Um dos aspectos importantes do modelo é garantir mecanismos que possibilitem aos 

gestores de TI controlar a prestação de contas, a priorização e alocação de recursos, o gerenciamento 

de desempenho e de risco (WEBB et al., 2006; FERNANDES; ABREU, 2012) para atingir o máximo 

valor comercial.  

Frequentemente, surgem na literatura novas formas de controle, com novos conceitos e 

ferramentas para aplicação, implementação e operacionalização da governança de TI, visando 

facilitar o desenvolvimento e a aplicabilidade do modelo. Para tanto, as organizações criam políticas, 

normas e reestruturam as áreas de TI para melhor funcionamento. Essas boas práticas foram 

implementadas na organização para definição do modelo de governança com base nos processos do 

CobiT5 e também na biblioteca de Infraestrutura do Information Technology Infrastructure Library 
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-ITIL versão 3 (2007), que permitem controle de governança e estratégia de gerenciamento de serviço 

para muitas organizações. 

Para o sucesso da implementação da governança, devem ser considerados fatores 

organizacionais e sociais, o modelo de governança corporativa como o desenho das estruturas, além 

da análise dos mecanismos de processo existentes. Outro fator com grande relevância para a eficácia 

do modelo de governança é o padrão de comunicação entre gestores e não gestores e partes 

interessadas de uma forma geral, ponto também citado por Haes e Van Grembergen (2005) ao 

considerarem a importância de boas comunicações estratégicas para a governança de TI.  

A adoção da transparência na comunicação pela TI demonstra uma TI mais colaborativa, 

com uma gestão mais aberta à organização e, consequentemente, menos exposta à imposição de 

controles, eliminando o antigo papel de coadjuvante (SLEDGIANOWSKI; LUFTMAN; REILLY, 

2006) na estratégia do negócio. O novo papel de protagonismo com o negócio possibilita melhor 

retorno do investimento em TI. Considerando ainda que a TI passa a ser uma das maiores despesas 

das empresas, espera-se que a TI seja estrategicamente respondente e econômica, segundo afirmam 

Tiwana e Kim (2015).  

 

3.4.3  Bases do modelo implantado  

Nos estudos pioneiros de Weill e Ross (2004), a governança de TI é apresentada como um 

mecanismo de especificação da tomada de decisão e responsabilidades, e tem como base conceitual 

a definição dos Pressupostos da Governança como sendo: arquitetura de TI, descentralização da 

governança de TI; agilidade de TI; alinhamento de TI, conforme demonstra a Figura 8. A utilização 

desse conceito permite às organizações melhorarem o desempenho da área de TI, promover a 

transparência e integração à estratégia do negócio. Outra característica importante é a possibilidade 

de acompanhar a evolução do nível de maturidade da governança, que pressupõem o ciclo de vida da 

governança com seus processos e domínios utilizados em cada etapa: do alinhamento estratégico; da 

decisão, compromisso, priorização e alocação dos recursos; estrutura, processos, operações e gestão; 

gestão de valor e de desempenho. Cumprir essas etapas do ciclo de vida da governança direcionam a 

TI ao negócio (PRADO et al, 2016) 
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Figura 7 - Pressupostos da governança de TI 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Weill e Ross (2004) e na organização pesquisada 

 

Esses pressupostos configuram as melhores práticas de governança e ajudam as empresas a 

entenderem e reconhecerem o seu melhor modelo. A necessidade da TI integrada ao negócio foi 

amplamente discutida nas seções anteriores desta dissertação e é uma obrigatoriedade para 

sobrevivência da organização. A descentralização da governança é medida pelo grau de especificação 

e implementação de decisões de TI fora da TI. Por vezes, as decisões de TI são focadas em definições 

de padrões de infraestrutura, linguagem de programação, outsourcing, plataformas, arquitetura de 

sistemas, etc. E essas são decisões do corpo técnico e gerencial dentro da TI. Isto posto, as decisões 

que afetam a TI são tomadas dentro e fora da TI (ROSS, 2002) e podem ser controladas por uma 

matriz de arranjos, identificando as decisões tomadas e por quais grupos, com o objetivo de 

empreender mais agilidade no processo decisório. (WEILL; ROSS 2004, p. 14).  

 Por outro lado, há modelos de TI centralizados, espelhados por estruturas organizacionais 

centralizadas (SAMBAMURTHY; ZMUD, 1999), que tendem a um baixo nível de conhecimento de 

TI entre os gerentes de TI e do negócio. Esta pode ser a realidade de muitas organizações. A 

correlação entre porte de empresa e modelo de governança (SAMBAMURTHY; ZMUD, 1999), 

pondera como aceitável que as grandes empresas descentralizem aspectos de sua governança e que 

as de pequeno e médio porte, com equipes pequenas de TI e menor investimento, tendem a centralizar 

a decisão de alocação dos recursos. Entretanto, as evidências na literatura dispõem sobre a correlação 

entre a estratégia de negócio e a estratégia de TI como definidores dos pressupostos da governança e 

pouco se detêm sobre a importância do porte para esta definição.   

Outras práticas aplicadas nos modelos de governança encontram respaldo nos conceitos do 

ISACA (2012) para tratar os pontos críticos para gestão da TI, relacionadas nas seis facetas da 

•O grau em que a função de TI suporta os
objetivos e prioridades das áreas de negocio da
organização

•Elaboração do PETI/PDTI a partir do plano 
estratégico da organização  

•A capacidade da função de TI para se adaptar 
rapidamente às mudanças de funções e 
oportunidades

•Adoção de Metodologias Ágeis de TI e 
implantação de Engenharia de Software 

•Implantação de QA - quality assurance 

•As decisões de especificação de processos de 
negócio na TI devem prever restrições  
associadas (cronograma, orçamento, 
qualidade), objetivos, prioridades e 
expectativas de desempenho medidas por 
níveis de serviço. 

•As decisões de implementação de TI dizem 
respeito aos métodos, linguagens de 
programação, plataformas, definição de 
padrões de TI e políticas de sourcing de TI

•Aplicada como lógica organizadora de processos 
de negócio e de recursos de TI, de forma que 
reflita o os requisitos de integração e de 
padronização do modelo operacional da 
empresa.

•Permite visualizar os recursos atuais, as 
capacidades e tecnologias disponíveis, além de 
entender como percorre o fluxo de informação e 
como cada área de negócio se relaciona com 
outra.

Arquitetura Descentralização 
da governança  

Alinhamento Agilidade 
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governança de TI conforme ilustra a Figura 8, com objetivo de alcançar o melhor resultado dos 

recursos de TI.  

 

Figura 8 - Modelo de Governança formado por Conceitos do ISACA e Direcionadores Estratégicos da 

Organização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base no ISACA e documento da Organização  

 

Ainda na análise de boas práticas para gestão de TI, o framework do ITIL V.3 (2007) é 

utilizado no de gerenciamento de mudanças, com objetivo de garantir maior eficiência nos processos 

que venham alterar a configuração do ambiente, seja em hardware ou software.  O tratamento das 

mudanças é descrito nas macro etapas, conforme ilustrado na Figura 9 para gestão de serviços. 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas Boas Práticas do ITIL V 3 (2007) 

 

A implantação do processo de gerenciamento de mudanças propicia vários benefícios para 

as empresas, como por exemplo a redução de falhas, a otimização dos custos e diminuição de 

retrabalho, melhor mapeamento dos riscos, maior rastreabilidade e acompanhamento das requisições 
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de mudança e também melhor comunicação entre as partes interessadas. Quanto maior a atenção no 

tratamento das alterações, mais ágil e precisa a TI responde às necessidades do negócio.  

Como já citado, uma governança eficaz de TI ajuda a garantir que a TI apoie os objetivos de 

negócios, maximize o investimento em TI e gerencie adequadamente os riscos e oportunidades 

relacionados à TI, criando mais dependência da capacidade de TI para o resultado da corporação. 

Essa dependência transforma a governança de TI numa disciplina tão crítica quanto a própria 

governança corporativa, explorada no capítulo anterior e suscita conhecimento dos modelos de gestão 

de TI para garantir os resultados para a organização, a seguir.  

 

3.4.4 Práticas de Governança  

 

Como capacidades necessárias ao desenvolvimento da governança de TI foram identificadas, 

na literatura, três práticas que formam um composto representado na figura 10: 

 
Figura 10 - Práticas da Governança 

 

Estrutural Processual Relacional 

Função de Decisão 
Responsabilidades e 
Papeis 

Comitês – Estratégico e 
Diretivo de TI 

Estrutura Organizacional 
de TI 

Gestão de Portfólio 

 

Ação de Decisão  

Base em framework 
reconhecidos – CobiT e 
ITIL 

ANS – Acordos de Nível 
de Serviço 

Práticas de Compliance   

Responsabilização pela 
Decisão  

Mecanismos de integração  

Participação da área de TI 
nos negócios 

Compartilhamento do 
conhecimento  

  

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Peterson (2004) 

 

1. Prática Estrutural (Conexão) 

 

Práticas   da Governança da TI - Capacidade de Integração Horizontal 

Relacional 

Processual  Estrutural 
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Envolve ações de gestão e planejamento da área, exercendo a função de decisão, podendo 

ser centralizada, descentralizada ou hibrida, dentro ou fora da TI, em comitês ligados à governança 

corporativa.  

 

2. Prática Processual (Coordenação)  

 

Identifica como a governança é executada, como acontece a tomada de decisão, com seus 

diversos mecanismos de controle, visando conformidade e reconhecimento do valor da TI.  

 

3. Prática Relacional (Colaboração)   

 

Refere-se aos relacionamentos, às parecerias entre a área da TI e às áreas de negócio, nos 

mais diferentes níveis, desde a troca de conhecimento à resolução de conflitos. É a prática envolvida 

também com a responsabilidade pela tomada de decisão, compartilhada entre decisores de TI e do 

negócio, para definição de determinadas políticas ou investimentos. Os mecanismos relacionais 

marcam a participação ativa e o relacionamento colaborativo entre os envolvidos, visando o melhor 

gerenciamento da TI e da gestão de negócios. 

 

Peterson (2004) afirma que, tradicionalmente, a governança confiava em hierarquia e 

padronização para coordenar a TI, de modo que um CIO assumia a responsabilidade pelo trabalho, 

apoiado por instruções e ações de monitoramento, através de padrão, regra, procedimentos formais e 

metas. Entretanto, esse modelo oferece uma capacidade limitada de governar a TI e se mostra 

insuficiente para garantir a eficácia da governança.  

 

Por este motivo, Peterson (2004) propôs o conceito de Capacidades de Integração Horizontal 

(HICs), que descreve um composto de práticas para estabelecer capacidades de conexão, coordenação 

e colaboração, visando integrar a tomada de decisão formal e informal dos assuntos de tecnologia da 

informação.  

Em estudos mais recentes (Pereira et al, 2017) sobre os habilitadores para se alcançar um 

maior valor da TI, o framework CobiT 5 foi apresentado como boas práticas facilitadoras para agregar 

granularidade às competências, delineadas pelos princípios, políticas e práticas da governança. 

Praticando as orientações na rotina de gestão da TI as empresas aumentaram as chances de melhorar 

sua competência gerencial para direcionar e coordenar as atividades, desde o planejamento, à 

organização e ao controle.  
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 De Haes e Van Grembergen (2009), em sua pesquisa em organizações financeiras belgas, 

desconsideraram analisar a camada operacional de TI, que mapeia o gerenciamento de TI, baseados 

no conceito de Peterson (2004), que distingue governança e gestão de TI. 

  

Comparando a maturidade da governança de TI por suas práticas (estrutura, processos e 

mecanismos) nos casos extremos em geral os de alto desempenho têm estruturas e processo 

de governança de TI mais maduros (DE HAES e VAN GREMBERGEN, p.6, 2009) 

 

Essa correlação reforça o conceito de que a governança é muito mais ampla e visa atender 

as demandas presentes e futuras do negócio para TI e esse conjunto de práticas reaparece na literatura 

de governança da informação, sob a luz da proteção dos artefatos de informação, configurando um 

avanço, por não tratar somente do artefato físico.  

 

Tais práticas representam, portanto, a governança de TI e devem assegurar a qualidade da 

decisão dos investimentos e a participação efetiva dos gestores de TI nas discussões estratégicas dos 

negócios, para produzir resultado, o qual é medido através de indicadores estratégicos, reconhecidos 

e validados por todos os executivos da corporação. O resultado dos investimentos no portfólio de 

projetos de TI é igualmente monitorado e cada projeto é fundamentado em consistente estudo técnico, 

além de ser submetido a rigoroso processo de aprovação, sob o qual é avaliado pelo custo-benefício 

proposto, pela geração de valor e pela aderência aos objetivos estratégicos. Este preceito está 

ancorado no ato de promover a responsabilização pelo uso correto dos recursos de TI. Desta forma a 

governança de TI cumpre seu papel de fornecer transparecia às partes interessada e melhoria contínua 

(SILVA, SIMÕES e SILVA, jul. 2017) 

Isto posto, a maturidade da governança está diretamente ligada ao nível dos processos 

praticados, à experiência dos usuários da própria TI, dos gestores e não gestores da organização, na 

participação na tomada de decisão dos membros dos conselhos de administração, que mais do que 

nunca (RAGHUPATHI, 2007) são conselhos de risco e responsabilidade legal.  

Por fim, uma vez incorporada a cultura de governança, a literatura aponta para maturidade 

das práticas, considerando instalada a cultura da governança nas empresas modernas. Dentro dos 

mecanismos estruturantes, processuais e relacionais, há de se verificar a real execução e intensidade 

de realização, para de fato avaliar-se como as organizações podem alavancar a governança de TI e 

cumprir seu papel de integrar a TI ao negócio.  

Nos termos de Jaeger-Neto et al. (2009): “o papel cada vez mais significativo da TI tem tido 

como efeito a substituição do próprio termo alinhamento da TI por integração da TI ao negócio”.  
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3.4.5 Papéis da Governança e da Gestão e Matriz de decisão  

 

Outro aspecto importante contido nas práticas de TI é o papel da governança e o da gestão. 

Ambas envolvem ações e decisões que se relacionam para gerar um modelo eficiente e eficaz para 

propiciar alto desempenho de TI. A governança tem como papel atuar como definidora do nível de 

envolvimento de todas as partes interessadas na tomada de decisão de TI e garantir maior retorno aos 

investimentos em tecnologia da informação, visando o pleno exercício da TI alinhada ao negócio.  

Contudo, como a governança já foi amplamente abordada neste capítulo, nesta seção será mais 

explorado o papel da gestão. Com base na literatura, foram destacadas as principais funções da gestão 

de TI (HEROUX e FORTIN, 2014; TIWANA e KIM, 2015; HAES e GREMBERGEN, 2009), como:  

a) Garantir a especificação, o desenvolvimento e administração dos aplicativos transacionais 

da empresa, como geradores de fatos contábeis e financeiros; 

b) Armazenar e administrar os dados e informações de forma adequada, confiável e segura; 

c) Possibilitar auditoria dos sistemas de informações; 

d) Assegurar a sustentação da infraestrutura, mapeando e gerindo seus riscos.  

 

Tais funções servem para garantir o melhor resultado decorrente de decisões que devem ser 

tomadas de acordo com o uso eficiente e eficaz dos recursos de TI, para obter o melhor desempenho 

para toda a companhia e não apenas para alguns departamentos.  

Deste modo, a Matriz de Arranjo de governança de TI, criada por Weill e Ross (2006), 

aborda questões envolvendo quais decisões devem ser tomadas e por quem, relacionando cinco 

decisões-chave sobre a TI e suas respectivas relações com os modelos de governança adotados pelas 

empresas.  Na Figura 11 podemos observar seis arquétipos da governança de TI, identificando o tipo 

de pessoa envolvida nos direitos decisórios de TI, desde executivos da administração à diretoria, de 

altos gerentes a especialistas em TI. Tais arquétipos são ainda classificados por setores em que 

acontecem as decisões, dentro da área de TI, ou na unidade de negócio, ou pela alta direção e unidade 

de negócio em parceria, com ou sem a participação da TI, ou ainda em algum outro grupo, tomada 

individualmente ou por pequenos grupos isolados. 

 

 



Figura 11 - Matriz de Modelos de Governança x Decisores x Decisões 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em Weill e Ross (2006) e Jaeger-Neto et al. (2009) 
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A matriz representa assim os cinco tipos de decisões de TI: 

 Princípios de TI – a tomada de decisão vai desde, diretrizes para a gestão à definição 

de comportamento dos profissionais de TI aos usuários de tecnologia, esclarecendo o papel de 

negócio da TI. 

1. Arquitetura de TI – as decisões são centradas em definições para organizar e 

integrar dados e aplicações, definindo os requisitos de integração e padronização. 

2. Infraestrutura de TI – concentra-se nas necessidades para suportar a organização e 

no melhor custo benefício, determinando serviços compartilhados e de suporte, 

como alicerce de execução.  

3. Necessidade de aplicações de negócio – especificando a necessidade comercial de 

aplicações de TI compradas ou desenvolvidas internamente. 

4. Investimentos e priorização de TI – escolhendo quais iniciativas financiar e quanto 

gastar. 

 

Segundo Weill (2006, p. 11), para haver uma governança eficaz, estas cinco decisões 

devem estar inter-relacionadas e vinculadas, fluindo da esquerda para direita da matriz. 

De acordo com a pesquisa de Jaeger-Neto et al. (2009), o arquétipo Monarquia de TI 

é o mais identificado nas organizações e consiste em os executivos de TI decidirem pelos 

princípios, arquitetura e infraestrutura de TI. Em comparação com a pesquisa de Weill e Ross 

(2004), o resultado difere somente em relação aos Princípios de TI. Não obstante, ambas as 

pesquisas retrataram que o modelo Federalismo apresenta maior incidência nas decisões sobre 

necessidades de aplicações de negócio (45%), enquanto o arquétipo de Monarquia de Negócio 

aparece com maior incidência nas decisões sobre investimentos e priorização de TI (36%). Os 

arranjos federalistas de governança são importantes, por exemplo, para as decisões relativas a 

necessidades de aplicações de negócio, que envolvem diretoria e unidades de negócio num 

processo colegiado para definir as especificações para criar novas aplicações.    A questão 

central para qualquer empresa é determinar quem deve ter a responsabilidade por tomar e 

contribuir com cada decisão da governança e como essas decisões serão tomadas e monitoradas.  

