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RESUMO: 

Ao longo dos anos, o papel da Tecnologia da Informação (TI) foi se transformando nas 

organizações. Através dos frameworks, modelos e metodologias de Governança de TI é 

possível gerenciar, controlar e utilizar a TI de modo a estimular o comportamento desejável 

nos usos dos recursos de TI por todos os stakeholders e a maximização do valor do negócio. 

Um dos objetivos e desafios da Governança de TI é promover o alinhamento estratégico entre 

as áreas de negócio e de TI. O alinhamento é considerado como peça fundamental na gestão 

empresarial para proporcionar maior integração entre as áreas e auxiliar as organizações na 

execução de suas estratégias e no alcance de seus objetivos. Neste trabalho abordamos os 

conceitos, os impactos e a importância do processo de alinhamento estratégico de TI ao 

negócio a fim de evidenciar como a busca constante pelo alinhamento pode resultar em um 

poderoso diferencial na gestão das organizações e, consequentemente no valor da TI para os 

negócios. Para isto, realizamos uma investigação empírica em uma das áreas da Diretoria de 

TI de uma grande empresa com o objetivo de avaliar e sugerir melhorias às práticas de 

Governança de TI da organização de forma que possa auxiliá-la a tornar o alinhamento de TI 

um processo sólido e estabilizado. Como base para esse levantamento é usado o Balanced 

Scorecard a fim de analisar sua aplicabilidade como ferramenta de apoio ao alinhamento 

estratégico.  

Palavras-Chave: Estratégia. Governança de TI. Alinhamento de TI. Balanced Scorecard. 

 

 

 



ABSTRACT 

Over the years, the role of information technology (IT) was turning in organizations. Through 

frameworks, models and methodologies for IT Governance can manage, control and use IT to 

encourage desirable behavior in the use of IT resources by all stakeholders and maximizing 

business value. One of the IT governance objectives and challenges is to promote the strategic 

alignment between business areas and IT. Alignment is considered as an essential piece in 

business management to provide greater integration between areas and assist organizations in 

implementing its strategies and achieve its objectives. In this paper we address the concepts, 

the impact and the importance of strategic alignment of IT to the business in order to show 

how the constant search for alignment can result in a powerful difference in the management 

of organizations and consequently the value of IT to the business. For this, we conducted an 

empirical investigation in one of the areas of IT Directorship of a large company in order to 

evaluate and suggest improvements to IT governance practices of the organization so that it 

can help her make the IT alignment a process solid and stabilized. As a basis for this survey is 

used the Balanced Scorecard to analyze their applicability to support the strategic alignment 

tool. 

Keywords: Strategies. IT Governance. IT Alignment. Balanced Scorecard. 
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1 INTRODUÇÃO 

As mudanças ocasionadas pela digitalização dos negócios têm gerado grandes 

transformações nos ambientes organizacionais. A transformação digital é uma nova maneira 

de tornar os negócios mais eficientes e competitivos através da adoção de novas tecnologias a 

fim de gerar receita e valor. Dessa forma, as empresas precisam estar preparadas para 

mudanças decorrentes da era da digitalização, tais como: reestruturação nos processos 

organizacionais, reformulação das estratégias e da cultura empresarial e renovação dos 

modelos de negócio. As organizações devem procurar sempre manter a competência de seus 

serviços, buscando as ferramentas necessárias para alcançar seus objetivos estratégicos, 

manutenção da qualidade e habilidade de seus funcionários. Os objetivos devem ser 

planejados e muito bem estudados para que a empresa, sobretudo não perca capital e tempo.  

Para que as empresas atinjam o nível máximo de competência dos serviços prestados 

pelas suas áreas, é preciso investir em processos gerenciais fundamentais para a organização, 

alinhar seu negócio e suas práticas à tecnologia, treinar funcionários e planejar os 

investimentos e suas estratégias de crescimento.  Diante desse cenário em que os desafios 

empresariais são constantes, o uso estratégico da TI (Tecnologia da Informação) ganha 

visibilidade como um grande diferencial competitivo e um poderoso recurso para o alcance 

dos objetivos (CARR, 2003, p.30). Portanto, a TI deve ser encarada como área estratégica, 

uma vez que provê os recursos que viabilizam, em conformidade com o contexto atual da 

sociedade, as atividades do negócio. Sem os recursos fornecidos pela TI, as empresas 

viveriam uma realidade já ultrapassada.  

A TI oferece o ferramental para, mesmo no ambiente mais simplório, poupar tempo e 

tornar mais ágeis os processos mais elementares. Numa sociedade na qual o tempo dos 

acontecimentos e das decisões é o tempo real, sem essas tecnologias uma organização estaria 

fadada ao fracasso. Entretanto, a TI passou a ser tão fundamental para os negócios que com o 

tempo as pessoas passaram a não perceber isso. Ela tornou-se um fator de produção com 

qualquer outro e passou a ser apenas um investimento obrigatório para que as empresas se 

mantenham no mercado, caracterizando-se como commodity (CARR, 2003, p.30). Dessa 

maneira, as organizações precisam utilizar a tecnologia da informação de forma diferenciada 

para que gere valor estratégico.  
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Para criar valor, a TI precisa entender e estar alinhada a como a empresa gerencia seu 

negócio e suas estratégias. Entretanto, uma grande dificuldade para que isso ocorra é a 

inexistência da elaboração e/ou execução das estratégias e dos planos organizacionais. O 

planejamento estratégico de TI é uma etapa fundamental para interligar a TI com o negócio, 

pois fornece um panorama geral de conceitos, métodos, modelos e recursos de tecnologia da 

informação necessário para facilitar a estratégia organizacional e apoiar decisões e processos 

da organização (MOLINARO; RAMOS, 2010). Por isso, devido à movimentação cada vez 

maior dos negócios, é fundamental buscar o equilíbrio dinâmico também no alinhamento, 

tornando-se assim um processo contínuo de ajustes.  

Não obstante, a TI precisa demonstrar o valor que agrega ao negócio para que os 

investimentos se justifiquem e continuem a ser feitos. Ainda que essa demonstração não seja 

feita sistematicamente, não seria por isso que o viés estratégico da TI deixaria de existir. O 

que pode acontecer é o CEO (Chief Executive Officer) e o CFO (Chief Financial Officer) não 

priorizarem o aporte de recursos financeiros para a TI, uma vez que não está visível o valor 

desta atividade para o alcance dos fins institucionais.  

O reconhecimento deste importante alinhamento estratégico entre a área de TI e 

negócios foi impulsionado a partir da adoção das práticas de Governança Corporativa (GC) e 

Governança de TI (GTI). A Governança Corporativa visa alinhar a estratégia corporativa com 

todas as operações e áreas da empresa. Ela cria mecanismos a fim de estabelecer os objetivos 

estratégicos da organização, monitorá-los através de indicadores e alcançá-los com sucesso 

(MOLINARO; RAMOS, 2010). A Governança de TI, por sua vez, busca o alinhamento da 

estratégia do negócio com a área de TI e concentra-se na utilização e transformação das 

tecnologias da informação e comunicação para atender as demandas do negócio e apoiar a 

empresa a atingir seus objetivos organizacionais (REZENDE, 2008). 

1.1 MOTIVAÇÃO  

Este trabalho tem como motivação a dificuldade ainda encontrada em muitas 

organizações de reconhecer o valor estratégico da TI. Muitas das vezes, a TI não é vista como 

uma área essencial para os negócios, e sim como um apoio para as demais áreas da empresa. 

As decisões de TI e das áreas de negócio não devem ser tomadas separadamente, e sim de 

forma alinhada, buscando uma integração entre elas. Porém, percebemos que um grande 
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número de empresas ainda encontra obstáculos em consolidar o processo de alinhamento, 

apresentando falhas desde a comunicação da estratégia até a gestão de desempenho dos 

indicadores. Esta situação nos motivou a realizar um estudo exploratório para verificar um 

modo alternativo para auxiliar as organizações a alcançarem o alinhamento de TI com o 

negócio e torná-lo um processo estabilizado e adotado por todas as áreas. A partir desse 

contexto, tivemos o interesse em investigar o quanto o alinhamento estratégico de TI tem se 

tornado imprescindível para o desempenho organizacional, para a maximização dos lucros, 

conquista de objetivos e destaque no mercado. Além de buscar abordar a necessidade da 

identificação e comunicação da estratégia entre todos os níveis da organização, promovendo 

um alinhamento entre as sinergias das áreas.   

1.2 OBJETIVO 

Este estudo tem como objetivo principal realizar uma investigação em uma empresa de 

grande porte do setor de energia a fim de avaliar e propor melhorias às práticas de 

Governança de TI utilizadas (ou não) por ela, buscando ampliar o alinhamento estratégico 

entre a TI e o negócio.  

Para apoiar a investigação utilizamos o Balanced Scorecard (BSC) que foi criado com 

o objetivo principal de realizar medição e gestão de desempenho. Porém, nesta pesquisa, 

utilizamos o BSC com um novo propósito. Dessa forma, o estudo tem como objetivo 

secundário analisar a aplicabilidade do BSC como uma ferramenta auxiliar no processo de 

alinhamento estratégico. 

1.3 METODOLOGIA 

A pesquisa possui uma abordagem qualitativa, nessa abordagem o pesquisador procura 

verificar um fenômeno por meio da observação e estudo do mesmo (KIRK & MILLER, 

1986). Em relação à natureza desse trabalho, trata-se de pesquisa aplicada, pois gera 

conhecimentos a partir da aplicação prática de conceitos a problemas específicos (SILVA & 

MENEZES, 2001). Quanto aos objetivos, caracteriza-se por ser uma pesquisa exploratória, 

buscando realizar uma investigação mais profunda sobre o alinhamento estratégico.  

Por fim, quanto ao procedimento metodológico, foram adotados a pesquisa 

bibliográfica com base nos documentos e relatórios disponibilizados pela empresa e o estudo 

de caso, que busca analisar uma unidade visando obter um conhecimento mais específico 
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sobre a aplicação do tema abordado. Com relação à unidade de análise, o estudo foi realizado 

na Diretoria de TI de uma empresa de grande porte do setor de energia. Para a coleta de dados 

do estudo de caso, foram utilizadas entrevistas com roteiros semiestruturados e questionários 

de apoio, aplicados aos especialistas da área de PMO (Project Management Office).  

Adicionalmente, estudamos a literatura relacionada ao tema abordado a fim de 

fundamentar o trabalho e apoiar a realização do estudo de caso. Foram realizadas buscas na 

internet, leitura de artigos, trabalhos e monografias com conteúdos relacionados ao 

alinhamento estratégico, Governança de TI e BSC e pesquisa em livros de autores renomados 

nesses assuntos.  

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

Este trabalho está dividido em 6 capítulos. O primeiro capítulo aborda a introdução ao 

tema, sua contextualização, a motivação para o estudo assim como o objetivo a ser atingido e 

a metodologia adotada.  

O segundo capítulo apresenta alguns trabalhos relacionados ao assunto do alinhamento 

estratégico, destacando relevantes questões e resultados alcançados. O terceiro capítulo 

explica o referencial teórico que sustentou o trabalho e define os principais conceitos que 

apoiaram a realização da pesquisa. 

No quarto capítulo, é descrito o estudo de caso. O cenário atual da área diagnosticada 

é relatado e os objetivos estratégicos, os indicadores e as metas são identificados. O BSC é 

aplicado nas informações coletadas a fim de avaliar o processo de alinhamento estratégico 

existente.  

Por fim, no último capítulo são apresentados os resultados do estudo de caso, 

propostas as melhorias e avaliado a aplicabilidade do BSC como ferramenta auxiliar ao 

alinhamento de TI com o negócio. Além disso, são descritos os temas que ficarão como 

trabalhos futuros.  
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2 TRABALHOS RELACIONADOS 

Há 25 anos, pesquisas relacionadas ao tema de Alinhamento Estratégico vêm 

ganhando força no meio acadêmico e também em setores de Gestão nas Organizações, visto 

que um projeto que visa excelência de qualidade e de construção, quando é planejado e 

alinhado as necessidades dos clientes é realizado com qualidade e até com um tempo menor 

de execução. Com o uso de melhores práticas, como o BSC, que é o que iremos nos 

aprofundar nesse trabalho, as diferentes perspectivas de interesse são vistas de uma maneira 

mais clara. As empresas visam de forma geral, além de ganhos financeiros, demonstrar 

solidez em seus resultados perante o mercado, dinamismo nas relações políticas e 

econômicas, além do seu crescimento.  