 

3.4.6 Alinhamento da dependência de TI com a governança de TI 

 

Como citado anteriormente, a governança de TI transcende a gestão de TI, envolvendo 

toda a organização, em especial os executivos seniores do negócio, auditores internos, membros 

do comitê estratégico e executivos da governança corporativa, que reconhecem e utilizam 

diferentes mecanismos da governança de TI, em diferentes graus de interesse. Isto impõem uma 
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reflexão sobre a dependência de TI por parte da organização, uma vez que está diretamente 

ligada ao nível exigido de governança da TI. Quanto maior a dependência da TI como recurso 

estratégico, mais sofisticados os mecanismos de governança (HEROUX; FORTIN, 2014) e 

quanto menor a exigência de TI estratégica, menos desenvolvido será seu modelo de 

governança. Neste caso, as capacidades relacionais de TI não precisam ser tão desenvolvidas 

como no caso de empresas com maior dependência de TI. 

 

Mesmo assim, hoje em dia, a maioria das organizações opera confiando em TI em 

algum grau afirmam Heroux e Fortin (2014), que difere em relação ao tamanho da organização, 

à intensidade de tecnologia embarcada nos seus produtos, à função da TI para distribuição dos 

produtos nos canais de venda e ao porte financeiro. Todos esses fatores indicam o grau de 

alinhamento da dependência de TI com sua governança. O porte da organização, bem como o 

tamanho e a descentralização da função de TI, podem afetar a governança de TI. Como 

exemplo, podemos observar que as grandes empresas, com orçamento expressivo, alto número 

de funcionários e grande inventário de ativos, direcionam parte do seu orçamento para manter 

projetos e equipe de TI alinhados ao modelo de governança.  

 

 Outros fatores fundamentais no modelo de governança são as estruturas e os processos 

organizacionais, considerados como responsabilidade do conselho de diretores e gestão 

executiva. Van Grembergen (2002) formulou uma definição semelhante que se concentra no 

alinhamento entre negócios e TI que considera a capacidade organizacional da governança 

exercida pelo conselho de administração, gestão executiva e gestão de TI para controlar a 

formulação e implementação de TI.  

Estudos anteriores analisaram a correspondência da dependência de TI com as 

estratégias da governança, com mecanismos de governança contratual baseada no uso do 

contratos, ou mecanismo relacional baseada no uso de normas, para o desempenho das 

organizações, na ótica de avaliar a flexibilidade e a padronização de TI. Na pesquisa realizada 

em 200 empresas nos Estados Unidos (CHIA et al, 2017) os resultados indicaram que as duas 

estratégias adotadas de forma complementar criam sinergias e equilíbrio para gerenciamento 

de TI. 
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3.5 GESTÃO DE MUDANÇA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

O tema da gestão de mudanças em TI pode ser abordado com enfoque técnico ou 

comportamental e nesta seção será explorado as bases da mudança de comportamento para se 

alcançar sucesso na implantação do modelo de governança. 

 

3.5.1 Conceitos e Aplicação 

 

Segundo os autores Lopes, Stadler e Kovaleski (2003), para implementar um processo 

de mudança, é necessário fazer um diagnóstico para conhecer o que se quer mudar, definir a 

direção da mudança, a partir de onde ocorrerá, estabelecer um planejamento com ações 

estratégicas para garantir o sucesso do projeto, escolher a abordagem adequada à mudança entre 

os métodos: tecnológico, quando há introdução de nova tecnologia; estrutural, quando há 

alterações no organograma, na forma como a organização é gerida; gerencial, quando há 

mudanças nos critérios de como são avaliados os colaboradores; e  humano, quando a mudança 

acontece nas habilidades, comportamentos e atitudes das pessoas. 

A implantação da governança requer recursos qualificados, desde a concepção até a 

sua implementação, e na pesquisa realizada por Buchwald, Urbach e Ahlemann (2014) os 

entrevistados enfatizaram a necessidade de comunicação intensiva do modelo em grupos de 

trabalho, visando garantir o comprometimento das áreas de negócio e propriamente das áreas 

de TI, para superar possível resistência à mudança. 

A gestão da mudança deve se basear em alguns princípios: estabelecer a mobilização 

da equipe em direção à mudança, promover comunicação com estratégia para alcançar todos os 

interessados, delimitar os processos, promover troca de conhecimentos e gerir conflitos entre 

os envolvidos.  

Vários fatores impactam no desempenho da mudança durante o processo de transição, 

alguns críticos, tais como: mudança na liderança, redução de recursos, ritmo na implantação, 

ou alteração nas atividades de trabalho da equipe. Todos esses fatores e alguns outros ditam 

como e com que intensidade se desenvolvem as etapas da implantação. Eles também serão 

identificados adiante. 

A cultura organizacional é fator determinante para definir ações e canais a serem 

utilizados nos processos de mudança como citam Kirsch, Chelliah e Parry (2011), visando 

engajamento dos colaboradores para o entendimento, mudança de atitude e adesão ao novo, 

como chave para o melhor desempenho organizacional. Afinal, humano não pode mudar nada 

sem que primeiro entenda e aceite. 
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Segundo Reich, Gemino e Sauer (2014), a organização atingirá o benefício comercial 

se a mudança organizacional for projetada para alcançar os objetivos de negócios e a mudança 

organizacional será possível se a solução técnica for projetada para suportar os processos 

envolvidos na mudança organizacional. Assim, a implantação do modelo de governança de TI 

terá sucesso e promoverá benefício comercial se tiver como meta os objetivos de negócio e um 

bom modelo técnico como referência.  

Outrossim, a implantação de modelo de governança enseja num processo de mudança 

e pressupõe compartilhamento do conhecimento entre os interessados, entendendo como partes 

interessadas os técnicos, analistas e especialistas de projeto, os analistas e especialistas das áreas 

de negócio para garantir o melhor resultado na implementação. 

De acordo com Reich e Wee (2006), para se alcançar a troca de conhecimentos e 

entendimento pleno das expectativas, das oportunidades e restrições de cada um na gestão do 

projeto, deve-se investir tempo e recursos numa boa tecnologia de apoio ao compartilhamento 

do conhecimento.  

Nesse sentido, a troca entre os interessados deve construir confiança, aumentar a 

partilha de conhecimento para aumentar a congruência no entendimento, bem como a coerência 

de documentos, de acordo com Reich, Gemino e Sauer (2014), que em sua pesquisa 

comprovaram que os níveis mais elevados de Gestão do Conhecimento serão positivos se 

relacionados com níveis mais elevados de conhecimentos baseados no projeto. Na academia a 

gestão do conhecimento (knowledge management) é reconhecida como uma disciplina 

transversal e se relaciona diretamente com a gestão de mudança e a gestão da informação, um 

dos maiores ativos das empresas. 

 

É necessário que as organizações definam o que querem fazer e a forma como 

pretendem agir, para fornecer treinamentos e então fazer o que for necessário para reforçar esse 

comportamento, que permita mudança de hábito dos colaboradores, condição imprescindível 

para se aplicar novos processos e rotinas advindas do novo modelo de gestão e governança de 

TI. 

Ademais, outro aspecto importante é compreender a ligação entre gestão de mudança 

e gestão do conhecimento, por duas razões. Primeiro, são interdependentes, uma não acontece 

sem a outra. Em todo processo de mudança está presente de alguma forma as práticas da gestão 

do conhecimento, como criar, armazenar e disseminar informação, proporcionado ao indivíduo 

segurança diante do novo. Segundo, na história das empresas a troca de conhecimento 
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impulsiona a colaboração que impulsiona a mudança, juntas trabalham em direção a um 

objetivo. Por isso, a disciplina gestão do conhecimento será destacada a seguir.   

 

3.5.2 Gestão do Conhecimento  

 

A disciplina gestão do conhecimento (knowledge management) é transversal e se 

relaciona diretamente com a gestão de mudança e a gestão da informação nas empresas. Há 

algumas décadas o mundo corporativo e a academia têm tratado esse tema com muita 

relevância. A gestão do conhecimento promove uma visão integrada do gerenciamento e 

compartilhamento de um dos maiores ativos das empresas, a informação, o conhecimento, que 

pode estar num banco de dados, em documentos ou mesmo nas habilidades dos colaboradores. 

Na década de 90, o autor Karl Sveiby (1990) descreveu o conceito de gestão do conhecimento 

como uma disciplina que não é apenas um modo de eficiência operacional, e sim que faz parte 

da estratégia da empresa. Para Salojärvi, Furu e Sveiby (2005), parece claro que a maturidade 

da gestão do conhecimento é positivamente correlacionada com o crescimento da empresa. 

 

O processo de gestão do conhecimento é necessário em virtude do conhecimento 

existente na empresa, na mente das pessoas, nos departamentos e nos processos executados. As 

empresas sempre tiveram seus meios de administrar e guardar informação, contudo o ambiente 

externo de concorrência acirrada fez com que as organizações, além de aproveitarem seus 

recursos existentes, investissem também em tecnologia e gerenciamento da inovação. O 

objetivo desses processos para gerir informação é transformar dados soltos em informação 

essencial e acessível a qualquer colaborador. Assim, como é fundamental para uma pessoa ter 

conhecimento e domínio em determinadas áreas, para uma empresa não é diferente. É essencial 

que o conhecimento adquirido flua na organização e assegure um aumento no nível de 

competitividade. “A expressão não deve ser considerada de forma literal: gestão + 

conhecimento. O Conceito de Gestão do Conhecimento deve ser entendido como uma 

metáfora” (BETTENCOURT; CIANCONI, 2012). 

São vários os aspectos relacionados à Gestão do Conhecimento, dos quais 

destacaremos alguns, considerados mais relevantes, tais como: papel da alta administração, 

cultura e estrutura organizacionais, práticas de gestão de recursos humanos, sistemas de 

informação, indicadores e métodos de mensuração de resultados, práticas de comunicação 

interna, além da importância para continuidade dos processos. Afinal, a falta de processos 

sistematizados podem produzir a entropia da governança, que é pautada no cumprimento dos 
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padrões, de modo a evitar pequenos processos paralelos a serem realizados pelas pessoas que 

aplicam seu conhecimento de forma individualizada a partir do seu próprio conhecimento 

(BETTENCOURT e CIANCONI, 2012) e podem com isso garantir as micro mudanças do 

ambiente de negócio.  

De acordo com Davenport e Prusak (1998) a Gestão do Conhecimento é uma coleção 

de processos que governa a criação, disseminação e utilização do conhecimento para atingir 

plenamente os objetivos da organização. A gestão do conhecimento têm processos que orientam 

os colaboradores a práticas eficientes e eficazes de criar, procurar, armazenar e disseminar suas 

informações, independentemente da sua localização na estrutura organizacional. Contudo, essas 

competências adquiridas não se transformam em colaboração, pois cada indivíduo pode 

adquirir e armazenar informação para si, sem colaborar eficazmente, segundo Davenport, Harris 

e Cantrell (2004).  

Além da ação das pessoas para troca de conhecimento, as empresas devem prover 

meios e estimular a cultura de colaboração, estabelecendo política de gestão do conhecimento 

com objetivo de gerar um ambiente de desenvolvimento e confiança. Os processos devem 

estimular e recompensar a troca de informação de forma intuitiva. Com esse ambiente criado, 

os colaboradores que mais detêm conhecimento serão os que mais contribuirão para o sucesso 

da organização.  

Dois aspectos são fundamentais para manter esse clima saudável, que deve ser 

entendido em suas necessidades organizacionais assim como devem ser respeitadas as 

necessidades individuais e coletivas de cada colaborador, para produzir um genuíno 

conhecimento organizacional. Mais do que criar ambiente propício, as organizações devem 

eliminar as barreiras e remover os desestímulos ao compartilhamento da informação. Devem 

assegurar canais que possibilitem troca entre os colaboradores, como redes de comunicação, 

plataforma tecnológica, uso de webcams, editores multiusuários, entre outras formas, para 

desenvolver competências de colaboração e de retenção de conhecimentos (TARAFDAR; 

GORDON, 2007). Assim, o esforço colaborativo será na direção dos objetivos estratégicos. 

  Desta forma, teremos um gerenciamento corporativo estruturado da informação, 

gerada no ambiente interno ou originada do ambiente externo, e assim todo o conhecimento 

que parte dos colaboradores pertencerá também à organização e, em contrapartida, todos os 

colaboradores poderão usufruir do conhecimento presente na organização.  

A tecnologia da informação pode ser classificada como fator-chave na gestão do 

conhecimento. Ela acelera a velocidade de transferência de conhecimento, amplia seu alcance, 

produzindo de forma mais efetiva a aprendizagem organizacional, que resultará em inovação e 
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novos conhecimentos, suscitando um ciclo positivo de informação. Cabe destacar que a TI 

também tem papel relevante na gestão da informação, mas essa é outra disciplina que tem seu 

foco em estabelecer fluxos e processos para registrar o conhecimento. Entretanto, neste estudo, 

o papel da TI na gestão do conhecimento não é o foco e sim o papel da gestão do conhecimento 

na implantação do modelo de governança (HÉROUX; FORTIN, 2014).  

A liderança do CIO na articulação e comunicação de uma visão para o papel da TI é 

também uma capacidade relacional de governança de TI (DE HAES e VAN GREMBERGEN, 

2009; HEROUX e FORTIN, 2014) afirmam que, quando a liderança de TI vem do topo, as 

capacidades relacionais de governança de TI como um todo, são mais desenvolvidas. Para estes 

autores, as empresas podem adotar um modo ofensivo ou defensivo de TI e o perfil do CIO 

deve ser adequado para garantir que a TI seja compreendida por todos os gestores da 

organização. Caso as organizações tenham estratégias mais competitivas e grande exigência de 

tecnologia, a governança de TI deve estabelecer um modo ofensivo. Caso tenha baixa 

necessidade de tecnologia no negócio, o modelo de gestão de TI deve se caracterizar por 

defensivo. Esses modos diferem a capacidade relacional de TI, para mais ou menos 

desenvolvidas.  

Ademais, há de se considerar que os mecanismos de governança devem refletir a 

intensidade do conhecimento praticado na organização em todos os níveis.   

 

 

3.6 COBIT – O MODELO ESCOLHIDO  

 

Existem alguns modelos para implementação da governança, podemos citar: o 

Capability Maturity Model Integration - CMMI conhecido como modelo de boas práticas a 

serem adotadas para desenvolvimento de produtos e projetos de sistemas e softwares; a 

ISO/IEC 38500 que também trata em seu escopo a governança corporativa; a ISO 31000 com 

os princípios e guias para o gerenciamento de riscos; o modelo brasileiro MPS.BR com foco no 

processo de desenvolvimento de Software; o modelo ITIL já citado neste capítulo que tem como 

escopo os serviços de TI, segurança da informação, gerenciamento da infraestrutura, gestão de 

ativos e aplicativos.  

Nada obstante, a importância destes modelos a organização pesquisada adotou como 

modelo principal o Control Objectives for Information and Related Technologies (CobiT) por 

ser altamente aplicável para a governança e o gerenciamento da TI (TALITA DOURADO, 

2016). Esse framework é mundialmente reconhecido formado por um conjunto de boas práticas 
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para controle em alto nível e recomendações de governança de TI, com a finalidade principal 

de contribuir para o sucesso da entrega de produtos e serviços de TI com base nas necessidades 

do negócio.  

 

3.6.1 Histórico e Evolução  

 

Esse framework foi criado em 1994, pela Information Systems Audit and Control 

Foundation (ISACF), ligado à ISAC Association (ISACA), instituto internacional responsável 

por manter o modelo. O ISACA é formado por mais de 180 empresas de TI ao redor do mundo 

e administra certificações de segurança, governança, auditoria e risco. Também tem como 

atividade a publicação de materiais de boas práticas para o mercado de TI.  

Desde sua criação o modelo vem evoluindo, incorporando padrões internacionais 

técnicos, profissionais, regulatórios e específicos para TI. Atualmente, o modelo está em sua 

quinta versão, lançada em 2012, com uma mudança estrutural, destacando os domínios para 

Governança e Gestão. 

 

 

A governança garante que as necessidades, condições e opções das partes 

interessadas sejam avaliadas a fim de determinar objetivos corporativos 

acordados e equilibrados; definindo a direção através de priorizações e 

tomadas de decisão; e monitorando o desempenho e a conformidade com a 

direção e os objetivos estabelecidos (CobiT, 2009). 
 

O CobiT5 adotado pela instituição estudada é um modelo corporativo (COBIT 4.1; 

Enterprise Value Governance IT Investiments - Val IT 2.0; , Risk IT e Business Model for 

Information Security  - BMIS) para governança e gestão de TI, baseado em valor de TI para o 

negócio, risco e segurança.  

Todavia, há muitos outros como os padrões como Information Technology 

Infrastructure Library - ITIL, The Open Group Architecture – TOGAF; e International 

Organization for Standardization,- ISO, com suas normas e boas práticas relacionadas a TI. 

Cada um deles fornece orientações relevantes para um conjunto específico de atividades de TI. 

Como o Cobit5 está aderente aos diferentes modelos importantes em um alto nível pode, 

portanto, servir como o um modelo unificado para a governança e gestão de TI da organização. 

 

Dessa forma, o modelo tornou-se completo, estabelecendo relacionamento com os 

requisitos do negócio, organizando as atividades de TI em um modelo de processos genéricos, 
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identificando os principais recursos de TI que devem possuir mais investimentos e definindo os 

objetivos de controle que devem ser considerados para a gestão, representando os principais 

processos das funções da TI.  

 

3.6.2 Domínios   

 

O CobiT5 conta com uma arquitetura formada por cinco domínios, sendo um de 

governança e quatro de gestão, que fundamenta o seu núcleo, sendo eles: o alinhamento 

estratégico; que é a ligação entre o negócio e a TI; a agregação de valor, que se restringe a 

executar aquilo que entrega benefícios de acordo com a estratégia; o gerenciamento de recursos, 

em que se procura otimizar os investimentos; o gerenciamento de riscos, em que a alta direção 

conhece e entende os riscos; e a medição de desempenho, em que se acompanha e se monitora 

a implantação e o andamento dos projetos e recursos associados. Para suportar todas essas cinco 

áreas, o framework CobiT5 é composto por 37 processos e 210 pontos de controle, tornando-

se uma metodologia diferenciada com foco no alinhamento da TI ao negócio da empresa. 

 

O CobiT foi identificado como modelo de gestão para a organização pesquisada, que 

desejava integrar a TI ao negócio, institucionalizando boas práticas de planejamento e 

organização, aquisição e implementação, entrega e suporte e monitoração e avaliação de 

desempenho da TI, além de responder diretamente aos processos normativos das resoluções da 

CNI, citadas anteriormente no capítulo “Papel da legislação na governança de TI”. 