Organização e planejamento são as principais ferramentas para alcançar os objetivos 

de uma empresa. As definições de projetos devem ser bem estabelecidas, paralelamente as 

ações operacionais e aos meios de como conquistar tais objetivos. Na maioria dos casos, antes 

de começar a execução de um projeto é mais vantajoso perder mais tempo em seu 

planejamento e entender claramente o real interesse do cliente em cima do projeto e em seu 

alinhamento perante suas funcionalidades e também os interesses de ambos, (cliente e 

fornecedor, ou cliente e empresa). A falta de planejamento provoca atraso e perda de capital.  

O maior desafio talvez esteja em alinhar a integração e a continuidade das ações e 

abordagens necessárias, culminando em fatores que podem trazer problemas para a execução 

de metas organizacionais definidas. A área de TI não foge do problema. A falta de soluções, 

que em sua maioria podem ser até simples e de fácil execução, quando alinhadas às 

ferramentas necessárias e propícias ao uso de processos de um negócio, deixam a desejar 

quanto a fatores como dinamismo, eficiência e a correta tomada de decisão (SOARES; 

SANTOS, 2013). Ao observar a tecnologia como fonte de valor ao negócio, é necessário que 

as empresas consigam aproveitar todo o potencial que as tecnologias possuem, a fim de 

facilitar mudanças e elevar a qualidade de um projeto ou de qualquer outro processo. Cabe ao 

Gestor de TI integrar seus funcionários e alinhar a estratégia da empresa aos trabalhos que 

serão realizados. Para essa tarefa existe um IT Governance que faz parte da Governança da 

organização. Estudos apontam que as tecnologias de informação devem ser conduzidas como 

ferramentas essenciais ao desempenho do negócio, permitindo grande melhora nos processos 
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operacionais e organizacionais, sobretudo reduzindo gastos (mesmo que em longo prazo) e 

possibilitando grande eficiência e consequentemente a execução do trabalho em uma escala 

menor de tempo (GONÇALVES, 2009).  

O alinhamento estratégico funciona como uma forma de direção que a empresa deve 

seguir, segundo seus valores e interesses para que se mantenha valorizada perante o mercado. 

Deve ser vinculado a todos os setores e funcionários com a finalidade de assegurar que todos 

saibam as estratégias da organização. É necessário vincular o planejamento a todos os setores 

para que as decisões sejam tomadas de maneira correta, tendo em vista, que todos prezem 

sempre pelo mesmo ideal perante a organização. Quando existe a necessidade de realizar 

mudanças operacionais, para se manter no mercado, devido à fatores competitivos, entre 

outros, as mesmas transformações devem ser feitas com cautela para que não se destoem do 

alinhamento estratégico da empresa. Há casos de mudanças mal sucedidas devido a não 

sincronização das mesmas ao alinhamento estratégico, fato que pode gerar falhas graves e 

custosas. Mudanças de gestão devem ser bem estudadas e avaliadas para que se escolham os 

indicadores corretos para tal feito (FREITAS, 2012). 

2.1 CONCEITOS DO BALANCED SCORECARD 

Para Olve, Roy e Wetter (1999:129), o BSC inclui medidas de vários aspectos e 

condições que são importantes para um negócio. Temos enfatizado que as medidas, em si 

mesmas, não são o que interessa. O fato de apenas se colocar algumas medidas no papel não 

nos dará um balanced scorecard. A maior fonte de dados do BSC são os indicadores de 

desempenho. Se um evento, uma nova aplicação ou alguma atividade não for medida, ou se 

for medida incorretamente, isso põe em risco todo o BSC. Por isso é indispensável pensar em 

como medir as atividades e a frequência em que se deve medir (antes, durante e depois). Além 

da necessidade de precisão dos indicadores é necessário alinhá-los às necessidades do 

negócio. Deve-se também dar importância ao espaço de tempo no qual um indicador será 

medido. Em alguns casos sugere-se que as medidas sejam feitas ano após ano, ou de acordo 

com a frequência que o negócio necessite. Após isso, deve-se comparar os resultados com as 

medidas anteriores dos indicadores (FILGUEIRAS; BARROS; GOMES, 2010). Essa 

medição é necessária para avaliar os progressos e suas implementações, além de poder 

perceber se a estratégia para se alcançar os objetivos está correta ou então se a melhor forma 

será modificar a estratégia, visando sempre a melhoria dos processos. Comparações são 
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sempre boas fontes de dados para pesquisas e também servem como base para tirar boas 

conclusões.  

Uma das maiores dificuldades de gestão em organizações é sem dúvida, o alinhamento 

do planejamento estratégico empresarial devido ao fato da falta de modelos e ferramentas 

adequadas. Segundo os autores do BSC (Kaplan & Norton, 1997), a implementação da 

estratégia começa pela capacitação e pelo envolvimento das pessoas que devem executá-la 

(SOARES; SANTOS, 2013). 

As empresas, que almejam grande contribuição de todos os seus colaboradores, devem 

compartilhar seus objetivos, suas visões e suas estratégias de longo prazo. Aumentando e 

alinhando o contato dos funcionários com os gestores, principalmente com foco no 

alinhamento de cima para baixo. Com uma visão compartilhada do propósito de algum 

projeto na empresa e até mesmo da visão da organização e de seus ideais, os funcionários 

trabalham em sintonia. O fato de colaboradores de todos os setores estarem inseridos na 

definição de processos de negócio faz com que todos se sintam inseridos no negócio e não 

apenas mão de obra para a organização. Um bom líder é aquele que trabalha junto com os 

funcionários e não apenas cobra serviços impecáveis e dentro do prazo estipulado. Ideias 

muito boas podem vir dos setores mais baixos da empresa. Englobando todos os setores em 

uma reunião, por exemplo, pode se ouvir uma grande ideia de um estagiário que alinhada aos 

pensamentos e conhecimentos de gestores e funcionários mais antigos podem agregar grande 

valor ao negócio, além de fazer com que o funcionário se sinta parte importante de um todo. É 

imprescindível a união de todos para que o a execução do trabalho seja harmoniosa e o 

ambiente agradável.  