Outra premissa importante do CobiT é o controle através de objetivos, realizado por 

conjunto de políticas, processos, procedimentos, práticas e estruturas organizacionais, visando 

garantir que os objetivos de negócio sejam atingidos e que os eventos indesejáveis sejam 

prevenidos ou detectados e corrigidos. Esses objetivos de controle constituem os requisitos 

mínimos para que os processos de TI possam ser controlados de forma eficaz. A visão integrada 

do modelo garante um dos princípios básicos de que os recursos de TI sejam gerenciados para 

atingir suas metas, que estão estreitamente ligadas aos requisitos e metas do negócio.  

 

Contudo, não obstante o modelo cobrir todo o conjunto de atividades de TI, ele se 

concentra mais em “o que” deve ser atingido em vez de “como” atingir, o que o torna mais 

aplicável no nível estratégico, favorecendo o entendimento dos processos de TI por toda a 

organização. Outro benefício do modelo é fornecer um guia prático para sua implementação (o 
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que será avaliado na pesquisa a ser aplicada aos colaboradores de TI) e ainda funciona como 

um guia para avaliação da maturidade dos processos existentes.  

No domínio de governança, o modelo estabelece cinco processos com a função de 

garantir que as necessidades e opções dos stakeholders sejam avaliadas e priorizadas em função 

dos objetivos organizacionais, e monitoradas em relação a seu desempenho, conformidade e 

progresso.  

No domínio de gestão são estabelecidos 32 processos, com ênfase para planejar, 

construir, executar e monitorar as atividades em alinhamento com a direção definida pelo órgão 

de governança, visando atingir os objetivos organizacionais. 

Como citado anteriormente, o CobiT5 expõem uma clara distinção entre governança 

de TI e gestão de TI, entretanto, há de se verificar a relevância das disciplinas, bem como o 

entendimento dos seus diferentes conceitos e aplicabilidades na empresa estudada. A pesquisa 

apontará se há uma clara distinção entre governança e gestão ou não, implicando que a não 

existência de clareza dos conceitos é uma situação de ocorrência comum nas empresas.  

Por ser um modelo abrangente, aplicável à auditoria de processos de TI, envolvendo 

desde o planejamento da tecnologia até o monitoramento (FERNANDES; ABREU, 2012), o 

CobiT 5 apresenta   perfeita distinção das disciplinas de governança e gestão de TI. Em essência, 

os processos de governança devem garantir pleno atendimento às necessidades das partes 

interessadas, direcionando objetivos corporativos, definindo a direção através de priorizações e 

tomadas de decisão, orientando para investimento, monitorando o desempenho e a 

conformidade.  

Já os processos de gestão são responsáveis pelo planejamento, desenvolvimento, 

execução e monitoramento das atividades em consonância com a direção definida pelo órgão 

de governança a fim de atingir os objetivos corporativos. Afinal, os processos de gestão cuidam 

dos recursos. 

Por fim, ao implantar um modelo de governança com base em princípios e 

recomendações das boas práticas a empresa se torna apta para gerir os processos e serviços de 

TI alinhados ao negócio. A adoção de mecanismos de governança contribuiu para fortalecer a 

área de TI perante a organização e consequentemente a própria organização. 

 

3.6.3 Princípios Básicos  

Considerando que o CobiT é focado no negócio, diferentemente de outras 

metodologias que focam apenas nos serviços de TI, o modelo impulsiona a governança de TI a 

ser mais estratégica. Com base em seus princípios e recomendações, o framework ajuda as 
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empresas a estabelecerem seus processos de governança e gestão de TI, servindo de referência 

aos gestores e colaboradores da TI. Os princípios do CobiT 5 são: atender as necessidades das 

partes interessadas; cobrir a empresa de ponta a ponta; aplicar um framework único e integrado; 

permitir uma abordagem holística; distinguir a governança da gestão.   

 

3.6.4 Estrutura dos processos trabalhados   

 

Considerando a complexidade do CobiT usualmente as empresas adotam um grupo de 

processos iniciais para o sucesso da implantação do modelo de governança. Para entender o 

ambiente organizacional e como se comportarão as melhores práticas, faz-se necessário que as 

organizações elaborem um modelo de estudo prévio (WILKIN e CERPA, 2012), a fim de 

definir problemas e conseguir adaptar as práticas do framework à sua realidade bem como para 

promover ações para engajamento dos colaboradores nos processos trabalhados do CobiT5.  

O Quadro 10 apresenta os processos do CobiT definidos para implantação na 

organização pesquisada, correlacionados aos processos do órgão deliberativo e regulatório do 

ambiente mercadológico da instituição.   
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Quadro 10 - Relacionamento dos Processos CobiT5 e CNI 

 Processos de TI CobiT5  
Processos de TI 

Resolução CNI 

MEA01  

MEA02  

MEA03 

Desempenho e Conformidade 

Sistema de Controle Interno 
Conformidade com Requisitos Externos 

 Auditoria de TI 

APO09  

APO10 
Gerenciar Contratos de Prestação de Serviços Gerenciar Fornecedores  

 

Contratações de bens e serviços de 

TI 

 

APO10 Gerenciar Fornecedores   Gestão de contratos de TI 

APO05 Gerenciar Orçamento e Custos   Orçamento de TI 

BAI02 

BAI03 

BAI03 

Definição de Requisitos 
Gerenciar Identificação e Desenvolvimento de Soluções 

Processo de Desenvolvimento de Software  
Gerenciar Identificação e Desenvolvimento de Soluções 

  

Aquisição de desenvolvimento de 

soluções de TI 

Padrões de Desenvolvimento de 

Soluções e Aquisições  

 

APO01 

APO07 

APO09 

Gerenciar Estrutura de Gestão de TI 

Gerenciar Recursos Humanos 

Gerenciar Conhecimento 

 Gestão de recursos humanos de TI 

APO02  

BAI01  

BAI09  

APO05 

Gerenciar Estratégia 

Gerenciar Programas e Projetos 
Gerenciar Ativos   Gerenciar Portfólio 

 Planejamento da área de TI 

Gerenciamento de Portfólio 

Gerenciamento de Catálogo  

 APO01  

APO06 

Gerenciar Estrutura de Gestão de TI 
Gerenciar Orçamento de Custos 

 Decisões de TI 

APO01  

APO13  

DSS05 

DSS4  

APO12  

BAI06 

 DSS02 

Gerenciar Estrutura de Gestão de TI 

Gerenciar Segurança 
Gerenciar Serviços de Segurança 

Gerenciar Continuidade  

Gerenciar Riscos  
Gerenciar Mudanças  

Gerenciar Solicitações e Incidentes de Serviço 

 Segurança da Informação 

Garantia da continuidade dos negócios 
Gerenciamento de Riscos 

Gestão de mudança  

Gerenciamento de Incidentes e  
Solicitações de Serviços 

DSS06  

DSS01  

DSS03 

BAI05  

Gerenciar Controles do Processo de Negócio Gerenciar Operações; 

Gerenciar Problema; Gerenciar Capacidade de Mudança  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os processos apresentados no Quadro 10 serão a base para definição das dimensões 

da pesquisa a ser aplicada. Este capítulo abordou os subtemas do estudo identificados através 

da busca das palavras-chave durante a pesquisa bibliométrica.  
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4 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Conforme Silva e Menezes (2005 p. 23), entende-se aqui por metodologia científica o 

conjunto de etapas ordenadamente dispostas que se deve vencer na investigação de um 

fenômeno. Para Marconi e Lakatos (2003), a pesquisa é um procedimento formal que requer 

tratamento científico para conhecer a realidade e é realizada através de um conjunto de 

atividades sistemáticas e racionais que permitem alcançar o objetivo. O método define qual o 

caminho deve ser seguido, detectando os erros e auxiliando nas decisões do pesquisador.   

Para melhor apresentação do método de pesquisa foi elaborado um quadro geral 

(Quadro 11) com as oito etapas que compõem o método adotado, divididas em quatro grandes 

eixos: conhecimento prévio e teorias existentes; formulação do instrumento e modelo de 

aplicação, instrumento de pesquisa e exercício de análise dos resultados. A cada uma das etapas 

são relacionados os objetivos e o tipo de método de pesquisa, conforme quadro: 

 

Quadro 11 - Fundamentação teórica das etapas da Pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Costa (2014) 
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Este capítulo apresenta a metodologia e os procedimentos usados nessa pesquisa 

exploratória, a qual – segundo Gil (2002) – “embora [seja] bastante flexível, na maioria dos 

casos assume a forma de pesquisa bibliográfica ou de estudo de caso” e permite ao investigador 

“aumentar sua experiência em torno de determinado problema”. Afinal, pesquisar significa, de 

forma bem simples, procurar respostas para indagações propostas, identificando as múltiplas 

perspectivas das pessoas em ambientes naturais. 

 

4.1  CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa se desenvolveu, em parte, pela revisão da literatura, com o objetivo de 

identificar e compreender conceitos e metodologias utilizados nos estudos sobre implantação 

de modelo de governança de TI. Foram identificadas, a partir da seleção da literatura, as 

principais dimensões a serem analisadas na pesquisa e submetidas ao grupo de profissionais 

respondentes. 

 Foi escolhido o método de estudo de caso com base referencial na estratégia de 

pesquisa proposta por Yin (2005), para se avaliar um fenômeno atual dentro do seu contexto da 

vida real, num desenho de caso único/holístico, no qual apenas um caso é examinado no todo e 

no qual são utilizadas várias fontes de evidência. Esse estudo de caso tem foco específico num 

tema, é explorado dentro de um única organização e é direcionado a uma faixa de público 

específica. O objetivo deste estudo é analisar a implantação da governança de TI em uma 

organização, de modo a identificar diretrizes que orientem a integração da TI ao Negócio e será 

explorado de forma profunda e exaustiva, atendendo desta forma os preceitos do método.  

A estratégia de escolha de uma entidade sem fins lucrativos como objeto deste estudo 

de caso, se mostrou consistente pelo fato de ser ainda pouco explorado o tema de governança 

de TI nas organizações que compõem o Terceiro Setor. Tanto para análise das questões de 

conformidade e ainda mais importante e inédito para análise do impacto de integração da TI ao 

negócio. 

Outro ponto relevante para a definição pelo estudo de caso foi a condição de acesso às 

múltiplas fontes de dados da organização pesquisada, exigência para realização eficaz do estudo 

(GRAY, 2012).     

A aplicação da pesquisa neste estudo de caso se mostra significativa, pois ampliará a 

fonte de coleta de dados através de entrevista em grupo, no modelo de grupo focal, de modo 

que os profissionais de TI possam responder um problema com riqueza de informações, posição 

defendida por Gil (2002) para a realização de uma pesquisa na qual não existem informações 
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suficientes ou quando a informação está disponível, mas se encontra em um estado de desordem 

que não permite que possa ser relacionada ao problema. 

Considerando os objetivos da pesquisa e as questões-problemas levantadas, para a 

classificação da pesquisa foram utilizados os seguintes conceitos, propostos por Gil (2002): 

 

Estratégia de Pesquisa:  

 Estudo de Caso: apresenta como forma da questão da pesquisa – como e por que. 

Não exige controle sobre eventos comportamentais. Focaliza acontecimentos 

contemporâneos. 

Quanto à natureza, a presente pesquisa pode ser classificada como:  

 Pesquisa Aplicada: o estudo tem como objetivo gerar conhecimento para aplicação 

prática, visando à solução do problema específico apresentado. 

Quanto aos objetivos, essa pesquisa pode ser classificada como: 

 Pesquisa exploratória: o estudo tem como finalidade desenvolver e esclarecer 

conceitos e ideias acerca da implantação do modelo de governança, na visão dos 

profissionais de TI, ótica pouco explorada na literatura, além de permitir à 

investigadora aumentar sua experiência em torno do problema.  

 Pesquisa de levantamento descritiva: este estudo tem como objetivo identificar as 

distintas percepções dos profissionais de TI no processo de mudança gerado pelo 

novo modelo de governança, através do levantamento de dados e realização de 

grupo focal. 

Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa é classificada como: 

 Pesquisa bibliográfica: o estudo apresenta uma revisão bibliográfica realizada com 

base nas palavras-chave: governança de TI, legislação da tecnologia da informação 

e gestão da mudança em tecnologia da informação. Foram consultados artigos de 

periódicos e livros sobre o assunto.  

 Pesquisa documental: para realização da pesquisa foram considerados documentos 

da organização estudada. 

Quanto ao método de coleta de dados:  

 Pesquisa de campo: entrevista através de grupo focal com painel de especialistas 

envolvidos na implantação do modelo de governança.  

Para enquadramento da estratégia de pesquisa como estudo de caso, foram adotados 

os seguintes propósitos, registrados por Gil (2002, p.77):  

a) Explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos; 

b) Descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada 

investigação;  
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c) Explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito 

complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e experimentos. 

A partir da formulação do problema torna-se necessário definir o delineamento da 

pesquisa, que refere-se ao planejamento da pesquisa envolvendo diagramação, previsão de 

análise e interpretação dos dados, considerando o ambiente em que os dados são coletados e a 

forma de controle das variáveis. A essência do delineamento é contrastar a teoria aos fatos e 

marca a etapa em que o pesquisador passa a considerar a aplicação dos métodos discretos, ou 

seja, daqueles que proporcionam os meios técnicos para a investigação (Gil, 2002 p. 49). 

Não obstante, o entendimento pela aplicação do método de estudo de caso, a análise 

observativa ou o ponto de vista de alguns pesquisadores apresentam preconceitos contra o 

método Yin (2003b), pela falta de definição de procedimentos metodológicos rígidos, podendo 

gerar vieses que comprometam a qualidade dos resultados, a quantidade de tempo que leva para 

se concluir um estudo e também a dificuldade de generalizar a partir de base frágil de um único 

ou múltiplos casos, além do risco de não conseguir analisar e interpretar os dados gerados na 

pesquisa. 

 Com vista a mitigar os pontos fracos e os riscos do método, este estudo de caso adotou 

como premissas no planejamento: 

 Coleta de dados na pesquisa bibliométrica e aplicação de questionário 

semiestruturado na entrevista de grupo focal com os profissionais de TI. 

 Análise dos dados que possam expressar hipóteses teóricas para outras 

organizações que desejem implantar modelo de governança de TI.  

 Reduzir o tempo de realização, com objetividade e legitimidade na ação de coleta 

de dados da pesquisa bibliométrica e na pesquisa de campo.  

A pesquisa qualitativa depende de fatores como a natureza dos dados coletados, os 

instrumentos de pesquisa e o referencial teórico utilizados na investigação. Silva e Menezes 

(2005) falam que esse tipo de pesquisa não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas e o 

ambiente natural é considerado como fonte direta de coleta de dados, proporcionada pela 

entrevista através de grupo focal.   

Segundo Gray (2012), o papel do pesquisador dentro da pesquisa qualitativa consiste 

em obter um panorama completo do contexto em estudo com riqueza de dados, incluindo as 

percepções dos participantes, sendo o principal foco da pesquisa o entendimento das formas 

como as pessoas agem e a explicação de suas ações e, conforme Gil (2008), isso se torna 

possível quando se aplica técnicas de interrogação para captura o ponto de vista dos 

entrevistados.  
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4.2 CATEGORIZAÇÃO DA AMOSTRA DA PESQUISA 

 

O objeto de estudo irá focar na abordagem analítica, centrado nas percepções que os 

profissionais da área de TI têm sobre a implantação do modelo de governança e, a partir dela, 

se houve maior integração da TI ao negócio.  

O universo da pesquisa consiste em uma organização sem fins lucrativos do setor de 

serviços de saúde, educação, tecnologia e informação de interesse empresarial e a amostra 

consiste em parte do grupo de profissionais de TI envolvidos diretamente na implantação do 

modelo de governança. A organização tem mais de 18.000 ativos de TI (microcomputador, 

notebook e impressora), aproximadamente 3.000 ativos de telecomunicações como celulares, 

rádios, ramais IP, digitais e analógicos, 7.000 contas de rede e mais de 100 sistemas de 

informação em funcionamento. O grupo representa a população da pesquisa selecionada, 

conforme critério de representatividade, segundo Silva e Menezes (2005). Ao todo foram 

selecionados 15 profissionais, entre gestores e não gestores, como respondentes, os quais estão 

distribuídos entre as áreas de suporte, desenvolvimento, infraestrutura, relacionamento com 

cliente e projetos. A amostra é relevante, por representar a equipe de TI responsável por 

processos implantados no modelo de governança, além do relacionamento próximo aos clientes 

e da participação na esfera de decisão da gestão da área. O entendimento e aplicação dos 

mecanismos de governança por parte desses profissionais definirá o sucesso ou não da empresa, 

quanto ao melhor uso da tecnologia da informação. 

 

 Assim, serão consideradas duas variáveis na pesquisa, a primeira a percepção dos 

colaboradores através da opinião sobre fatores da governança que consideraram essencial e a 

segunda a análise do desempenho da TI para se integrar ao negócio a partir dos mecanismos da 

governança. A observação de campo se dará na entrevista com grupo focal, tendo o pesquisador 

o papel de moderador. Para contribuir na dinâmica foi o exposto o modelo que definiu como os 

objetivos derivaram nas dimensões da pesquisa para ser trabalhado pelo grupo, conforme ilustra 

a Figura 12: 
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Figura 12 - Objetivos da Pesquisa x Questões da Pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

 

 

Para Caplan (1990), os grupos focais se caracterizam por agrupamento de pessoas que 

se reúnem para a análise e avaliação de conceitos ou identificação de problemas. Quanto ao 

tamanho do grupo, é organizado com poucos participantes, visando à alta interação. Os 

profissionais escolhidos na amostra representam a maioria das funções exercidas na área de TI, 

conforme demonstrado no Quadros 12. São especialistas de TI com larga experiência, diferentes 

competências, faixa etária variada, os mais antigos com vinte e dois anos de empresa e o mais 

novo com dois anos, experiência na função de desde um ano o mais recente a seis anos o mais 

antigo e ainda um conjunto formado por gestores e não gestores, conforme demonstrado no 

Quadro 13. Essa composição multifuncional contribuirá para uma discussão rica, com grande 

diversidade e profundidade de respostas sobre a análise da implantação da governança e o 

resultado da integração da TI ao negócio, com aproveitamento das opiniões e experiências de 

um indivíduo para ampliar a visão do coletivo, pois com certeza a discussão em grupo trará 

mais riqueza de informação do que simplesmente a soma das respostas individuais de cada 

participante. Todos os participantes serão convidados a participar voluntariamente do estudo. 

O método de grupo focal permitirá perceber pontos de vista diferentes sobre o tema, motivações 

para evolução e melhorias da governança e consequentemente da empresa.  
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O quadro 12 ilustra a definição dos grupos da pesquisa: 

Quadro 12 - Definição dos grupos da amostra 

# Grupos Descrição 
Qtde 

 

1 
Especialistas e Analistas de 

Negócio 

Funcionários que atuam diretamente com áreas de negócio, são 

responsáveis pela especificação dos requisitos funcionais das 

demandas das áreas. 

002 

2 Especialistas e Analistas de TI 
Funcionários que atuam na elaboração do estudos técnicos, 

análise dos relatórios 
005 

3 Arquiteto de Sistemas 
Funcionários que atuam no gerenciamento de projetos junto 

aos desenvolvedores de aplicativos 
001 

4 Coordenadores 
Funcionários responsáveis pelo acompanhamento e controle de 

desenvolvimento de aplicativos, operação e infraestrutura. 
005 

5 Gerentes 
Funcionários responsáveis pela média e alta gestão da 

organização. 
002 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

Nesta pesquisa, as amostras foram consideradas como não probabilísticas, pois não 

são baseadas em procedimentos estatísticos. O tipo da amostra foi selecionado por tipicidade, 

ou seja, foram selecionados indivíduos com representatividade na população (VERGARA, 

2000). O quadro 13 apresenta a descrição detalhada dos indivíduos que compõem a amostra. 

  
Quadro 13 - Descrição da Amostra 

# Cargo Gênero Idade Escolaridade 
Tempo de 
empresa 

Tempo 
na 

atividade 

1 GER DE SISTEMAS DA INFORMAÇÃO M 40 MESTRADO 18 ANOS  4 ANOS 

2 GER INFRAEST E OPERAÇÕES DE TI M 45 PÓS-GRADUAÇÃO 2 ANOS  2 ANOS 

3 ESPECIALISTA TI - NEGÓCIO M 37 PÓS-GRADUAÇÃO 5 ANOS  5 ANOS 

4 ESPECIALISTA TI – SEG. DA INFORMAÇÃO M 44 PÓS-GRADUAÇÃO 16 ANOS 4 ANOS 

5 ESPECIALISTA TI - INFRAESTRUTURA  M 33 PÓS-GRADUAÇÃO 5 ANOS  3 ANOS 

6 ESPECIALISTA DE TI - DADOS F 51 PÓS-GRADUAÇÃO 22 ANOS 1 ANOS 

7 ANALISTA DE TI I – INFOR. GERENCIAL F 42 PÓS-GRADUAÇÃO 21 ANOS 5 ANO 

8 ANALISTA DE TI II -  NEGÓCIO F 31 PÓS-GRADUAÇÃO 12 ANOS 2 ANOS 

9 ANALISTA DE TI III - M 38 PÓS-GRADUAÇÃO 4 ANOS 3 ANOS 

10 ARQUITETO DE SISTEMAS M 36 SUPERIOR  10 ANOS  6 ANOS 

11 COORD ATENDIMENTO E SUPORTE M 47 PÓS-GRADUAÇÃO 21 ANOS 1 ANO 

12 COORD ATIVOS E CONTRATOS DE TI M 37 SUPERIOR 4 ANOS 2 ANOS 

13 COORD BI E ADM DADOS F 52 PÓS-GRADUAÇÃO  22 ANOS 4 ANOS  

14 COORD INFRA-ESTRUTURA TELECOM M 40 PÓS-GRADUAÇÃO 14 ANOS 4 ANOS  

15 COORD SISTEMA INFORMAÇÃO F 46 PÓS-GRADUAÇÃO 17 ANOS 4 ANOS  

Fonte: Elaborado pela autora 
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De acordos com recentes estudos analisados (BOH; YELLIN, 2006; BUCHWALD; 

URBACH; AHLEMANN, 2014; HEROUX, FORTIN, 2014), organizações que adotaram 

mecanismos de governança de TI e perceberam as relações entre a dependência de TI e a 

governança de TI, melhoraram seu desempenho. No entanto, há várias diferenças entre a 

atuação do setor privado e a do setor público, embora ambos busquem melhorar seu 

desempenho, quer na obtenção de lucro (setor privado), quer na eficiência, eficácia e efetividade 

na prestação dos serviços – caso em que se enquadra a organização pesquisada. Esta constatação 

delineou os elementos identificados no núcleo central da pesquisa, responsáveis por consolidar 

a visão consensual do grupo, para as dimensões: Planejamento, Estratégia, Gestão e Controle.   

Nomeadamente, o desejo de retratar a organização em boa perspectiva pode levar os 

respondentes a exagerar suas respostas nas escalas do método de Lawshe, escolhido para a 

pesquisa. Não obstante, a importância do estudo está na leitura fidedigna da perspectiva dos 

envolvidos sobre o processo de implantação e a visão deles sobre o nível da organização para 

atingir ou não a estabilidade em termos de governança de TI. Neste sentido, a estabilidade 

correspondente ao nível de dependência da TI pelo negócio e este estudo também visa fornecer 

evidência sobre a influência da dependência de TI na governança de TI. 

Como o estudo se delimita à uma única empresa e com grupo especifico de 

respondentes, esta pesquisa adotou metodologias de grupo focal e painel de especialistas, 

formado por profissionais de tecnologia da informação. 

  

4.3 DEFINIÇÃO DO MÉTODO ESCOLHIDO  

 

Com o intuito de aplicar práticas inovadoras para suporte e apoio à dinâmica de grupo, 

foi utilizado um roteiro de trabalho e um questionário para melhor adequar ao tipo de entrevista 

semiestruturada, organizados em quatro dimensões vinculadas aos objetivos da pesquisa, às 

questões e aos fatores, com vistas a obter resultado qualitativo e quantitativo possível a partir 

do uso do método de Lawshe (1975) para medir a habilidade e o conhecimento sobre os temas 

discutidos, aplicando as métricas ilustradas no Quadro 14, por número de painelistas e índice 

de valores mínimos para considerar o fator dentro da métrica essencial.  

 

 

 

 



76 
 

Quadro 14 – Tabela Lawshe  

 

A validade de cada conteúdo será medida através das seguintes unidades de medida:  

1. Essencial; 

2. Importante, mas não essencial; 

3. Não necessário. 

Cada participante respondeu individualmente sobre os fatores pré-relacionados, 

incluiu novos fatores e depois analisou-os em grupo com mais cinco participantes.  

 

Contudo, será aplicada a fórmula modificada para calcular o Índice de Validade de 

Conteúdo -  CVR crítico que não havia sido relatado no artigo de Lawshe (1975). Com isso, 

alguns novos estudos surgiram e revelaram diferenças no cálculo, como a pesquisa realizada 

por Ayre e Scally (2013), que foi escolhida por obter um Content Validity Ratio –CVR, um 

indicar crítico de validade de conteúdo mais preciso.  

Esses autores propuseram um novo indicador como valor crítico para determinar a 

quantidade de conteúdo validado como Essencial pelos painelistas e somente esses serão 

validados no instrumento. As assertivas ou fatores apontados como Importante e Não 

Necessário devem ser descartados e, no caso de novo fator apontado pelo grupo, deve ser 

incluído no instrumento final. 

Ayre e Scally (2013) criaram uma tabela apresentada com tamanhos de grupos maiores 

e este estudo serviu como base para a definição do tamanho do grupo desta pesquisa, 

dimensionado para (n) 15 participantes. Desta forma, considerando um painel de 15 membros, 

a probabilidade de sucesso (p) é de 0,5 e α = 0,05. O CRITBINOM (15, 0,5, 0,95) = 11. 

Utilizando uma probabilidade binomial cumulativa, existe uma probabilidade de se obter 0,95 

ou menor. Assim, há no máximo uma probabilidade de 0.05 de se obter 12 ou maior de 
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resultados essenciais. Determinado esse como o valor crítico para garantir um nível de acordo 

acima do acaso em α ajustado em 0,05. 

CVR =    ne – N2 

              N2 

Onde: CVR = Relação de Validade de Conteúdo  

ne = número de palestrantes que concordaram categoria "essencial" 

N = número total de membros do painel 

 

A expressão para a CVI é:  

        M 

 CVR =  
       1 i_____________ 

CVI = M= 

 

Onde: CVRi = Validade de motivo conteúdo de itens aceitáveis (Lawshe).  

M = número de itens de teste. Total de aceitáveis. 

 
  

Essa expressão está representada no Quadro 15 criado pelos autores para os valores 

críticos por respondentes: 

Quadro 15 – Índice de Validade de Conteúdo Crítico  

Nº Respondentes 
Nº crítico (Quantidade Mínima de 

Especialistas que consideraram a assertiva 
essencial para inclusão) 

Proporção Essencial 
CVR Crítico 

 

5 5 1 1.00 

6 6 1 1.00 

7 7 1 1.00 

8 7 .875 .750 

9 8 .889 .778 

10 9 .900 .800 

11 9 .818 .636 

12 10 .833 .667 

13 13 .769 .538 

14 11 .786 .571 

15 12 .800 .600 
 

  
Fonte: Ayre & Scally (2014) 

 
   

Outro fator importante, que pode ser objeto de nova pesquisa, é o entendimento da 

percepção dos executivos do negócio nas diferentes variáveis de interesse, sobre a governança 

de TI para o desempenho da organização. A percepção deste grupo pode não corresponder ao 

que seria razoável caso a organização não tenha atingido patamares estáveis de governança de 
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TI, segundo Heroux e Fortin (2014). Nesse contexto, pesquisas futuras poderiam examinar o 

alinhamento entre a governança de TI, a dependência de TI e relacionamento com o 

desempenho organizacional.  

 

4.4 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 A pesquisa foi categorizada como estudo de caso e obteve apoio irrestrito da 

organização, o que possibilitou alcançar os propósitos do estudo de caso de explorar, descrever 

e explicar situações reais. O método de pesquisa foi retratado no Quadro11 – Fundamentação 

teórica das etapas da pesquisa, iniciada com a revisão da literatura, passando pela definição da 

estratégia de pesquisa, execução, até análise dos resultados. Esse método proporcionou: 

organização, ganho de tempo, qualidade do material levantado e condição de aplicar a pesquisa 

sem gerar viés. 

 Segundo Silva e Menezes (2005), a definição do instrumento de coleta de dados 

depende dos objetivos que se pretende alcançar com a pesquisa e do universo a ser investigado.  

 Para execução desta pesquisa, foi realizado o levantamento de dados secundários e 

primários. Os secundários foram primeiramente coletados durante o levantamento 

bibliométrico e a revisão da literatura; de modo complementar, foram coletados também 

documentos fornecidos pela empresa, sobre o processo de implantação do modelo de 

governança de TI. Os dados primários foram obtidos por meio de entrevista semiestruturada 

com o grupo focal. Conforme afirma Gil (2008, p.114/119), utilizando técnicas de interrogação 

é possível obter os dados a partir do ponto de vista dos participantes e, de forma geral, as 

pesquisas são usadas para coletar opiniões para a análise de fatos e conceitos. 

 

4.4.1 Entrevistas em grupo  

 

De acordo com Gray (2012, p. 313), 

 

As entrevistas em grupo podem ter vários formatos, incluindo diversos 

entrevistadores, entrevistas conjuntas e grupos focais.  Uma vantagem de usar 

entrevistas em grupo é que os custos podem ser reduzidos em muito, enquanto a 

chance de não resposta cai a praticamente zero. 

 

Neste estudo, propõe-se a utilização do modelo de entrevista semiestruturada aplicada 

em grupo focal que, segundo Manzini (2012), tem como característica um roteiro com 

perguntas abertas, com flexibilidade na sequência e é indicado para estudar fenômenos com 
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uma população específica, devendo o pesquisador estar preparado para comentários 

inesperados e opiniões divergentes ou mesmo impróprias (GRAY, 2012).  

Como citado anteriormente, serão utilizados documentos técnicos para compor a 

análise da pesquisa e também a observação e o material proveniente das entrevistas. Segundo 

Gray (2012), a observação envolve a análise sistemática sobre as ações das pessoas e o registro 

e interpretação do seu comportamento. Nesta pesquisa será considerada a observação do 

participante, enfatizando o sentido que os participantes atribuem às suas ações, num caráter 

meramente qualitativo. 

 

4.4.2 Planejamento da reunião 

 

Esta seção apresentará o modus operandi da execução da pesquisa. 

• Dinâmica de grupo   

A dinâmica de grupo definida visa à aplicação do instrumento com alta participação e 

tempo sincronizado para análise de cada dimensão pelo grupo focal. Tal dinâmica consiste na 

aplicação da técnica de brainstorming com utilização de post-its para preenchimento das 

respostas.  

O planejamento da reunião visa à criação de condições que possibilitassem a discussão 

do grupo focal numa atmosfera agradável e informal, capaz de colocar seus participantes à 

vontade para expor ideias, sentimentos e opiniões. Caplan (1990) sugere condução de grupo 

numa progressão natural dos assuntos, iniciando-se com tópicos mais gerais até chegar ao 

tópico específico e focal da pesquisa.  

Foram destinadas 3,5 horas para a reunião, compreendendo as etapas de recepção, 

alinhamento do tema, aplicação da primeira dinâmica, aplicação do questionário, discussão 

entre os participantes, recolhimento do questionário e momento de finalização.  

• Condução do grupo  

Segundo Caplan (1990), para dar prosseguimento a uma pesquisa baseada nesta 

técnica, faz-se necessária a disponibilidade de um moderador que administre o diálogo e 

estimule um ambiente de troca, no qual as pessoas se sintam à vontade para compartilharem 

suas ideias e opiniões. No caso do presente estudo, tal tarefa coube à própria pesquisadora a 

condução do grupo focal, que ainda aplicou sua experiência como profissional da área de TI, 

com foco direcionado para a aplicação da técnica apresentada por Dilorio et al. (1994), onde o 

pesquisador conduz a dinâmica como moderador e facilitador do tema a ser discutido.  

• Infraestrutura e local da reunião do grupo focal 
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 O planejamento da reunião do grupo focal foi pautado pela definição de um ambiente 

agradável, com as condições favoráveis para a realização da reunião, fora da área de TI, sem 

desvios de atenção do grupo ou interrupção da discussão. A sala escolhida continha cadeiras e 

mesas de apoio soltas, bem como um espaço amplo para a acomodação em semicírculos 

pequenos, facilitando o contato visual de todos os participantes. Como recurso foi utilizado 

Datashow com tela de projeção e flip-chart. Dentro da sala foi montada também uma mesa de 

café para criar um ambiente agradável, informal e propício à troca de informações pelo grupo.  

 •  Questões analisadas no Grupo Focal  

Quadro 16 - Questões do Grupo Focal 

Objetivos da 

Pesquisa  
Questões Dimensões Conjunto de Elementos para base dos fatores 

Entender a relação 

entre a implantação 
do modelo de 

governança de TI e a 

maior integração da 
TI ao negócio.  

 

Quanto a 
importância do 

Modelo de 

Governança 
para o 

Alinhamento 

Estratégico 
Onde chegar? 

Estratégia  

Compromisso da alta administração;  

Relacionamento com os Stakeholders  

Inovação do Modelo de Negócio da TI 
Aderência à Estratégia Organizacional e a Governança Corporativa 

 

Entender a relação 

entre a implantação 

da governança de TI e 
a melhora na 

eficiência, eficácia e 

efetividade na 
prestação dos serviços 

de TI para a 

organização.  

Quais são as 

diretrizes para a 
governança 

O que fazer? 

Gestão 

Aumento da eficiência 

Gestão do Portfólio de Projetos e Serviços 
Otimização de recursos 

Governança de TI vs Gestão de TI 

Coordenação integrada dos processos 
Gestão eficiente do orçamento 

Processo contínuo de inovação 

Entender a relação 

entre a implantação 

do modelo de 
governança de TI e a 

melhora na eficiência, 

eficácia e efetividade 
na prestação dos 

serviços de TI para a 

organização. 

Quanto ao 

entendimento 

dos benefícios 
da governança 

de TI 

Como fazer? 

Planejamento 

Capacidade de Comunicação  
Aderência ao Plano Diretor de TI 

Aderência ao Plano de Execução de TI 

Engajamento dos colaboradores da TI e do Negócio 
Gestão do Conhecimento 

Entender a relação 

entre a implantação 

do modelo de 
governança de TI e a 

melhora na eficiência, 

eficácia e efetividade 
na prestação dos 

serviços de TI para a 

organização.  

Quanto à 

conformidade 

legal e 
operacional 

Como 

controlar? 

Compliance  

Adequação à conformidade legal  

Aumento da Transparência  

Parte da Governança Corporativa  
Responsabilização das partes interessadas  

Melhoria Contínua e padronização de processos  
Gestão de riscos e Controle Interno 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

 

4.4.3 Validação do instrumento de coleta de dados  
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Uma vez estabelecido o modelo de pesquisa, foi realizado um pré-teste com aplicação 

do instrumento especifico para coleta de dados e a participação de um colaborador da empresa, 

especialista em governança de TI, que não participou do grupo focal; portanto, suas respostas 

não foram consolidadas na pesquisa. Tal método já foi adotado por Penedo (2016, p. 45), com 

o objetivo de avaliar o instrumento de coleta de dados e permitir ao pesquisador um ensaio da 

dinâmica da entrevista, podendo propiciar uma reflexão sobre os ajustes necessários ao 

processo de pesquisa.  

A elaboração do instrumento baseou-se nos objetivos da pesquisa; nas questões 

formuladas como perguntas para estabelecer uma conexão entre os objetivos e os fatores a 

serem pesquisados; nas dimensões que representam os construtos a serem pesquisados e nos 

elementos que deram origem aos fatores elencados no questionário, definidos no quadro 16, 

acima. 

O momento da aplicação do pré-teste, ou seja, da primeira versão do instrumento de 

pesquisa, foi divido em duas etapas. Na primeira, o colaborador especialista no tema 

governança de TI respondeu sem interagir com a pesquisadora; já na segunda, aconteceu a troca 

de conhecimento para entendimento dos fatores a serem mantidos, ou melhor redigidos, ou 

mesmo eliminados. Foi decido pela manutenção no questionário dos fatores indicados como 

essenciais e também os importantes, com o objetivo de promover uma análise mais rica aos 

respondentes em cada dimensão, considerando que eles são especialistas de TI, mas não em 

governança de TI. 

Como resultado do pré-teste foi mantida a proposta de quatro dimensões com um total 

de 74 assertivas, compondo o material a ser aplicado na dinâmica pelos painelistas. Os quadro 

a seguir apresentam os questionários resultantes do pré-teste, identificando os fatores mantidos 

marcadas como Importante e Essencial.  