2.2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E BALANCED SCORECARD 

A TI pode ser conceituada como recursos computacionais (hardware, software e 

serviços relacionados) que proveem serviços de comunicação, processamento e 

armazenamento de dados. Os recursos computacionais são cada vez de maior importância e 

de extrema necessidade às empresas. As organizações estão se tornando cada vez mais 

dependentes das informações para alcançarem suas metas e demonstrarem uma posição forte 

perante o mercado, fato este, faz com que a área de TI exerça um de seus papéis principais 

que é o de dar suporte a estratégias empresarias. As empresas passaram cada vez mais a 
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utilizar a TI como principal fonte de estratégia alinhando as tecnologias ao seu planejamento, 

visando um futuro estruturado (REZENDE, 2002). A competição forte torna o cenário 

empresarial instável. É preciso que as empresas se inovem constantemente objetivando 

resultados preferencialmente de curto prazo, mas com uma perspectiva de longo prazo para 

ganhar força no mercado. O autor Rezende (2002) ainda comenta que muitas empresas, para 

ganhar força no mercado, estão investindo integralmente em TI, mas existem evidências que 

muitas organizações falham no total aproveitamento das tecnologias por ter uma má gestão de 

TI. É necessário obter as ferramentas corretas e junto a isso, saber como usá-las da melhor 

maneira possível.  

Embora a gestão da área de TI ainda seja relativamente pobre, os administradores 

procuram conhecer seu valor e estudar suas particularidades e funcionalidades visando 

conhecer o valor estratégico e aplicar os conhecimentos as melhores práticas de gestão. Como 

os investimentos em TI estão cada vez mais altos, é necessário um conhecimento a altura dos 

investimentos para administrar a implantação de tecnologias nas empresas e suas diferentes 

maneiras de execução. Uma estratégia empresarial bem definida, em paralelo ao uso do BSC, 

funciona como um complemento à ferramenta, traduzindo com mais clareza os objetivos 

traçados, em uma linguagem que todos podem compreender. O BSC integra as medidas, 

traduz a missão e a estratégia da organização através dos indicadores. Assim, colaboradores 

podem compreender, monitorar, implantar e acompanhar o planejamento estratégico da 

organização (CUNHA, 2013). 

Kaplan e Norton, os autores do BSC, resumiram os princípios gerenciais utilizados 

pelas organizações bem-sucedidas que implantaram o BSC:  

 Traduzem a estratégia em termos operacionais;  

 Alinham a organização à estratégia;  

 Transformam a estratégia em tarefa de todos;  

 Convertem a estratégia em um processo contínuo;  

 Mobilizam a mudança por meio da liderança executiva. 

 

A TI fomenta os executivos com informações rápidas, atualizadas e assertivas e o BSC 

é uma grande ferramenta para acertos. Sem o foco na execução, as tecnologias não são 

aproveitadas da maneira correta. 
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2.3 OS DIFERENTES TIPOS DE CAPITAL 

A perspectiva de aprendizado é agregada de três tipos de capitais que são essenciais 

para o sucesso de um negócio, são eles o capital humano, o capital da informação, e o capital 

organizacional. Segundo Kaplan e Norton (autores do BSC), cerca de dois terços das 

organizações não alinham suas estratégias e programas vinculados aos capital humano e 

informacional. A TI assume o papel de capital da informação e complementa através de suas 

ferramentas, como redes, sistemas, internet, e infraestrutura o bom uso do capital humano 

(VERAS, 2015). 

Segundo os autores do BSC, o capital da informação (TI) só possui valor no contexto 

de estratégia e deve ser bem gerenciado para se alinhar a estratégia. Como os dois 

componentes principais que compõe a TI são: aplicações e infraestrutura. É necessário que se 

alinhe esses dois componentes paralelamente. A infraestrutura representa a TI em si, no meio 

físico e as aplicações sustentam os processos de gestão e gerenciais.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

Esse capítulo apresenta a fundamentação teórica utilizada no trabalho, abordando 

conceitos, teorias e modelos que sustentaram a pesquisa. Discorremos sobre os principais 

temas que auxiliaram a investigação e deram suporte a realização do estudo de caso.  Foi feita 

uma busca por fontes bibliográficas a fim de ressaltar as principais citações e conclusões de 

importantes autores que proporcionaram contribuições relevantes aos seguintes temas 

abordados no estudo: Governança Corporativa, Governança de Tecnologia da Informação, 

Alinhamento Estratégico, Estratégia, Planejamento Estratégico do Negócio, Planejamento 

Estratégico de TI e Balanced Scorecard. 

3.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

Nas últimas décadas, o mercado apresenta-se cada vez mais competitivo, instável e 

dinâmico, exigindo que empresas busquem um rápido crescimento e constante adaptação. 

Devido a esses fatores, as organizações são demandadas a melhorar sua estrutura 

organizacional, desenvolver uma gestão de qualidade, aplicar modelos de melhores práticas e 

garantir o controle de seus processos. Tais necessidades deram início às boas práticas 

reguladoras do mercado de capitais e fizeram com que o conceito de Governança Corporativa 

ganhasse destaque em sociedades empresariais bastante conhecidas (MOLINARO; RAMOS, 

2010). 

A governança corporativa surgiu após o aparecimento de escândalos em grandes 

países entre a década de 80 e 90. Foi com um movimento dos acionistas e investidores nos 

Estados Unidos que, para se protegerem dos abusos feitos pela diretoria executiva das 

empresas, da inércia dos conselhos de administração inoperantes e das omissões das 

auditorias externas, despertaram a busca por regras e criação de sistemas de monitoramento 

interno e externo que impedissem esses abusos das empresas perante seus investidores 

(KRUGER; GOMES, 2010).  