Resumo das Dimensões:  

74 fatores mantidas nos quatro questionários finais  

24 fatores em Estratégia   

28 fatores em Gestão 

10 fatores em Planejamento 

12 fatores em Compliance 
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Quadro 17 - Questionário Pré-Teste – Estratégia  

Resumo: 24 fatores mantidos e 04 fatores excluídos 

 PRÉ-TESTE Questionário Dimensões da governança de TI - Estratégia   
Indique a importância atribuída para cada fator 

Fatores Não necessário 
Importante, mas não 

essencial 
Essencial 

1. Processo de tomada de decisão sobre a priorização de 
grandes demandas TI é realizado no Comitê Estratégico de TI  

    

2. O Comitê Estratégico de TI pode afetar significativamente 
a eficiência global da governança de TI 

    

3. Foi criado comitê de gestores da TI, composto por 
gerentes, coordenadores e especialista de governança e 
PMO, para gerenciamento, acompanhamento do 
desempenho e dos riscos dos serviços de TI 

    

4. O modelo de governança de TI implantado contribui para 
organização atingir os objetivos e metas do plano estratégico 

Excluída  

5. O modelo de governança de TI implantado contribui para 
organização atingir os objetivos e metas de negócio 

    

6. O modelo formal de planejamento estratégico da TI 
contribui para maturidade da governança da TI 

    

7. A proposta de valor da TI identificada no planejamento 
estratégico da TI é suportado pelas práticas de governança 
adotada 

     

8. A implantação da governança contribuiu para maior 
integração da TI ao negócio  

    

9. As práticas da governança contribuem para melhor 
priorização de investimento de TI 

    

10. A organização destina investimento suficiente para 
sustentação de TI 

    

11. A governança implantada promoveu alinhamento para 
priorização de investimento em TI  

    

12. A governança garante maior retorno nos investimentos 
aplicados na TI 

     

13. Participação do CIO nos Comitês de Governança da 
Organização 

    

14. Alinhamento claro entre objetivos estratégicos 
organizacionais e objetivos estratégicos de TI 

Excluída 

15. Elaboração do Plano Estratégico e Plano Diretor de TI 
 

    

16. Integrar TI ao negócio para garantir da entrega de valor 
para a organização 

    

17. Definição de indicadores de TI alinhados aos objetivos 
estratégicos organizacionais 

    

18. Dar transparência do desempenho da TI     

19. O Comitê Estratégico de TI aponta direcionadores para 
melhor gestão da TI e fortalece a governança 

     

20. A governança adotada incorporou práticas mais 
estruturantes e processuais e menos relacionais 

    

21. Os fatores externos ao ambiente da TI na organização, são 
influenciadores e até ofensores da governança de TI  

    

22. Os principais executivos da organização estão envolvidos 
na governança da TI 

    

23. A governança implantou modelo de tomada de decisão 
colegiada pelos gestores de TI  

    

24. A governança faz efeito direto para substituir o termo 
alinhamento por integração da TI ao negócio 

Excluída 

25. A organização descentralizou aspectos da governança de 
TI para ser mais responsiva às necessidades das áreas de 
negócio 

    

26. O negócio estrategicamente intensivo de TI torna 
a organização mais intensiva em TI 

Excluída 

27. A organização destina investimento suficiente 
para inovação de TI 

     

28. A organização tem alta necessidade de TI para 
melhorar a performance do negócio, o que determina 
uma governança de TI sofisticada  
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Quadro 18 - Questionário Pré-Teste – Gestão 

Resumo: 28 fatores mantidos e 09 fatores excluídos 

Questionário Dimensões da governança de TI -  Gestão 
Indique a importância atribuída para cada fator 

Fatores 
Não 

necessário 

Importante, 
mas não 
essencial 

Essencial 

1. Realizar Gestão do Portfólio de Projetos de TI   X 

2. Coordenar os processos transversais as áreas de TI de forma integrada   X 

3. A governança deve abranger os processos críticos da gestão da TI, aumentando a 
eficiência na execução  

 X  

4. Os regulamentos e processos que norteiam o modelo implantado foram claros, 
simples, consistentes e consequentemente compreensíveis pela equipe de TI 

  X 

5. O nível de maturidade da governança está ligado ao nível dos processos 
praticados e a experiência de uso TI 

  X 

6. Mudança de processos críticos durante a transição, como mudança de liderança 
impactaram na implantação 

  X 

7. Adotar ritmo acelerado no desenvolvimento das atividades alteradas pelos 
novos processos da governança 

X   

8. Refletir a cadeia de valor da TI no conjunto de atividades realizadas pela TI para 
aumentar a percepção de entrega de valor as áreas de negócio 

  X 

9. O comitê gestor da TI a partir do modelo implementado deve realizar a 
priorização de alocação dos recursos financeiros. 

 X  

10. O comitê gestor da TI a partir do modelo implementado deve realizar a 
direcionamento da adoção de novas tecnologias 

 X  

11. Otimização da alocação de recursos  Excluída  

12. O modelo implantado deve permitir a definição clara do papel da Governança vs 
Gestão de TI 

  X 

13. Promover para a organização a clareza dos diferentes papeis da governança e da 
gestão da TI 

  X 

14. Gestão mais eficiente do orçamento de TI Excluída  

15. A organização acompanha regularmente os procedimentos operacionais da TI Excluída 

16. Melhorar o ambiente de Segurança da Informação a parti das boas práticas da 
governança. 

  X 

17. As práticas de governança devem contribuir para controle sobre a aquisição de 
serviços e recursos de TI 

  X 

18. Adotar boas práticas do mercado de TI como CobiT garante o sucesso da entrega 
dos produtos e serviços de TI para o negócio 

 X  

19. A governança deve permitir maior sinergia entre TI e áreas de negócios    X 

20. Dar transparência das entregas demonstrando o valor agregado da TI Excluída  

21. A governança contribui para maior eficiência da TI   X 

22. A implantação do modelo de governança posicionou a TI como área mais 
integrada à organização, eliminando antigo papel de coadjuvante  

  X 

23. O papel do CIO aumenta capacidade relacional de governança da TI, sustentando 
o modelo adotado 

  X 

24. Proporcionar redução de custo operacional A governança   X 

25. A governança proporciona aprendizagem no processo de melhoria continua    X 

26. As áreas da organização reconhecem o modelo de gestão da TI   X 

27. O modelo de governança implantado elucidou essa fronteira X   

28. O modelo de governança fortaleceu a gestão da TI e da própria organização    X 

29. O número de colaboradores da TI é condizente com o porte e necessidade da TI  Excluída  

30. O número de colaboradores da TI é adequado às necessidades da organização Excluída  

31. A governança possibilitou que a TI respondesse de forma mais estratégica e 
econômica as necessidades da organização  

  X 

32. A troca de conhecimento durante a implantação do modelo de governança foi 
estabelecido por confiança e aprendizado entre os envolvidos 

  X 

33. O processo de mudança foi estabelecido numa visão integrada de 
gerenciamento e compartilhamento da informação 

  X 

34. A implantação do modelo de governança define o nível de envolvimento de 
todas as partes interessadas na tomada de decisão de TI 

  X 

35. A governança contribui para reduzir o nível de dependência de TI pela 
organização 

X   

36. As práticas de governança contribuem para criação de padrões de 
desenvolvimento das aplicações 

  X 

37. A implantação do novo modelo trouxe mudança de hábito dos colaboradores   X 
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Quadro 19 - Questionário Pré-Teste – Planejamento 

Resumo: 10 fatores mantidos e 01 fator excluído 

Questionário Dimensões da governança de TI - Planejamento 
Indique a importância atribuída para cada fator 

Fatores 
Não 

necessário 
Importante, mas 

não essencial 
Essencial 

01. Comunicar todos os processos do Modelo de Governança para todos 
os colaboradores da TI 

 X  

02. Os colaboradores aplicaram os novos processos e rotinas advindas 
do novo modelo de gestão 

  X 

03. Contribuir para a melhoria da comunicação entre gestores e não 
gestores de TI e das demais áreas a partir da governança 

  X 

04. Elaborar o Plano Diretor de TI   X 

05. Elaborar o Plano de Execução de TI   X 

06. Sustentar o processo de mudança a partir das práticas de gestão do 
conhecimento, para proporcionar aos colaboradores envolvidos 
segurança diante do novo 

  X 

07. Engajar as lideranças das áreas de negócio nos processos do Modelo 
de Governança. 

  X 

08. Adequar a estrutura organizacional da TI para o aumento da 
efetividade da implantação do Modelo de Governança. 

 X  

09. Engajar todos os colaboradores da TI para implantação do Modelo de 
Governança. 

 X  

10. A TI deve participar das decisões da organização e nas definições 
estratégicas 

 X  

11. A organização que adota modelo ofensivo de TI deve manter 
executivo sênior encarregado da TI  

Excluída  

 

Quadro 20 - Questionário Pré-Teste – Compliance 

Resumo: 12 fatores mantidos e 04 fatores excluídos  

Questionário Dimensões da governança de TI -  Compliance  
Indique a importância atribuída para cada fator 

Fatores 
Não 

necessário 

Importante, 
mas não 
essencial 

Essencial 

1. Garantia de que os processos funcionem como “engrenagens” Excluída 

2. Reconhecer que a governança de TI é tão crítica quanto a 
governança corporativa  

  X 

3. Tratar a governança de TI como parte integrante da governança 
corporativa 

  X 

4. Envolver as áreas da organização no modelo da governança, de 
acordo com suas responsabilidades 

  X 

5. Com a governança implantada não necessitamos de preparação 
adicional para receber auditorias   

 X  

6. Caso não tivéssemos a governança implantada, provavelmente 
não cumpriríamos as determinações dos órgãos legais 

  X 

7. Agregar valor aos processos a partir da governança de TI   X 

8. Resolver as não conformidades a partir da governança    

9. O modelo de governança de TI implantado contribui para 
organização cumprir os requisitos legais 

  X 

10. A governança permite a contabilização adequada dos custos de 
TI. 

  X 

11. Otimização da alocação de recursos humanos, financeiros e 
tecnológicos 

Excluída  

12. Garantir a melhoria contínua a partir da realização de auditoria 
nos processos 

  X 

13. Conformidade junto aos órgãos de controle. Excluída  

14. Mensurar o desempenho da TI através de indicadores de 
performance 

  X 

15. Fornecimento Orientações úteis para o trabalho diário Excluída  

16. Padronizar os processos de TI  X  
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Diante da definição das assertivas, foi elaborado o modelo final do instrumento para 

aplicação da pesquisa.  

Os painelistas responderam quatro questionários, um por dimensão e em cada assertiva 

apresentada selecionaram suas respostas, escolhendo um dentre três critérios, sobre o uso do 

fator para avaliação da dimensão apontada: Essencial; Importante, mas não essencial; Não 

necessário. A continuidade desse assunto será explorada no capítulo Resultado.  

O método de Laswhe parametrizou os critérios para definição das assertivas e foi usada 

a fórmula de Ayre e Scally (2014), conforme citado neste capítulo, na Classificação da 

Pesquisa, escolhida para aplicação do CVR. 

 

4.5 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 166-7), após a coleta, os dados devem ser 

elaborados e classificados de forma sistemática antes da análise e interpretação. Esse processo 

ocorre através das seguintes etapas:  

1. Seleção: avaliação minuciosa dos dados; 

2. Codificação: os dados são categorizados e transformados em símbolos para serem 

tabelados; 

3. Tabulação: os dados são dispostos em tabelas para verificação da inter-relação 

entre eles. 

 

No presente estudo, a revisão bibliográfica, os dados da organização, a observação e 

as entrevistas com grupos da gerência e operadores compõem as fontes de evidências. Segundo 

Yin (2001), a utilização de várias fontes de evidencias permite que o pesquisador dedique-se a 

uma ampla diversidade de comportamentos e atitudes, sendo possível o desenvolvimento de 

linhas convergentes de investigação.  

Esta pesquisa propõe a utilização do método de triangulação dos dados. Ainda segundo 

Yin (2001), a utilização desse método torna os resultados mais convincentes e acurados por 

considerar mais de uma fonte de dados.  

 O estudo propõe também a avaliação dos dados obtidos através da utilização da 

estatística descritiva, visando avaliar eventuais tendências e/ou comportamentos de uma 

amostra (GRAY, 2012) e a análise de conteúdo, que consiste em um conjunto de técnicas para 

análise das comunicações, através da inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção podendo recorrer a indicadores quantitativos ou não. 
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4.6 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

Segundo Vergara (2000), todo método apresenta possibilidades e limitações, sendo 

importante antecipar-se a possíveis críticas. No caso desta pesquisa, existe, por exemplo, a 

possibilidade de incorporação de viés por parte da pesquisadora, por se tratar de uma 

profissional diretamente envolvida no processo de implantação do modelo de governança de 

TI. Além disso, o cargo atual ocupado pela pesquisadora como gestora pode enviesar a resposta 

dos entrevistados. 

Um outro fator limitador do estudo de caso é o período aplicado da pesquisa próximo 

ao encerramento do projeto de implantação do modelo de governança. Em lapso temporal será 

considerado o período de 2015 a 2017 para implantação do modelo e aplicação da pesquisa em 

2017, ano que a organização terminou a implantação dos módulos e treinamento dos processos. 
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5 RESULTADOS  

Este capítulo apresenta os resultados encontrados na revisão bibliométrica e na 

pesquisa aplicada numa organização sem fins lucrativos, prestadora de serviços de saúde, 

educação e defesa de interesse da indústria, representando o setor patronal industrial do estado 

do Rio de Janeiro. A decisão de se implementar um modelo de governança de TI visou dar 

cumprimento às questões legais e foi empregado como direcionador real de mudança de 

comportamento dos profissionais e mudança dos processos da TI. A implantação estabeleceu 

como objetivos promover inovação no modelo de gestão da área; reduzir riscos financeiros e 

operacionais; e buscar a integração da TI ao negócio, mantendo a organização, desta forma, 

alinhada às modernas práticas de gestão. 

A governança teve como modelo base as boas práticas do Control Objectives for 

Information and Related Technologies – CobiT.5 (Information Systems Audit and Control 

Association -ISACA, 2012) 

A ação desencadeadora da transformação da área de TI foi a substituição do gestor 

com perfil técnico por um gestor oriundo da área de mercado da própria organização ocorrida 

no início do ano de 2015 e a partir dela várias mudanças aconteceram no setor e evidenciaram 

a necessidade premente de se adotar um modelo de gestão e gerenciamento de TI mais aderente 

as melhores práticas do mercado. No mesmo ano foi contratado uma empresa de consultoria 

para dar suporte a implantação do projeto, que ganhou o status de projeto estratégico para a 

organização. No início de 2016 a instituição reformulou suas estratégias para se manter 

moderna e garantir sua perenidade ( MINTZBERG 1990), e promoveu uma grande 

reestruturação organizacional mudando sua governança corporativa, metas e políticas e mais 

uma vez houve mudança na linha de comando da TI, que recebeu um novo gerente oriundo de 

área externa à TI, desta vez,  da área de  operações da organização. Esta decisão configurou-se 

como uma estratégia vitorosa de gestão da área de TI por executivo de perfil não técnico. 

A partir da missão, visão e mapa estratégico da organização, a área de TI formulou sua 

estratégia alinhada ao negócio – entendendo-se por alinhamento o que Reich e Benbasat (2000) 

definem como “o grau em que a missão da TI, objetivos e planos apoiam e são apoiados pela 

missão, objetivos e planos do negócio”.   

Como explicitado na seção 2.3 Entidades sem Finalidade Lucrativa, a organização 

estudada está inserida na economia do Terceiro Setor que compreende as atividades das 

entidades privadas sem fins lucrativos, notadamente a melhor forma de colaborar com o Estado 

na execução de atividades sociais. Num contexto reduzido, porém, não menos importante esta 

organização presta serviços em especial ao segmento industrial do estado do Rio de Janeiro e 
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administrativamente está ligada ao setor patronal, através de representatividade da classe 

sindical. É sabido que cabia ao Primeiro Setor formado pelo Estado através de Entes Federados 

e entidades da Administração Pública Indireta e ao Segundo Setor formado pelas entidades 

privadas com fins lucrativos, o atendimento ao interesse público, todavia, como a cobertura de 

serviços era insuficiente, surgiu o Terceiro Setor como uma via possível no atendimento do 

interesse público (OLIVEIRA, R., p.299).  

Cabe ressaltar ainda que, segundo Goulart, Brambilla e Basso (2013), as organizações 

sem fins lucrativos (como a estudada) que obtêm melhor desempenho adotam diretrizes gerais 

para a tomada de decisão sobre a TI, estabelecem padrões ligeiramente diferentes dos arranjos 

de governança e por vezes utilizam mecanismos específicos no seu modelo. 

O apoio e motivação dos gestores e não gestores da área de TI e o comportamento 

engajado deles foi constatado durante o estudo de caso, desde as primeiras reuniões de 

entendimento, liberação do material durante o levantamento de dados, ao momento da 

entrevista. Quanto aos relacionamentos, os gestores de TI demonstraram de forma evidente 

durante a entrevista possuir acesso direto aos gestores do negócio, menor intensidade no 

relacionamento com nível diretoria operacional e relação direta do CIO com o CEO pela 

subordinação direta e canal direto com a comunicação para demandas TI e modelo mais reativo 

de participação nas demandas organizacionais.  

Esses são aspectos sólidos da governança de TI e pode-se afirmar pelas constatações 

que há necessidade de evolução do mecanismo de relacionamento. Acredita-se que o 

amadurecimento das práticas da governança, acontecerão com o exercício diário de tomada de 

decisão entre a TI e os stakeholders, para garantir a plena integração da TI com o negócio. 

 

A utilização de multimétodos na pesquisa de campo, com dinâmica de grupo focal e 

aplicação de questionários, garantiu uma troca de conhecimento entre os participantes, 

transformando-se num autêntico painel de discussão de especialistas do tema pesquisado e 

permitiu que fossem observados os melhores resultados. Foi atingido o objetivo de elaborar um 

painel de diretrizes essenciais para se implantar modelo de governança de TI, demonstrando 

que o método adotado de Lawshe é consagrado pelas avaliações das métricas: essencial; 

importante, mas não essencial; não necessário, para qualquer tema estudado.  