Mas, o estopim foi em 2001 quando aconteceram escândalos envolvendo empresas 

grandes, como a Eron (Empresa norte americana de energia) que, para elevar o valor de suas 

ações, fraudou resultados dos seus balanços, isso causou impacto sobre a falta de 

transparência da empresa com seus investidores, trazendo à tona a desconfiança deste na hora 

de investir seu dinheiro. Esse fato tornou os investidores mais receosos ao investirem seu 
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dinheiro, pois muitos perderam pequenos e grandes investimentos quando ocorreu esse fato 

(STEINBERG, 2003). 

Empresas que eram gerenciadas por famílias ou por poucos acionistas, agora possuem 

responsabilidades e deveres diversos, inclusive com seus principais colaboradores. Neste 

grupo estão incluídos os acionistas, considerados como proprietários passivos por não possuir 

influência direta na gestão das empresas (MONKS E MINOW, 1996). 

Como conseqüência dessas fraudes, foi aprovada, em 2002, a lei Sarbanes-Oxley, mais 

conhecida como SOX. Essa lei visa garantir a criação de mecanismos confiáveis 

de auditoria e segurança e torna os Diretores Executivos e Diretores Financeiros 

explicitamente responsáveis por estabelecer e monitorar a eficácia dos controles internos em 

relação aos relatórios financeiros e a divulgação de informações.  Também relacionado a esse 

tema, destacamos a existência do Committee of Sponsoring Organizations (COSO), um 

comitê responsável pela melhoria dos relatórios financeiros, por meio da ética empresarial, 

controles internos efetivos e da governança (FREITAS, 2012). 

Após analisarmos o surgimento da Governança, precisamos definir e compreender seu 

conceito. Segundo o Board Briefing On IT Governance, 2º Edição podemos definir da 

seguinte forma:  

“Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, 

monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, 

Conselho 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 a recursos e contribuindo para sua longevidade” (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA – IBGC). 

A Governança Corporativa tem como objetivo: 

 Fornecer um direcionamento estratégico; 

 Garantir que os objetivos sejam alcançados; 

 Estabelecer que os riscos sejam gerenciados; 

 Garantir que os recursos da empresa sejam usados com responsabilidade. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Auditoria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seguran%C3%A7a
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E seus princípios básicos são: 

Transparência - Consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas as 

informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis 

ou regulamentos. Não deve restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, contemplando 

também os demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que 

condizem à preservação e à otimização do valor da organização. 

Equidade - Caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de todos os sócios e 

demais partes interessadas (stakeholders), levando em consideração seus direitos, deveres, 

necessidades, interesses e expectativas.  

Prestação de Contas - Os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação 

de modo claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo integralmente as 

consequências de seus atos e omissões e atuando com diligência e responsabilidade no âmbito 

dos seus papeis.   

Responsabilidade Corporativa - Os agentes de governança devem zelar pela 

viabilidade econômico-financeira das organizações, reduzir as externalidades negativas de 

seus negócios e suas operações e aumentar as positivas, levando em consideração, no seu 

modelo de negócios, os diversos capitais (financeiro, manufaturado, intelectual, humano, 

social, ambiental, etc.) no curto, médio e longo prazo. 

3.2 GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Pode-se afirmar que há uma relação entre a Governança Corporativa e a Governança 

de TI. Necessariamente, a Governança Corporativa incorpora a Governança de TI, porque esta 

precisa estar totalmente alinhada com os negócios da organização.  

“Governança de TI é uma parte integral da Governança Corporativa e é formada pela 

liderança, estruturas organizacionais e processos que garantem que a TI sustenta e melhora a 

estratégia e objetivos da organização” (IT GOVERNANCE INSTITUTE, 2002). 

Na prática, a Governança de TI se traduz em um conjunto de políticas, processos, papéis e 

responsabilidades associados a estruturas e pessoas da organização, de modo a se estabelecer 

claramente o processo de tomada de decisões e as diretrizes para o gerenciamento e uso da TI, 

http://www.profissionaisti.com.br/2009/05/papinho-de-ti-alinhando-ti-aos-negocios/
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tudo isso de forma alinhada com a visão, missão e metas estratégicas da organização (SILVA, 

2013). 

De acordo com o Briefing On IT Governance, 2º Edição GTI apresenta a seguinte 

definição: 

“Governança de TI é de responsabilidade do Corpo de Diretores e Gerencial. GTI 

integra a Governança da Empresa e consiste em mecanismos de liderança, estrutura 

organizacional e processos e garantem que a TI da organização sustente e estenda as 

estratégias e objetivos da organização”. 

A GTI tem como finalidade os seguintes aspectos (MOLINARO; RAMOS, 2010): 

 Promover o alinhamento de TI ao Negócio (Aplicações e Infraestrutura de  

serviços de TI); 

 Promover a implantação de mecanismos que garantam a continuidade do negócio 

contra interrupções e falhas; 

 Promover, juntamente da área de controle interno, compliance e gestão dos riscos e o 

alinhamento da TI a marcos de regulação externos. 

A visão da governança de TI pode ser representada através de um ciclo composto por 

quatro etapas as quais compreendem vários mecanismos e componentes que permitem o 

desdobramento da estratégia de TI (FERNANDES; ABREU, 2014).  

Figura 1 - Os domínios e componentes da Governança de TI 

Fonte: Fernandes e Abreu (2014) 
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Segundo Fernandes e Abreu (2006), as etapas do ciclo da GTI podem ser definidas da 

seguinte forma: 

 Alinhamento Estratégico e Compliance: refere-se ao planejamento estratégico de TI 

(PETI): leva em consideração o planejamento estratégico corporativo, para promover 

o alinhamento, além dos requisitos de compliance externos, como o Sarbanes-Oxley; 

 Decisão, compromisso, priorização e alocação de recursos: refere-se às 

responsabilidades pelas decisões relativas a TI, tais como arquitetura, infra-estrutura, 

investimentos e necessidades de aplicações (propostas no modelo matricial de Weill 

e Ross), assim como a definição dos mecanismos de decisão, isto é, quem deve tomar 

as decisões referentes a TI; 

 .Estrutura, processos, operações e gestão: refere-se à estrutura organizacional e 

funcional de TI, aos processos de gestão e operação dos produtos e serviços de TI, 

alinhados com as necessidades do negócio; 

 Medição do desempenho: refere-se à determinação, coleta e geração de indicadores 

de resultados dos processos e serviços de TI e sua contribuição para o negócio. 