 

De fato, a governança de TI vem se constituindo como inovação organizacional, 

requerendo assim, uma nova forma de olhar e de pensar a organização.  
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Oportunamente, a pesquisa permitiu conhecimento e entendimento dos pressupostos e 

das práticas da governança, como citado numa análise aprofundada no capítulo anterior de 

discussão dos resultados, e fazendo a correlação desses conceitos conclui-se que os padrões de 

arquitetura, de agilidade, descentralização e integração de TI aplicados nas práticas de estrutura, 

processo e relacionamento se constituem nos mecanismos que definem as principais questões 

da governança, como, quais decisões e quem deve tomá-las, para promover maior eficiência 

dos serviços da TI. Esta conclusão, à luz do ambiente real do estudo de caso, demonstra sinergia, 

pois a matriz de decisões de TI para investimentos e priorizações, está presente na agenda diária 

dos gestores de TI, dos gestores do negócio e dos executivos da alta administração da 

organização estudada. 

Desta forma, o equilíbrio do modelo de governança de TI está na tomada de decisão 

por gestores dentro e fora da TI, confirmando a proposição apontada na seção 2.7.5 - Papéis da 

Governança e da Gestão e Matriz de Decisão, quando cita que a organização pesquisada tem 

padrão descentralizados de decisores, mesclando modelos de Monarquia, de Negócio e 

Federalismo, o que faz avançar e fluir nos mecanismos de governança. Para funcionar neste 

modelo híbrido que requer a formulação e implementação de mecanismos de governança, a 

organização implantou comitê estratégico, adotou funções e processos formais para se alcançar 

eficiência e melhor desempenho.  

 

5.1 RELATÓRIO DO ESTUDO DE CASO E RESULTADOS 

 

O estudo de caso centrou-se nas duas questões da pesquisa:  

 

1. Qual a percepção dos profissionais gestores e não gestores de TI sobre a 

implantação do modelo de governança de TI numa organização? 

2. Quais as principais diretrizes devem ser consideradas na implantação da 

governança de TI para integrar TI ao negócio?  

 

Os resultados apresentaram os principais fatores encontrados frente ao modelo de 

governança preconizado pelos pesquisadores: Weill e Ross (2006), que definem a governança 

como um mecanismo de especificação dos direitos de decisão; Jaeger-Neto et al. (2009), que 

ressalta o papel significativo da substituição da expressão alinhamento da TI por integração da 

TI ao negócio;  Tiwana e Konsynski (2010), que  afirmam que a descentralização aumenta a 

agilidade e o alinhamento da TI; e ainda Heroux e Fortin (2014), que ressaltam que 

organizações que adotaram mecanismos de governança de TI melhoraram seu desempenho. 
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Essas foram concepções norteadoras para a definição das quatro dimensões pesquisadas: 

Estratégia, Gestão, Planejamento e Compliance. 

Após a realização do grupo focal e aplicação da pesquisa, iniciou-se a etapa de 

tratamento dos dados pela verificação preliminar do seu conteúdo, análise das respostas e 

citações feitas pelos participantes. O conteúdo foi transcrito de forma fidedigna numa planilha 

em Excel, preservando o material original. A análise foi realizada e será descrita respeitando o 

ordenamento das atividades realizadas pelo grupo.  

Como primeira atividade, foi realizada pela pesquisadora uma apresentação para 

alinhar o tema e contextualizar a pesquisa, com base nos conceitos propostos por Gil (2002), 

apontados no subcapítulo 3.1 Classificação da Pesquisa. Em tal apresentação, foram abordados 

os seguintes elementos: a definição da estratégia de pesquisa, a natureza, o objetivo, os 

procedimentos técnicos, o método de coleta de dados e o papel do pesquisador. Este momento 

teve como objetivo esclarecer que se tratava de uma pesquisa e não de uma reunião de trabalho 

entre especialistas de uma mesma empresa. Ainda na apresentação foram trazidos conceitos de 

governança de TI elaborados pelos principais autores citados no estudo, reafirmando o 

entendimento do tema na visão acadêmica. 

A primeira dinâmica foi realizada no fechamento do bloco de alinhamento do tema, na 

qual foi pedido aos participantes que escrevessem de forma livre no post-it, uma ou mais 

palavras que mais representassem “O que é governança de TI”.  

Palavras como processo, padrão e direcionamento se repetiram, reforçando o conceito 

de que governança propicia padronização e pressupõem diretriz para alcançar resultados. 

Demais termos citados foram: Organização de Processos - Políticas de Processos - 

Transparência -  Direcionamento -  Gestão de Serviços   Padrões -  Orientação - 

Responsabilidade Melhores Práticas - Diretriz - Princípio Conformidade – Continuidade. 

Antes de mais, é importante destacar as condições atuais do ambiente externo no qual 

está inserida a organização estudada. Seu principal órgão fiscalizador governamental – o TCU 

– decidiu que o ano em curso será o início de um novo modelo de auditoria de TI, utilizando-

se de equipe mais preparada e um maior número de auditores. As auditorias de governança 

realizadas pelo órgão têm como objetivo avaliar se os mecanismos de governança de TI estão 

sendo praticados para assegurar que o uso da TI agregue valor ao negócio das organizações 

com riscos aceitáveis. Este contexto explica uma necessidade de definição de políticas e 

processos por parte dos especialistas viabilizadores da governança de TI. 
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 Um dos painelistas afirmou que “uma boa governança de TI é requisito fundamental 

para o desenvolvimento sustentado da organização”, reforçando a tese que a TI deve realizar 

entregas de maior valor percebido, sendo este outro importante pilar da governança.   

 A segunda dinâmica, “Validação dos Motivadores da Governança”, foi proposta ao 

grupo para iniciar a discussão propriamente dita do estudo de caso e não mais sobre o tema. O 

escopo foi direcionado para pesquisar os principais motivos que levaram para implantar um 

modelo de governança de TI. Cada participante recebeu uma lista com sete motivos para 

classificá-los de 1 a 4, por ordem de importância. Ao final, foram estimulados a refletir se 

faltava alguma afirmativa importante ou se eliminavam qualquer dos itens. Além disso, a 

discussão em grupo sobre o que levou a organização a buscar um modelo de governança 

demonstrou diferentes visões entre os participantes, demonstrada no Quadro 21. Esta etapa foi 

trabalhada em 10 minutos. 

Quadro 21 - Motivadores da Governança 

Motivadores da Implantação da Governança 

1 Cumprimento às questões legais para compliance. 

2 Adoção de boas práticas para gestão dos processos. 

3 
Estabelecimento de regras e padrões para uso adequado de TI pelos usuários das diversas áreas da organização, pelas unidade de 

negócio, fornecedores e clientes. 

4 

Dar mais transparência as ações da TI. 

Melhorar a Gestão do Portfólio de Projetos e Demanda 

Incorporação de mudança de processos para reduzir riscos financeiros e operacionais 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

O quadro 21 é o resultado dos quatro principais motivadores escolhidos pelos 

painelistas em relação ao que motivou a organização a implantar um modelo de governança. 

Durante a discussão, o grupo reforçou esses fatores como sendo o eixo principal do projeto. Na 

visão da maioria dos especialistas, a governança foi implantada para assegurar as melhores 

práticas e processos e padrões, conceito alinhado ao ponto defendido por Weill e Ross (2006), 

conforme o qual a governança é mecanismo de responsabilização para encorajar o uso correto 

da TI. O fator mais votado foi o cumprimento da legislação como apelo forte da governança 

corporativa, fortalecida por processos bem definidos e executados no dia a dia. O segundo e o 

terceiro fator escolhido pela maioria dos especialistas remetem à relação da TI com outras áreas, 

reforçando a necessidade de integração da TI ao negócio, na linha da proposição de Jaeger-

Neto et al. (2009) de que a importância da TI para as empresas tem como efeito a substituição 

do termo alinhamento da TI por integração da TI ao negócio. 
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Uma outra característica identificada na discussão foram as diferentes visões dos 

participantes quanto à escolha do quarto motivador, que foi desde a necessidade de dar mais 

transparência às ações a contribuir para melhor gestão do portfólio e a incorporação de 

processos para melhoria da eficiência operacional da organização. Esses aspectos foram 

avaliados como imprescindíveis, pois expandem a ação da governança para além da gestão da 

TI. Cumprir a legislação, adotar boas práticas na gestão dos processos e estabelecer padrões 

para uso adequado da TI são pilares das Dimensões de Gestão e Compliance, a serem estudados 

na pesquisa. 

 

A terceira e última atividade foi a culminância da pesquisa com a investigação sobre 

os fatores considerados essenciais para a governança. A lógica da pesquisa foi apresentada aos 

painelistas (Figura 13) para explicar as questões a serem abordadas no grupo focal. Dos 

objetivos da pesquisa derivaram as perguntas para a formulação do problema que resultou nas 

quatro dimensões pesquisadas, fundamentadas nos elementos definidos pela pesquisadora a 

partir da revisão da literatura e que derivaram nos fatores propostos ao grupo para análise. O 

método utilizado de Laswhe parametrizou as métricas para definição dos fatores e foi usada a 

fórmula de Ayre & Scally (2014), conforme citado no subcapítulo 3.1 Classificação da pesquisa 

escolhida para aplicação do CVR. 

 

Nesta etapa, seguindo o método de Lawshe (1975), cada participante respondeu 

individualmente os quatro questionários para avaliar os fatores relacionados as dimensões da 

pesquisa sob os métricas:  Essencial; Importante, mas não essencial; Não necessário. Depois, 

discutiram em grupos de cinco participantes cada, para complementar novos fatores às 

dimensões propostas. Para cada questionário foram destinados 20 minutos.  

Os estudos de Caterall & Maclaran (1997) ressaltam a interação do grupo como fator 

produtivo e que possibilita a ampliação do volume de respostas, ativando detalhes de 

experiências esquecidas, gerando desinibição dos participantes para contribuição com o 

objetivo do grupo. 
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Figura 13 - Questões x Dimensões da Pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

Os resultados de cada dimensão pesquisada serão detalhados a seguir.  

  

5.1.1 Dimensão: Estratégia  

 

Nesta dimensão foram validados no pré-teste 24 fatores que proporcionaram uma 

discussão rica sobre o tema estratégia e seu papel na governança de TI.  

Após aplicação do método, 06 fatores foram validados como essenciais, sendo 03 

apresentados no questionário e 03 sugeridos pelos especialistas no grupo focal: 

 

1. O processo de tomada de decisão exercida pelo Comitê Estratégico de TI para as 

decisões de investimento e priorização (WEILL; ROSS 2004). Na organização 

estudada, este comitê está inserido no modelo de governança corporativa 

configurado na Matriz de Modelos de Governança x Decisores x Decisões (Figura 

11) no arquétipo Federalismo, conforme o qual os decisores são representados por 

membros da diretoria, dos órgãos centrais e das unidades de negócio, num processo 

coordenado (WEILL; ROSS, 2006; JAEGER-NETO et al., 2009). Esse modelo 

também encontra representatividade nas Práticas da Governança de Peterson 

(2004), na técnica Estrutural, em que uma das formas de decisão é hibrida 

(centralizada ou descentralizada) e acontece dentro ou fora da TI em comitês 

ligados à governança corporativa. 

2. A participação do CIO nos Comitês de Governança da Organização. Esse modelo, 

segundo Peterson (2004) e Bowen et al. (2007), promove interação entre as 
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estruturas de comitês e conselhos para tomada de decisão, aumentando cada vez 

mais a participação da área de TI nas definições estratégicas da organização.  

3. O papel do Comitê de Gestores da TI, composto por gerentes, coordenadores e 

especialista de governança e PMO, para acompanhamento do desempenho e dos 

riscos dos serviços de TI. O comitê é o responsável pelo gerenciamento da TI 

Peterson (2001). 

4. Comitê de Gestores de TI – oportunidades de melhorias, pauta fixa e 

acompanhamento de indicadores de decisões de toda a gerência. 

5. Descentralização – descentralizar aspectos da governança desde que a TI indique 

as políticas e regras. A governança não defini, mas recomenda modelo 

descentralizado de TI. 

6. Oportunidade de melhorias na evolução do PDTI. Há de se evidenciar a alta 

pontuação dada ao fator “definição dos indicadores de TI estarem alinhados aos 

objetivos estratégicos organizacionais”. Mesmo sendo considerado essencial por 

grande parte dos respondentes, todavia, não foi classificado quando aplicado o 

método. A discussão entre os painelistas foi intensa, reafirmando que a governança 

transcende a gestão da TI, envolvendo toda a organização e apontando para 

necessidade de indicadores gerados a partir dos objetivos estratégicos. 

 

Na discussão sobre a influência da governança nas práticas de TI foi registrada a 

principal discordância entre os painelistas: mais da metade do grupo não considerou que o 

modelo adotado gerou práticas mais estruturantes e processuais e menos relacionais. Dos 

respondentes, três consideraram que não é necessário que o modelo de governança estabeleça 

uma prática mais processual e cinco responderam que é importante, mas não essencial. A 

discussão do tema e as respostas demonstram que o grupo não percebeu as práticas de 

governança de forma essencial.  

Na discussão sobre a assertiva de que “a organização descentralizou aspectos da 

governança de TI para ser mais responsiva às necessidades das áreas de negócio”, os painelistas 

demonstraram falta de alinhamento do conceito de descentralização. Dos respondentes, cinco 

consideraram que não é necessário descentralizar a governança para integrar a TI ao negócio, 

cinco responderam como importante e somente quatro consideraram essencial. Esse fator 

recebeu a maior nota de não necessário, indicando que a organização não deve valorizar no seu 

modelo de governança a descentralização – entendimento contrário à afirmativa de que a 

descentralização aumenta a agilidade e o alinhamento da TI, segundo Tiwana e Konsynski 

(2010).  

Um dos painelistas comentou que “se a governança permite a descentralização, cabe à 

TI criar regras” e outro complementou dizendo “como exemplo, se as áreas de negócio 

definissem suas aplicações, a TI deverá definir as suas entregas e ambiente”. Neste momento, 

a discussão ganhou a participação de outros membros, que afirmaram que não é essencial para 
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a governança preconizar um modelo descentralizado, mas, caso o proponha, deve ser essencial 

a definição de políticas e regras pela TI, para não haver interferência na gestão. 

Um outro ponto discutido pelo grupo foi referente a políticas e plano estratégico. Um 

dos participantes observou que “o sucesso da implantação da governança depende do tanto que 

respeitamos aquilo que definimos, tornando necessário acompanhar a evolução do PETI – Plano 

Estratégico de TI”. 

 

5.1.2 Dimensão: Gestão  

 

Nesta dimensão foram validados no pré-teste 28 fatores que proporcionaram uma 

discussão rica sobre o tema gestão e seu papel na governança de TI.  

Após aplicação do método, 06 fatores foram validados como essenciais, sendo 04 

apresentados no questionário e 02 sugeridos pelos especialistas no grupo focal: 

 

1. Realizar gestão do portfólio de projetos de TI, que foi inclusive citado como uma 

das principais motivações para se implementar um modelo de governança. O 

gerenciamento da TI tem como objetivo buscar a eficiência, a eficácia e efetividade 

na prestação dos serviços de TI para toda a organização, compondo as diretrizes da 

governança. Foi consenso entre os painelistas que a gestão do portfólio promove 

otimização de recursos, coordenação integrada dos processos, gestão eficiente do 

orçamento e transparência nas entregas, todos elementos citados no Quadro 16 – 

Questões a serem analisadas no Grupo Focal, na seção 3.3.1 Planejamento da 

Reunião. O gerenciamento do portfólio é um dos processos do CobiT e está incluído 

no macroprocesso de Planejamento da área de TI, juntamente como processo de 

Gerenciamento de Catálogo. 

2. Os regulamentos e processos que norteiam o modelo implantado foram claros, 

simples, consistentes e consequentemente compreensíveis pela equipe de TI. Essa 

afirmativa encontra respaldo na argumentação de Weill e Ross (2004) sobre os 

arranjos de governança, que precisam ser simples para serem bem sucedidos. 

Apesar de o fator ter conquistado o critério de essencial na metodologia, um dos 

respondentes considerou como não necessário para o sucesso da governança que os 

regulamentos e processos fossem simples.  

3. As práticas de governança devem contribuir para controle sobre a aquisição de 

serviços e recursos de TI. Esse fator foi discutido e somente três respondentes o 

consideraram importante; todos os outros consideraram-no essencial como prática 

da governança. 

4. O papel do CIO aumenta a capacidade relacional de governança da TI, sustentando 

o modelo adotado. Para a maioria dos painelistas, o papel do Chief Information 

Officer e sua atuação junto à diretoria é essencial na governança. O nível de 

maturidade da governança é medido pela participação dos executivos da TI junto 

às decisões, segundo Wilkin e Cerpa (2012). 
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5. As áreas da organização devem seguir e respeitar o modelo de gestão da TI. 

 

6. Que a governança deve abranger os processos críticos da gestão da TI. 

 

Algumas assertivas não foram validadas no método, entretanto, nos fatores que 

assinalavam que “a governança deve abranger os processos críticos da gestão da TI”, que “o 

comitê gestor da TI deve realizar a priorização de alocação dos recursos financeiros” e que “a 

governança contribui para maior eficiência da TI”, nenhuma das respostas considerou a métrica 

não necessária, mas 30% como importante e 70% como essencial. Esses fatores guardam 

relação com o conceito de governança defendido por Weill e Ross (2004) para melhorar o 

desempenho da área de TI, conforme citado nos Pressupostos da Governança (Figura 8); 

contudo, não foram considerados no painel por não atingirem o escore mínimo definido pelo 

método, considerando o número de painelistas respondentes.  

 A assertiva que versa sobre a melhoria do ambiente de Segurança da Informação a 

partir das boas práticas da governança foi apontada como não necessária por um painelista.   

O fator com maior número de respostas classificadas como não necessário (62% dos 

respondentes) e que não quiseram responder (13%) tratou sobre a “contribuição da governança 

para reduzir o nível de dependência de TI pela organização”, refletindo ser o assunto de mais 

difícil entendimento e considerado pela maioria que o modelo de governança não interfere no 

nível que as áreas de negócio dependem da TI. 

Outro resultado que chamou a atenção foi sobre o fator “a implantação do novo modelo 

trouxe mudança de hábito dos colaboradores”, pois 33% afirmaram não ser necessário, 27% 

consideraram importante e 40% responderam como essencial, demonstrando um entendimento 

de que a implantação do modelo não ocasiona novos costumes e rotinas, o que seria 

contraditório com as demais respostas e depoimentos, ou simplesmente afirmaram que ainda 

não perceberam a mudança de hábitos na rotina dos colaboradores. 