Modelos como o BSC  são utilizados para quantificar estes resultados. 

Muito se discute sobre o por quê a governança de TI é importante (FERNANDES; 

ABREU,2014). Um investimento em TI não se trata apenas de um investimento na área de 

tecnologia e sim na Empresa como um todo, pois a tecnologia também agrega valor ao 

processo de gestão. A governança de TI envolve um relacionamento estruturado entre os 

gestores e administradores, os técnicos, os analistas de TI e os usuários de tecnologia.  

A ideia é manter um bom relacionamento entre funcionários de todos os setores para 

que ambos possam alinhar suas tarefas, aprimorá-las junto à tecnologia e assim, facilitar e, 

sobretudo garantir a segurança das informações durante todos os processos empresariais. Com 

a tecnologia alinhada ao negócio, gestores visam minimizar os casos de riscos, fazendo com 

que a tecnologia da informação seja uma ferramenta principal para assegurar decisões corretas 

e solucionar eventuais problemas que podem por em cheque o equilíbrio da Organização. 

De acordo com pesquisas realizadas pelo Center for Information Systems Research 

(CISR), criado há 30 anos na Sloan School of Management do Massachusetts Institute of 
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Technology (MIT), as empresas com políticas efetivas de Governança em TI obtêm lucros 

mais altos do que as outras, mais de 20% superiores (WEILL, 2004). Com isso, conclui-se 

que não só o uso da tecnologia é importante, mas também o seu gerenciamento. 

Alguns dos mais conhecidos modelos de boas práticas são: 

Modelos de Melhores Práticas Escopo do modelo 

COBIT - Control Objectives For 

Information end Relatet Technology 

Conjunto de boas práticas que visa dar suporte a Governança 

e a Gestão de TI. 

CMMI - Capability Maturity Model 
Modelo de maturidade de melhoria de processos para 

desenvolvimento de produtos e projetos de software. 

ITIL - Information Technology 

Infrastructure Library 

Framework para gerenciamento de serviços de infraestrutura 

de TI 

PMBOK - Project Management Body of 

Knowledge 

Conjunto de boas práticas que auxiliam no gerenciamento de 

projetos 

Tabela 1 - Alguns modelos de boas práticas de GTI 

Fonte: Fernandes e Abreu (2014) 

3.3 ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

A evolução dos modelos de gestão, a acirrada concorrência entre as empresas e a 

instabilidade dos mercados exigem que as organizações sejam cada vez mais dinâmicas e 

encontrem formas de obter vantagem competitiva para se adequarem as mudanças que 

ocorrem constantemente. Diante desse contexto, novamente afirmamos a importância da 

Tecnologia da Informação. A TI não pode ser mais vista como apenas uma área de suporte 
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que não participa das decisões da empresa. Ela se tornou um fator imprescindível para apoiar 

a estratégia da companhia, alavancar seu desempenho e tornar mais fácil alcançar os objetivos 

organizacionais. As áreas de negócio devem entender a TI, assim como esta deve entender o 

negócio. Essa integração é hoje conhecida como Alinhamento entre TI e o negócio. 

No cenário atual a Tecnologia da Informação passa a ser considerada área estratégica, 

agregando valor e contribuindo para o retorno financeiro da organização. Como Brancheau 

(1994) e Farrell (2003) afirmam, o alinhamento é uma ferramenta de gestão importantíssima 

para mitigar as frustrações decorrentes do mau uso dos investimentos em TI, e, 

consequentemente, conseguir obter vantagens competitivas. Ela fortalece a coesão entre a área 

de TI e as áreas funcionais e de negócios (TEIXEIRA Jr., 2003), proporcionando assim a 

redução de custos, a geração de receitas e a melhoria da capacidade de atingir objetivos 

organizacionais (SYNNOT, 1987; FARRELL, 2003, TEIXEIRA Jr., 2003). Entretanto, para 

garantir esse alinhamento é necessário que todos os membros da empresa estejam cientes e 

compreendam o caráter estratégico da TI e que ela seja integrada à cultura organizacional, 

sendo inserida no ciclo de vida da empresa. 

Alinhamento Estratégico não é algo estático, podendo variar de intensidade em 

diferentes momentos (FERNANDES; ABREU,2014). Nas palavras de Boar (2002, p. 153), 

“O alinhamento é uma jornada contínua, e não um evento de única vez” (MOLINARO; 

RAMOS, 2010). Por se tratar de um processo dinâmico, é necessário compreender não 

somente o alinhamento estratégico nas organizações, mas também seus diversos níveis de 

maturidade. Foi desenvolvido um modelo para medir a maturidade do Alinhamento 

Estratégico (LUFTMAN, 2000), podendo verificar-se cinco estágios, conforme é apresentado 

na tabela abaixo: 
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Nível 1 Processo Inicial/ Ad hoc Baixo nível de maturidade, dificuldade de alinhamento. 

Nível 2 
Processo 

Definido/Comprometido 
Início da maturidade, mas com dificuldade, e potencialidade. 

Nível 3 
Processo Estabelecido e 

Focado 

Concentra governança, processos e comunicações para 

objetivos específicos. É o início da participação da TI no 

negócio. 

Nível 4 
Processo 

Gerencial/Melhorado 

Com governança efetiva e TI como centro de valor. TI 

estratégica e inovadora. 

Nível 5 Processo Otimizado 
Nível alinhado. Processos de governança contínua integram 

os processos de planejamento de TI com o negócio 

Tabela 2 - Níveis de alinhamento de Luftam 

Fonte: Adptado de Freitas (2007) 

Para avaliar o nível de maturidade, são considerados seis critérios de alinhamento 

entre TI e o negócio, conforme figura 2: comunicação, métricas, governança, parceria, 

escopo/arquitetura e habilidades. Portanto, ao final da aplicação desse modelo, a organização 

apresentará um nível de maturidade relativo à suas atividades.  
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3.4 ESTRATÉGIA 

Diante das incertezas do mercado e de crises econômicas, as organizações necessitam 

cada vez mais garantir a sua sobrevivência empresarial e se destacar entre as concorrentes. E 

para superar essas dificuldades e manter sua estabilidade, as empresas precisam compreender 

a importância do planejamento o qual é base de todo processo administrativo. Em qualquer 

organização, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, é preciso planejar, definir a 

estratégia e estabelecer metas e objetivos organizacionais. Segundo Drucker (1997, p. 47), 

“Quando a empresa traça objetivos e metas, e busca alcançá-los, ela tem claramente definido 

do porque ela existe, o que e como faz, e onde quer chegar”. 

Estratégia trata-se da forma de pensar no futuro, integrada no processo decisório, com 

base em um procedimento formalizado e articulador de resultados (MINTZBERG, 2000). A 

estratégia direciona e orienta a empresa a fim de que alcance seus objetivos organizacionais, 

determinando diretrizes no ambiente interno com base em aspectos externos.  

Figura 2 - Critérios de Maturidade do Alinhamento 

           Fonte: Luftman (2000) 
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Nesse contexto, a estratégia pode ser corporativa ou de negócio (AFFONSO NETTO, 

2003). A estratégia de negócio define os grandes objetivos da organização. Esses objetivos 

são traduzidos pela estratégia corporativa, que tem a missão de implementá-los. A estratégia 

corporativa é a estratégia dos negócios de uma organização, que pode ser viabilizada por meio 

das unidades de negócio que produzem bens e serviços. 

O que diferencia a estratégia do planejamento estratégico é que este último representa 

o conjunto de providências com sustentação metodológica, a serem tomadas pelo executivo, 

visando a uma situação futura diferente da passada, mas sustentado por um grau otimizado de 

interação com o ambiente e operando de forma inovadora e diferenciada (OLIVEIRA, 2004).  

3.5 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO NEGÓCIO (PEN) 

O alinhamento de TI com o negócio tem início a partir do momento que a organização 

elabora seu planejamento estratégico. A partir dos objetivos e estratégias do negócio, 

derivam-se iniciativas estratégicas de TI, que são transformadas em projetos e serviços.   

Philip Kotler (1975), um dos defensores da utilização desse planejamento, propõe o 

seguinte conceito: “O Planejamento Estratégico é uma metodologia gerencial que permite 

estabelecer a direção a ser seguida pela Organização, visando maior grau de interação com o 

ambiente”. A direção engloba os seguintes itens: âmbito de atuação, macropolíticas, políticas 

funcionais, filosofia de atuação, macroestratégia, estratégias funcionais, macroobjetivos, 

objetivos funcionais (MOLINARO; RAMOS, 2010). 

Existem três grandes aspectos do planejamento estratégico: 

 Identificação dos objetivos mensuráveis; 

 Definição e comunicação de diretrizes objetivas que guiem as decisões; 

 Definição de um sistema de monitoração e controle dos resultados.  

Portanto, o planejamento estratégico caracteriza-se pela amplitude, por formular os 

objetivos e pela escolha dos recursos necessários. Dentre as ferramentas disponíveis para a 

elaboração do planejamento estratégico destaca-se o BSC, criado por Kaplan e Norton em 

1992, que auxilia as empresas na implementação de suas estratégias por meio do 

acompanhamento do seu desempenho (CARR, 2003).  
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Etapas do Planejamento Estratégico: 

De acordo com Chiavenato e Sapiro (2003), o ciclo de desenvolvimento do 

Planejamento Estratégico é dividido em cinco partes, e tem seu início a partir da concepção 

estratégica, sendo que neste momento há a declaração da missão que traduz as 

responsabilidades e pretensões da empresa junto ao ambiente, e da visão de negócios que 

mostra uma imagem da organização no momento de realizar seus propósitos para o futuro.  

Na segunda parte, acontece o diagnóstico externo, que procura antecipar as 

oportunidades e ameaças. E também o diagnóstico interno, que visa avaliar a situação da 

organização frente às dinâmicas ambientais, relacionando-as às suas forças e fraquezas.  

Na terceira parte, a propósito do planejamento estratégico, há a formulação de 

estratégias e sua implantação por meio de ações determinadas, definindo os objetivos e 

analisando os grupos de influência.  

Na quarta parte, é importante que haja a participação de todos os envolvidos, 

principalmente da cúpula e das lideranças, para que o processo consiga alcançar sua plenitude.  

Na etapa final, para validação do Planejamento Estratégico, é necessário rever o que 

foi implementado para decidir os novos rumos, mantendo as estratégias de sucesso e revendo 

as que não alcançaram seus objetivos finais. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Etapas do planejamento estratégico 

          Fonte: Chiavenato e Sapiro (2003) 
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3.6 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TI (PETI) 

 Planejar e estabelecer metas não são necessidades apenas da área de negócio. Utilizar 

a TI sem planejamento é um risco que a organização não deve correr, pois o uso crescente da 

TI, ao mesmo tempo em que potencializa a capacidade das organizações em obter, manter ou 

combater vantagens competitivas, também eleva os riscos de gestão inerentes a qualquer tipo 

de decisão e ação (CARR, 1994). 

O Planejamento estratégico de TI é o recurso usado para auxiliar o tomador de decisão 

da organização, na identificação das oportunidades de Sistemas de Informação (SI) para 

apoiar os negócios empresariais, no desenvolvimento de arquiteturas de informação baseadas 

nas necessidades dos usuários, e no desenvolvimento de planos de ação dos SI em longo 

prazo. Complementando esse conceito, Strechay (2000) descreve o planejamento de TI como 

um plano para suprir direção, esforço de concentração, consistência de propósito, 

flexibilidade e continuidade dos recursos da TI (MOLINARO; RAMOS, 2010).  