Sobre “as práticas de governança contribuírem para criação de padrões de 

desenvolvimento das aplicações”, o grupo de painelistas ficou assim dividido: 40% 

classificaram como não necessário, 40% como importante e 20% definiram como essencial, 

demonstrando um desequilíbrio de entendimento. Este resultado pode ter sido influenciado pelo 

desconhecimento de alguns sobre a disciplina de desenvolvimento de aplicações, tendo-se em 

vista participantes de diferente área da TI e conhecimentos nas diversas disciplinas. 

 

Os membros do grupo ainda ressaltaram que “é responsabilidade de todos da 

organização para seguir o modelo da governança e respeitar a estrutura, mesmo que as vezes 
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burocrático, para inibir os pedidos de serviços no elevador”; que “a governança é composta de 

muitos processos novos que precisam ser absorvidos por todos” e ainda que “ a TI, às vezes, 

precisa dizer não” para as áreas que quererem implementar sistemas, mesmo que tragam 

benefício local, mas que não são compatíveis com a arquitetura de sistemas, e sugerir aplicações 

alinhadas à arquitetura e dizer como deve ser feito, para atender ao negócio. 

  

5.1.3 Dimensão: Planejamento 

 

Nesta dimensão foram validados no pré-teste 12 fatores que proporcionaram uma 

discussão rica sobre o tema planejamento e seu papel na governança de TI.  

Após aplicação do método, 05 fatores foram definidos como essenciais, sendo 02 

apresentados no questionário e 03 sugeridos pelos especialistas no grupo focal: 

 

1. Comunicar todos os processos da governança para todos os colaboradores da TI. 

Essa assertiva aponta a importância do processo de comunicação para toda a área e 

não somente para os envolvidos diretamente nos processos da governança aplicado 

pelo modelo. Nenhum dos painelistas considerou não necessário e três deles 

consideraram importante, demonstrando a relevância para validação do tema. 

 

2. Os colaboradores aplicaram os novos processos e rotinas advindas do novo modelo 

de gestão. Essa afirmativa confirma o sucesso do modelo quando 12 dos especialistas 

reconhecem aplicabilidade nas rotinas como essencial. Todavia, um dos 

respondentes indicou como não necessário e três deles como importante, não 

demonstrando unanimidade sobre o tema, que, contudo, foi validado pelo método. 

 

3. Gestão da Mudança, onde todos devem estar envolvidos e conhecendo os processos 

de governança e mudança, para que tudo aconteça na pratica. Mudança do Status quo 

com prática e integração. 

 

4. Dimensionar a implantação em fases, para medir grau de absorção x velocidade. 

 

5. Comunicação para a organização. Faltou especificar elementos de comunicação 

para fora da área de TI.  

. 

O fator “a participação da TI nas decisões da organização e nas definições estratégicas” 

obteve a maior pontuação na métrica “não necessário”, com três respostas representando 20%, 

na métrica “importante” foram 60% e na “essencial” 20%, não sendo validado pelo método e 

demonstrando que o grupo não considera que obrigatoriamente a TI deva participar das decisões 

estratégicas para se obter sucesso na governança. 
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Nos depoimentos, alguns participantes ainda afirmaram que “deve-se perceber a 

importância do envolvimento das pessoas desde o conhecimento dos processos até a atuação na 

prática, para não virar documento bonito e não seguido por todos e na hora da execução cada 

um fazendo da sua maneira”; “a necessidade de comunicar melhor nossas entregas, nossos 

projetos para toda a organização, tudo que envolve terceiros deve ser comunicado para fora da 

TI” e “a receptividade da equipe aos processos deve direcionar o planejamento”. 

 

 

5.1.4 Dimensão: Compliance 

 

Nesta dimensão foram validados no pré-teste 12 fatores que proporcionaram uma 

discussão rica sobre o tema compliance e seu papel na governança de TI.  

Após aplicação do método, 03 fatores foram validados como essenciais, sendo 01 

apresentado no questionário e 02 sugeridos pelos especialistas no grupo focal: 

 

1. Tratar a governança de TI como parte integrante da governança corporativa”. Este 

fator foi respondido pelos quinze painelistas e somente um deles considerou como 

importante, os quatorzes restantes consideraram essencial. A governança corporativa 

é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, 

segundo definição do IBGC (2012) e em conjunto com a governança de TI podem 

influenciar no desempenho das organizações, de acordo com  Jaeger-Neto et al. 

(2009). 

2. Deveria ter o elemento controle orçamentário. 

 

3. Contribuir para o cumprimento dos requisitos legais. 

 

 

O grupo discutiu ainda sobre a governança contribuir para políticas de contabilização 

de custos de TI; contudo, consideraram esse tema importante, mas não essencial. Um dos 

painelistas citou “como exemplo, o papel da governança para orientar os critérios para rateio 

de custos de despesas x investimentos, entre as diferentes áreas envolvidas num projeto, por ser 

um aspecto crítico na organização”. Principalmente, no enquadramento de uma entidade sem 

finalidade lucrativa, onde a comprovação da despesa acontece de ponta a ponta, desde a 

natureza da solicitação, o englobamento de todas as áreas envolvidas no uso do serviço ou 

produto ora adquirido, a comprovação de orçamento nos diversos centros de custos, até o 

recebimento e uso. Essas são etapas do processo de aquisição constante na governança de TI. 
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5.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Como pode-se observar nos resultados da pesquisa e a partir das informações coletas 

nas múltiplas fontes de dados da organização, conforme preconiza o estudo de caso (GRAY, 

2012), o projeto de implantação da governança de TI foi implementado com sucesso na opinião 

dos especialistas, colhida mediante depoimentos no grupo focal. 

Foram analisados os principais motivadores da implantação do modelo, com seus 

principais desafios e conclui-se que o ponto de partida foi o reconhecimento de que a 

governança de TI vai além da pura gestão ou gerenciamento da área, pois suas decisões 

influenciam toda a organização. A congruência na definição dos motivadores pelos painelistas 

demonstrou alinhamento de causa, afinal, para se obter sucesso num projeto desta natureza as 

equipes devem praticar a gestão do conhecimento definida por Reich, Gemino e Sauer (2014), 

amplamente discutida no capítulo 2.9 Gestão de Mudança em Tecnologia da Informação, As 

práticas do projeto de implantação permitiram criar um ambiente de aprendizagem e o 

conhecimento, através do compartilhamento.  

 O objetivo da pesquisa foi alcançado e criou-se o painel de diretrizes sugeridas para um 

projeto de implantação de modelo de governança. O painel foi estruturado a partir do pré-teste 

com os 74 fatores aprovados inicialmente e posteriormente os questionários foram aplicados 

aos especialistas no grupo focal que validaram 10 fatores, perfazendo 13% do resultado e 

incluíram mais 09 fatores na dinâmica de grupo, totalizando 19 fatores validados, que 

correspondem as principais diretrizes identificadas como Essenciais para se implantar um 

modelo de governança, a saber:  
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Figura 14 - Painel de Fatores Validados para implantar modelo de Governança 

 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

Um fato curioso, revelado pela pesquisa, foi a não inclusão no painel de alguns fatores 

considerados chaves da governança nas fundamentações acadêmicas citadas neste estudo, 

como: “ser indispensável a mudança de hábitos dos colaboradores da TI”, ou o reconhecimento 

que “a organização descentralizou mecanismos de governança para a TI ser mais responsiva”. 

Essas discordâncias de percepções podem revelar baixa maturidade do modelo ou simples falta 

de interpretação desses fatores do questionário. Contudo, os depoimentos revelam concordância 

por parte dos especialistas que a governança trouxe a TI a patamares mais estratégicos na 

organização e seus colaboradores tem novas responsabilidades e atitudes, tornando claro o 

entendimento de mudança de hábito pela equipe, a partir de um novo desafio.   

No transcorrer do estudo foram examinados os convencionados Pressupostos da 

Governança explorados na seção 2.9.3 – O modelo implantado, como: Arquitetura, 

Descentralização, Agilidade e Alinhamento de TI para verificar que se de fato aplicados, 

refletiriam na governança. A partir da pesquisa pôde-se atestar a veracidade dos conceitos dos 

pressupostos correlacionados com os mecanismos e práticas de TI e os resultados serão 

detalhados a seguir:  
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 Pressuposto Arquitetura - verificou-se que na organização estudada a governança 

estabeleceu mecanismos de Arquitetura para organizar os recursos de TI a partir dos 

processos de negócio, contudo, na disciplina política de informação não demonstrou 

maturidade.  

 Pressuposto Agilidade - a organização demonstrou maturidade para se adaptar 

rapidamente às mudanças, como exemplos encontrados, adotou métodos ágeis de 

desenvolvimento de aplicações e está buscando continuamente oportunidades de 

melhoria no modelo de atendimento e suporte aos usuários finais.  

 Pressuposto Descentralização - foram encontrados os posicionamentos mais fortes dos 

especialistas de TI nos mecanismos de descentralização quanto à restrição nas decisões 

de especificação de processos de negócio, onde eles afirmam que a definição de 

infraestrutura, linguagens de programação, plataformas, e políticas de sourcing de TI, 

sejam obrigatoriamente de responsabilidade da TI. Estes posicionamentos encontram 

respaldo na literatura sobre padrões dos serviços de TI, porém, eles reconhecem e 

atestaram que estas posições devem guardar enlace com as demandas das áreas de 

negócio, pois, sem viabilizar as inovações pretendidas pelos modelos de negócio, a TI 

não cumpre a missão de ser parte importante da transformação tecnológica.  

 Pressuposto Alinhamento – o conceito alinhamento foi trabalhado com o grupo no 

sentido mais amplo de Integração (na pesquisa pôde-se verificar que a expressão 

Integração está mais adequada as exigências modernas, onde mais do que alinhar a TI 

deve integrar-se aos objetivos estratégicos da organização) e os especialistas apontam 

como boa prática o desenvolvimento do PETI e do PDTI a partir do plano estratégico 

da organização e a revisão dos projetos e das ações acontecerem com as áreas de negócio 

e serem aprovadas no Comitê de TI e Comitê Diretivo da governança corporativa. 

 

As Práticas da Governança exploradas na seção 2.9.4 – Práticas de Governança, 

Estrutural, Processual e Relacional são apontadas na literatura acadêmica como mecanismos 

necessários ao desenvolvimento da governança de TI, representando a conexão, a coordenação 

e a colaboração da TI com as demais áreas da organização e no seu próprio modelo de gestão. 

Nessas práticas estabelece-se onde governança é exercida e como é exercida na TI e nas áreas 

de negócio.  

Notório, os indícios das práticas da governança de TI na organização estudada a partir 

dos processos aplicados, contudo, na discussão do fator “influência da governança nas práticas 

de TI” foi registrada uma discordância entre os especialistas. Nas respostas mais da metade do 
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grupo não considerou que o modelo adotado gerou práticas mais estruturantes e processuais. 

Dos respondentes, três consideraram que não é necessário que o modelo de governança 

estabeleça uma prática mais processual, cinco responderam que é importante, mas não essencial 

e sete afirmaram que é essencial.  Os painelistas confirmaram a importância do tema, mas não 

perceberam as práticas da governança exercidas plenamente no dia a dia da área, o que levou a 

percepção que para implantação do modelo não é uma diretriz essencial. 

Há de se evidenciar a alta pontuação dada ao fator “definição dos indicadores de TI 

estarem alinhados aos objetivos estratégicos organizacionais”. Mesmo sendo considerado 

essencial por grande parte dos respondentes, todavia, não foi classificado quando aplicado o 

método. A discussão entre os painelistas foi intensa, reafirmando que a governança transcende 

a gestão da TI, envolvendo toda a organização e apontando para necessidade de indicadores 

gerados a partir dos objetivos estratégicos. 

Os resultados obtidos demonstram aplicação dos processos, mecanismos e 

relacionamentos da governança em fase de amadurecimento, visando aumentar o nível de 

maturidade da governança na organização. 
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6 SISTEMÁTICA DE IMPLANTAÇÃO DA GOVERNANÇA DE TI 

Essa seção apresentará o fluxo passo a passa do processo de implantação da governança 

de TI na empresa pesquisada. 

 

1 - Etapa Planejamento 

Definição das Premissas:  

Apoio e envolvimento da alta gestão; Áreas internas e externas à TI envolvidas no 

projeto estarem comprometidas e disponíveis; Ferramentas adequadas para realização do 

monitoramento; O escopo detalhado para cada processo será validado pela equipe e gestores 

envolvidos; Apoio da área de processos;  

 

Definição de Escopo e Restrições 

Prazo justo para trabalhar os processos em profundidade;  Concorrência dos membros 

do projeto com outras ações; Prazo definido para homologação dos processos com a área de 

Segurança da Informação; Planejamento da atuação da consultoria contratada. 

 

Definição do Mapa de Riscos 
Resistência à mudança por parte da equipe;  Concorrência de prioridade do projeto com 

demandas operacionais;  Atraso na entrega da consultoria;  Indisponibilidade de ferramentas 

para apoio ao projeto; Indisponibilidade de pessoas para o projeto; Ocorrência de novas 

auditorias no período do projeto. 

 

Workshop para definição dos Processos do CobiT a serem trabalhados   

Segurança da Informação; Planejamento da área de TI; Decisões de TI; Gestão de Níveis 

de Serviço; Gestão de Controles de TI; Auditoria de TI; Contratações de Bens e Serviços de TI; 

Gestão de RH; Orçamento de TI; Aquisições de Desenvolvimento de soluções de TI 

 

2 - Etapa Preparação 

 Workshop de Planejamento das atividades e definição de ações de Motivação; 

 Elaboração do Cronograma do Projeto;  

 Estudo de implantação dos processos por fase;  

 

3- Etapa Execução 

 Ações de implantação com definição do fluxo dos processos, validação e 

aprovação; 

 Acompanhamento e suporte para elaboração; 

 Treinamento dos envolvidos com cada processo; 

 Envolvimento da Auditoria; 

 Processo de medição e análise; 

 Processo de melhoria contínua; Monitoramento 

 Plano de Comunicação 
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4 -Etapa Encerramento 

 Revalidação dos processos implantados e Relatório final  

 Definição dos papéis dos principais atores envolvidos: 

Patrocinador: Responsável por disponibilizar e garantir a disponibilidade dos recursos 

necessários às atividades do projeto. Realização de alinhamento com os objetivos da 

organização e fornecimento de feedback sobre o projeto 

Ponto Focal: Responsável por concentrar as comunicações do projeto entre a 

organização e a consultoria contratada. 

Dono do Processo: Responsável por garantir a entrega do processo, que consiste na 

definição, aprovação, documentação e implantação do processo, e definir os envolvidos em 

cada atividade. 

Equipe do Projeto: Responsáveis por executar as tarefas do projeto. 

Gerente do Projeto: Responsável por realizar a gestão do projeto, realiza o 

planejamento e monitoramento do projeto, em conjunto com a consultoria.   

Gerente do Projeto Externo: Responsável por realizar a gestão do projeto, realiza o 

planejamento e monitoramento do projeto, em conjunto com a organização. 

Consultor: Responsável por conduzir os trabalhos necessários para implementação dos 

processos definidos no escopo do projeto. Definir plano de trabalho junto à equipe e transferir 

conhecimento técnico.  

 

Para garantir que o projeto fosse concluída no prazo, no escopo e recursos definidos foi 

elaborado um processo para a implantação da governança de TI, ilustrado na Figura 15, onde 

são representados os fluxos divididos em 03 grandes eixos: Gerência do Projeto, Consultoria e 

Gerência da Área.   
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Figura 15 - Fluxo do processo de implantação da Governança de TI 

Material fornecido pela empresa  

 

  

FINALIDADE: Descrever o processo para a implantação do Modelo de Governança de TI.
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7 CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE NOVAS PESQUISAS  

 

Essa seção destina-se a apresentar os resultados importantes deste estudo, 

consolidando alguns conceitos sobre o tema, bem como trazer conhecimento sobre as estruturas, 

processos e relacionamentos dos gestores e não gestores de TI com negócio e por fim, propor 

estudos futuros que permeiam a governança de TI para maior aprofundamento.  

 

7.1 CONCLUSÕES 

Este trabalho de pesquisa investigou e analisou a temática da governança de TI numa 

organização sem fins lucrativos no Brasil, a partir de uma perspectiva sistêmica, buscando 

entender a opinião dos profissionais da área de TI sobre o modelo implantado, seu conceito, 

interfaces e aplicações.  

Para responder a primeira pergunta de pesquisa, “ O que a literatura científica 

desenvolve acerca da Governança de TI”, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em fontes 

primárias e em base de dados e obtido um material acadêmico e práticas empíricas, para se 

compreender o conceito, as fundamentações e ações aplicadas acerca do tema. A partir dos 

recortes delineados foi possível eleger como pilares da governança as quatro dimensões: 

Estratégia, Planejamento, Gestão e Compliance. Em cada dimensão foram relacionados os 

principais fatores, baseados nas discussões acadêmicas e nas práticas organizacionais 

levantadas.  

Para responder as perguntas “ Qual a opinião dos profissionais gestores e não gestores 

de TI sobre a implantação do modelo de Governança de TI” e “Quais as diretrizes para a 

implantar modelo de Governança de TI”, foi adotado o método de pesquisa aplicada com 

entrevista semiestruturada por meio de grupo focal.  

Os objetivos específico e geral foram alcançados, pois através da pesquisa aplicada 

aos gestores e não gestores de TI foi possível entender se a governança implantada orientou a 

TI ao negócio e identificou as diretrizes essenciais para ações de implantação do modelo nas 

organizações.  

A fim de facilitar o entendimento do alcance dos objetivos propostos nesta pesquisa, 

constatou-se que: 

 A dinâmica de grupo e questionários aplicados na pesquisa aplicada fomentaram a 

exploração da situação real do estudo de caso e criaram ambiente propicio para 
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identificação e validação dos fatores considerados essenciais nas quatro dimensões 

trabalhadas; 

 Foi possível elaborar o Painel de Diretrizes para se se implantar um modelo de 

governança de TI, aplicado a qualquer organização empresarial como norteadores das 

ações para implementação dos processos, estruturas e formas de relacionamento da TI 

para atender aos pressupostos da governança; 

 A implantação da governança reposicionou a área para integrar ainda mais a TI ao 

negócio, com a subordinação da TI direta ao primeiro executivo da organização, 

alcançando posição estratégica na estrutura organizacional; 

 Os processos de governança implantados do modelo CobiT5 mudaram o modelo de 

gestão e negócio da área, aumentando a capacidade de inovação dentro da TI, o que 

consequentemente potencializa o capacidade da organização de explorar a TI para 

inovação real, tornando a TI um parceiro estratégico. Fato constatado pelos 

especialistas na importância da implantação do comitê estratégico de TI, ligado à 

governança corporativa, visando o mecanismo de responsabilização pelas decisões de 

TI e priorização do portfólio, por gestores de TI e do negócio.  

 O engajamento dos gestores e não gestores de TI no projeto foi fator crítico de 

sucesso para implantação da governança. Não se observou resistência dos profissionais 

às práticas dos processos de governança. Ao contrário, caracterizou-se uma relação 

direta e franca com as todas as partes interessadas para entregar soluções e serviços de 

TI diferenciados; 

  Percebeu-se também, que o pressuposto de descentralização dos serviços de TI ainda 

não está maduro entre os especialistas, demonstrando rigidez no conceito para manter 

a decisão e especificação dos serviços centralizados na área. Deve-se encontrar o 

equilíbrio para viabilizar as inovações pretendidas pelos novos modelos de negócio e 

impedir a criação de domínios de conhecimento dentro da TI. 

 

Ademais, pode-se afirmar pelo comportamento e depoimentos dos especialistas 

envolvidos na pesquisa, que a governança na organização estudada não é limitada a estrutura, 

processos e mecanismos comuns ao modelo. É por essência, o novo modelo de gestão e 

gerenciamento da TI, com mudança do mindset dos profissionais da área, com a nova forma de 

priorização do portfólio e decisão de investimentos compartilhados com gestores do negócio e 

deliberadas por executivos da alta direção.  
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Conclui-se que as dificuldades e obstáculos encontrados na implementação do modelo 

na organização pesquisada, estão centradas fortemente nas questões culturais e 

comportamentais. Acredita-se que o amadurecimento das práticas da governança, acontecerão 

com o exercício diário de tomada de decisões entre a TI e os stakeholders, para garantir a plena 

integração da TI com o negócio.  

Quanto à proposta deste estudo de elaborar um painel de diretrizes para implantação 

da governança de TI, somado às argumentações produzidas dos dados analisados de forma 

empírica e fatual da realidade, o estudo de caso se constitui num material inovador e de interesse 

das organizações que pretendem implantar a governança de TI.  

Por fim, esta pesquisa demonstra seu valor por tornar mais concreto as argumentações 

dos conceitos da governança, por mais tênue que possam ser suas aplicações no ambiente real, 

facilitando o entendimento prático do tema pesquisado. 

 

7.2  CONTRIBUIÇÃO ACADÊMICA 

 

O presente estudo trouxe contribuições também para área de pesquisa de TI, em 

específico para a disciplina de governança de TI com os tópicos abaixo relacionados: 

 

1. O método de painel de especialistas, sugerido por Lawshe, para validação de 

fatores pode ser perfeitamente associado ao método de entrevista semiestrutura em 

grupo focal, com brainstorming e uso de questionário. 

 

2. Demonstrou que os modelos conceituais de governança identificado na revisão da 

literatura, mesmo os percussores, ainda são aplicáveis para empresas e 

organizações. 

 

3. A governança de TI em organizações sem fins lucrativos do Terceiro Setor, cumpre 

papel maior do que a conformidade legal, ela eleva as entidades à patamares de alto 

desempenho e gestão, comparadas aos desafios das grandes empresas do Segundo 

Setor. 

 

O resultado dessa pesquisa corrobora o que recomenda uma das maiores instituições 

sobre o tema governança de TI, quando afirma que “pessoas, habilidades e competências são 

necessárias para a correta tomada de decisões” (ISACA, 2012) e também quando citam os 

autores Weill e Ross (2004), que um modelo bem estruturado de governança traz efeitos 

positivos no desempenho das empresas. 
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7.3 CONTRIBUIÇÃO PARA AS PRÁTICAS NAS ORGANIZAÇÕES 

 

As contribuições práticas dessa pesquisa foram: 

 

1. Proposição de um painel de diretrizes essenciais para se implantar um modelo de 

governança de TI que servirá como um guia de boas práticas para os gestores das 

organizações que busquem adotar um padrão. 

2. Um novo olhar sobre o processo de decisão de assuntos de TI, que devem ser 

tratados com grande atenção e mapeados todos os envolvidos ressaltando, que a 

decisão não está mais somente no âmbito da área de TI e todas as ações devem ser 

estabelecidas com real interesse das áreas de negócio. Isto posto, as decisões que 

afetam a TI deverão ser tomadas dentro e fora da TI (ROSS, 2002) e devem ser 

controladas por uma matriz de arranjos, onde se definem os grupos por tipos de 

decisões, matriz elaborada por Weill e Ross (2004, p. 14) devidamente explorada 

no estudo para analisar o padrão da organização; 

 

As práticas escolhidas não são as únicas, tampouco as melhores e não têm a pretensão 

de serem verdades absolutas e colocarem um ponto final nessa discussão. As conclusões 

estabelecidas apoiarão gestores de TI no processo de tomada de decisão sobre aspectos a serem 

considerados na sua governança.  

 

7.4 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

O escopo dessa pesquisa foi estreitado por limitações de tempo, de fundos e de 

esforços, aspectos apontados nesse tipo de trabalho por Marconi e Lakatos (2003, p. 239). 

Contudo, o problema de pesquisa foi considerado apropriado e analisado sobre os aspectos de 

viabilidade, relevância, novidade, exequibilidade e oportunidade, mesmo que restrito em seu 

escopo.  

 O presente estudo foi aplicado a uma organização, em um país específico, não 

permitindo generalização sobre o comportamento e as percepções dos colaboradores das áreas 

de TI. A pesquisa de campo com grupo focal, apesar de alcançar o proposto pelo método, não 

representa um número substancial de colaboradores envolvidos e os resultados apurados e 

trabalhados referem-se ao universo dos respondentes escolhidos.   
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7.5 ESTUDOS FUTUROS 

 

Sugestões para futuras pesquisas estão atreladas à avaliação do nível de maturidade da 

governança, para validar a citação de que a maturidade do alinhamento do negócio com TI é 

maior quando as organizações estão aplicando um mix de práticas maduras de governança de 

TI. 

Recomenda-se que estudos futuros sejam realizados para investigar e analisar os 

pontos a saber: 

1. Aprofundamento do conceito de descentralização de mecanismos de TI, conforme 

menção de “Descentralizar aspectos da governança desde que a TI indique as 

políticas e regras”. Como as organizações definem suas políticas e regras de uso e 

serviços de TI; 

2. Apuração e conhecimento dos indicadores de desempenho concernentes à avaliação 

dos serviços e soluções de TI; 

3. Conhecimento dos processos de gestão da informação e do conhecimento nas 

organizações e seus respectivos impactos nas pessoas envolvidas nas atividades de 

tecnologia da informação, ampliando a discussão sobre questões comportamentais 

e atitudinais. 
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9 APÊNDICES  

 

Convite enviado aos participantes da Pesquisa de Campo –  

Grupo Focal realizado em 02/08/2017 

 

Prezados,  

 

Como mestranda em Sistemas de Gestão, vinculada ao Departamento de Engenharia de 

Produção da Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense (UFF), convido todos para 

participarem da pesquisa Sobre o impacto da implantação do modelo de Governança de TI, em uma 

organização sem fins lucrativos, desenvolvida sob a orientação do professor Osvaldo Quelhas. 

O objetivo do estudo é analisar a percepção dos profissionais de tecnologia da informação 

sobre a importância da implantação do modelo de Governança de TI, baseado no CobiT, 

identificando o grau de integração da TI ao negócio e o aumento da efetividade na entrega dos 

serviços.  

Para execução desta pesquisa foi realizado levantamento de dados secundários através de 

estudo bibliométrico e revisão da literatura e serão coletados dados primários através de roteiro de 

pesquisa e dados obtidos na entrevista semiestruturada com o grupo focal.  

A dinâmica do grupo focal será realizada com todos os participantes e as respostas 

individuais, bem como os registros dos depoimentos, serão manuseadas apenas pela pesquisadora e 

seu orientador. O resultado será encaminhado aos participantes por e-mail e será amplamente 

divulgado pela dissertação, preservando a identidade dos respondentes e com sigilo absoluto das 

respostas. 

Os participantes serão identificados de forma geral no estudo através de cargo, gênero, 

idade, escolaridade, tempo de função e tempo na atividade.  

Vale destacar que a pesquisa é acadêmica e não tem por finalidade avaliar o desempenho da 

implantação do modelo de governança através da atuação dos participantes. As respostas e 

posicionamentos de cada participante serão avaliados única e exclusivamente para esta investigação.  

Desde já agradeço a prontidão para participar de forma voluntária desta pesquisa.  
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Questionário Dimensões da Governança de TI - Estratégia 

 

 
 

 Escola de Engenharia 
Departamento de Engenharia de Produção 
MESTRADO PROFISSIONAL EM SISTEMAS DE GESTÃO 

PESQUISA: PROPOSTA DE SISTEMÁTICA PARA IMPLANTAÇÃO DE GOVERNANÇA EM TI 
PESQUISADORA: Ana Cristina Monteiro Carvalho 

Questionário Dimensões da Governança de TI - Compliance 
Indique a importância atribuída para cada fator 

Fatores 
Não 

necessário 
Importante mas 

não essencial 
Essencial 

Processo de tomada de decisão sobre a priorização de grandes 
demandas TI é realizado no Comitê Estratégico de TI  

      

O Comitê Estratégico de TI pode afetar significativamente a 
eficiência global da governança de TI 

      

Foi criado comitê de gestores da TI, composto por gerentes, 
coordenadores e especialista de governança e PMO, para 
gerenciamento, acompanhamento do desempenho e dos riscos 
dos serviços de TI 

      

O modelo de governança de TI implantado contribui para 
organização atingir os objetivos e metas de negócio 

      

O modelo formal de planejamento estratégico da TI contribui para 
maturidade da governança da TI 

      

A proposta de valor da TI identificada no planejamento 
estratégico da TI é suportado pelas práticas de governança 
adotada 

      

A implantação da governança contribuiu para maior integração da 
TI ao negócio  

      

As práticas da governança contribuem para melhor priorização de 
investimento de TI 

      

A organização destina investimento suficiente para sustentação 
de TI 

      

A governança implantada promoveu alinhamento para priorização 
de investimento em TI  

      

A governança garante maior retorno nos investimentos aplicados 
na TI 
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Participação do CIO nos Comitês de Governança da Organização       

Elaboração do Plano Estratégico e Plano Diretor de TI       

A organização que adota modelo ofensivo de TI deve manter 
executivo sênior encarregado da TI   

      

Definição de indicadores de TI alinhados aos objetivos 
estratégicos organizacionais 

      

Dar transparência do desempenho da TI       

O Comitê Estratégico de TI aponta direcionadores para melhor 
gestão da TI e fortalece a governança 

      

A governança adotada incorporou praticas mais estruturantes e 
processuais e menos relacionais 

      

Os fatores externos ao ambiente da TI na organização, são 
influenciadores e até ofensores da governança de TI  

      

Os principais executivos da organização estão envolvidos na 
governança da TI 

      

A governança implantou modelo de tomada de decisão colegiada 
pelos gestores de TI  

      

A organização descentralizou aspectos da governança de TI para 
ser mais responsiva às necessidades das áreas de negócio 

      

A organização destina investimento suficiente para inovação de TI       

A organização tem alta necessidade de TI para melhorar a 
performance do negócio, o que determina uma governança de TI 
sofisticada  
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Questionário Dimensões da Governança de TI - Compliance 

 

 
 

 Escola de Engenharia 
Departamento de Engenharia de Produção 
MESTRADO PROFISSIONAL EM SISTEMAS DE GESTÃO 

PESQUISA: PROPOSTA DE SISTEMÁTICA PARA IMPLANTAÇÃO DE GOVERNANÇA EM TI 
PESQUISADORA: Ana Cristina Monteiro Carvalho 

Questionário Dimensões da Governança de TI - Compliance 
Indique a importância atribuída para cada fator 

Fatores 
Não 

necessário 
Importante mas 

não essencial 
Essencial 

Reconhecer que a governança de TI é tão crítica 
quanto a governança corporativa 

      

Tratar a governança de TI como parte integrante da 
governança corporativa 

      

Envolver as áreas da organização no modelo da 
governança, de acordo com suas responsabilidades 

      

Com a governança implantada não necessitamos de 
preparação adicional para receber auditorias 

   

Caso não tivéssemos a governança implantada, 
provavelmente não cumpriríamos as determinações 
dos órgãos legais 

   

Agregar valor aos processos a partir da governança de 
TI 

   

Resolver as não conformidades a partir da governança 
de TI 

   

A governança permite a contabilização adequada dos 
custos de TI. 

   

Garantir a melhoria contínua a partir da realização de 
auditoria nos processos 

   

Mensurar o desempenho da TI através de indicadores 
de performance 

   

Padronizar de forma rígida os processos de TI    
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Questionário Dimensões da Governança de TI - Gestão 

 

 
 

 Escola de Engenharia 
Departamento de Engenharia de Produção 
MESTRADO PROFISSIONAL EM SISTEMAS DE GESTÃO 

PESQUISA: PROPOSTA DE SISTEMÁTICA PARA IMPLANTAÇÃO DE GOVERNANÇA EM TI 
PESQUISADORA: Ana Cristina Monteiro Carvalho 

Questionário Dimensões da Governança de TI - Gestão 
Indique a importância atribuída para cada fator 

Fatores 
Não 

necessário 
Importante mas 

não essencial 
Essencial 

Realizar Gestão do Portfólio de Projetos de TI       

A governança deve abranger os processos críticos da gestão da 
TI, aumentando a eficiência na execução  

      

Os regulamentos e processos que norteiam o modelo 
implantado foram claros, simples, consistentes e 
consequentemente compreensíveis pela equipe de TI 

      

O nível de maturidade da governança está ligado ao nível dos 
processos praticados e a experiência de uso TI 

   

Mudança de processos críticos durante a transição, como 
mudança de liderança impactaram na implantação 

   

Necessário adotar ritmo acelerado no desenvolvimento das 
atividades alteradas pelos novos processos da governança 

   

Refletir a cadeia de valor da TI no conjunto de atividades 
realizadas pela TI para aumentar a percepção de entrega de 
valor às áreas de negócio 

   

O comitê gestor da TI a partir do modelo implementado deve 
realizar a priorização de alocação dos recursos financeiros. 

   

O comitê gestor da TI a partir do modelo implementado deve 
realizar a direcionamento da adoção de novas tecnologias 

   

O modelo implantado deve permitir a definição clara do papel 
da Governança vs Gestão de TI 

   

Promover para a organização a clareza dos diferentes papeis da 
governança e da gestão da TI 

   

Melhorar o ambiente de Segurança da Informação a partir das 
boas práticas da governança 

   



124 
 

Fatores 
Não 
necessário 

Importante mas 
não essencial 

Essencial 

As práticas de governança devem contribuir para controle sobre 
a aquisição de serviços e recursos de TI 

   

A governança deve permitir maior sinergia entre TI e áreas de 
negócios  
 

   

A governança contribui para maior eficiência da TI    

O papel do CIO aumenta capacidade relacional de governança 
da TI, sustentando o modelo adotado 

   

Proporcionar redução de custo operacional    

A governança proporciona aprendizagem no processo de 
melhoria contínua 

   

As áreas da organização reconhecem o modelo de gestão da TI    

O modelo de governança fortaleceu a gestão da TI e da própria 
organização  

   

A implantação do novo modelo trouxe mudança de habito dos 
colaboradores 

   

A governança possibilitou que a TI respondesse de forma mais 
estratégica e econômica às necessidades da organização 

   

A troca de conhecimento durante a implantação do modelo de 
governança foi estabelecida por confiança e aprendizado entre 
os envolvidos 

   

O processo de mudança foi estabelecido numa visão integrada 
de gerenciamento e compartilhamento da informação 

   

A implantação do modelo de governança define o nível de 
envolvimento de todas as partes interessadas na tomada de 
decisão de TI 

   

A governança contribui para reduzir o nível de dependência de 
TI pela organização 

   

As práticas de governança contribuem para criação de padrões 
de desenvolvimento das aplicações 
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Questionário Dimensões da Governança de TI - Planejamento 

 

  
 Escola de Engenharia 
Departamento de Engenharia de Produção 
MESTRADO PROFISSIONAL EM SISTEMAS DE GESTÃO 

PESQUISA: PROPOSTA DE SISTEMÁTICA PARA IMPLANTAÇÃO DE GOVERNANÇA EM TI 
PESQUISADORA: Ana Cristina Monteiro Carvalho 

Questionário Dimensões da Governança de TI - Planejamento 
Indique a importância atribuída para cada fator 
Fatores Não necessário Importante, mas não 

essencial 
Essencial 

Comunicar todos os processos da governança para todos os 
colaboradores da TI 

      

Os colaboradores aplicaram os novos processos e rotinas 
advindas do novo modelo de gestão 

      

Contribuir para a melhoria da comunicação entre gestores e 
não gestores de TI e das demais áreas a partir da governança 

      

Para implementar a governança é obrigatório ter implantado o 
Plano Diretor de TI 

      

Para implementar a governança é obrigatório ter implantado o 
Plano de Estratégico de TI 

      

Sustentar o processo de mudança a partir das práticas de 
gestão do conhecimento, para proporcionar aos colaboradores 
envolvidos segurança diante do novo 

      

Engajar as lideranças das áreas de negócio nos processos do 
modelo de governança. 

      

Adequar a estrutura organizacional da TI para o aumento da 
efetividade da implantação do modelo de governança. 

      

Engajar todos os colaboradores da TI para implantação da 
governança. 

      

A TI deve participar das decisões da organização e nas 
definições estratégicas 
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Painel de Diretrizes essências para implantação de governança de TI 

 

Dimensão Estratégia  

1. Processo de tomada de decisão pelo Comitê Estratégico de TI 

2. Papel do CIO 

3. Papel do Comitê de gestores da área 

4. Acompanhamento dos indicadores de gestão 

5. Descentralização com políticas e regras definidas pela TI 

6. Melhoria na evolução do PDTI 

 

Dimensão Gestão  

7. Gestão do Portfólio 

8. Simplicidade e clareza dos regulamentos e processos 

9. Capacidade Relacional do CIO 

10. Processos críticos da gestão 

11. Fortalecer o modelo de gestão da área 

 

Dimensão Planejamento 

12. Estabelecer processo de Comunicação dentro da área  

13. Aplicabilidade dos novos processos 

14. Gestão da Mudança 

15. Implantação em fases 

16. Estabelecer processo de Comunicação para organização  

 

Dimensão Compliance 

17. Governança de TI integrada à Governança Corporativa 

18. Garantir controle orçamentário 

19. Contribuir para cumprimento dos requisitos legais  
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