No Planejamento de TI também se decide aonde a organização quer chegar e quais os 

recursos da TI que serão necessários para suportar as decisões, representando o movimento de 

passagem da estratégia presente para a estratégia futura, através da apresentação de direções, 

concentrações de esforços, flexibilidade e continuidade dos negócios em áreas estratégicas 

(FERNANDES; ABREU, 2014). Dessa forma, planejamento de TI deve (MOLINARO; 

RAMOS, 2010): 

 Alinhar os sistemas de informação e a TI com as metas dos negócios empresariais;  

 Explorar a TI para vantagem competitiva;  

 Direcionar os seus recursos para uma gestão efetiva;  

 Desenvolver arquiteturas e políticas de tecnologia;  

 Gerar um ambiente informacional que favorece a geração de estratégias 

organizacionais. 

3.7 BALANCED SCORECARD 

O Balanced Scorecard é uma metodologia de medição e gestão de desempenho 

desenvolvida pelos professores da Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton, 

em 1992. O BSC tem como objetivo, alinhar o planejamento estratégico com as ações 
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operacionais da Empresa. Os métodos usados na gestão do negócio, dos serviços e da infra-

estrutura baseiam-se normalmente em metodologias consagradas que podem utilizar a TI e os 

softwares como soluções de apoio, relacionando-a à gerência de serviços e garantia de 

resultados do negócio. Os passos dessas metodologias incluem: definição da estratégia 

empresarial, gerência do negócio, gerência de serviços e gestão da qualidade, passos estes 

implementados através de indicadores de desempenho (SOARES, 2013). 

O BSC foi apresentado inicialmente como um modelo de avaliação e desempenho 

empresarial, porém, a aplicação em empresas proporcionou seu desenvolvimento para uma 

metodologia de gestão estratégica. Ele é um instrumento que contribui para o alinhamento das 

iniciativas dos níveis da organização com os objetivos e estratégias do negócio e tem como 

finalidade ajudar as organizações a realizarem o seu planejamento estratégico corporativo e de 

uma área específica, por exemplo, a TI (FERNANDES; ABREU, 2014). 

Kaplan e Norton realizaram um estudo sobre estratégias fracassadas e concluíram que 

na maioria dos casos, estima-se 70%, o problema não é que as empresas desenvolvem 

estratégias ruins, e sim a má execução das mesmas.  Portanto, grande parte das organizações 

não é bem-sucedida na implementação da estratégia. Em contraste com essa marca sombria, 

as empresas que adotaram o Balanced Scorecard como base de seus sistemas gerenciais 

superaram essa tendência negativa. Implementaram novas estratégias com eficácia e rapidez 

(FERNANDES; ABREU, 2014) Dessa maneira, demonstra-se um princípio fundamental do 

Balanced Scorecard: “O que não se pode medir, não se pode gerenciar” (DEMING, 1990).  

O BSC e suas perspectivas (FERNANDES; ABREU, 2014): 

Aprendizado e Crescimento: é a habilidade da organização de inovar, melhorar e 

progredir. Esta perspectiva apresenta objetivos voltados à capacidade dos colaboradores, 

motivação e alinhamento. 

Financeiro: para ter sucesso nessa perspectiva, é necessário um relato da empresa, 

começando pelos objetivos financeiros de longo prazo e relacioná-los às ações que precisam 

ser tomadas. O principal objetivo é obter retornos de capital investido. 

Clientes: traduz a missão e a estratégia da organização em objetivos específicos, permitindo 

identificar e avaliar as propostas de valor.   
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Processos Internos do Negócio: é a análise dos processos internos da organização, 

incluindo a identificação dos recursos e capacidades necessárias para a elevação interna da 

qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O BSC possui os seguintes componentes (FERNANDES; ABREU, 2014): 

 Mapa estratégico: É o elo entre a formulação e execução da estratégia. Descreve a 

estratégia da empresa através de objetivos relacionados entre si e distribuídos nas 

quatro dimensões (perspectivas); 

 Objetivo estratégico: O que deve ser alcançado e o que é crítico para o sucesso da 

organização; 

 Indicador: Como será medido e acompanhado o sucesso do alcance do objetivo; 

 Meta: O nível de desempenho ou a taxa de melhoria necessários; 

 Plano de Ação: Programas de ação-chave necessários para se alcançar os objetivos. 

Figura 4 - Modelo de BSC adaptado de Kaplan e Norton (1996) 
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4 ESTUDO DE CASO 

Neste capítulo, detalharemos o estudo de caso realizado em uma das áreas de TI de 

uma empresa de grande porte do setor de energia. A investigação teve como objetivo avaliar e 

propor melhorias às práticas de GTI a fim de apoiar e estabilizar o processo de alinhamento 

estratégico de TI com o negócio.  

Apresentaremos a contextualização do estudo, as metodologias e procedimentos 

utilizados na investigação, a análise da situação atual da área, através da matriz swot, as 

práticas já existentes para promover o alinhamento estratégico, as etapas da aplicação do BSC 

e os resultados obtidos. 

4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

A investigação ocorreu na área de Infraestrutura e Redes a qual integra a Diretoria de 

TI de uma empresa de grande porte do setor de energia. Mais especificamente, a entrevista e 

as análises foram realizadas no escritório de projetos (PMO) existente na área. Esse escritório 

foi criado a partir de uma definição global e existe formalmente há, aproximadamente, um 

ano e seis meses. Ele é considerado um mecanismo de Governança de TI e foi iniciado com o 

intuito de melhorar o controle do portfólio de projetos e coordenar a gestão econômica dos 

mesmos. Além disso, é de responsabilidade do escritório de projetos gerenciar e aprimorar as 

ações de alinhamento com o negócio e definir e acompanhar estratégias, metas e indicadores 

de TI. Por apresentar essa função mais estratégica, a área de PMO foi considerada um bom 

local para o levantamento das informações utilizadas nesse estudo.  

 

O material foi coletado através de entrevista, busca de documentos públicos na 

intranet, apresentações e relatórios, que são enviados por email para toda empresa pela 

comunicação, e notícias que eram passadas nas reuniões formais.  A investigação tinha como 

objetivo buscar desde informações mais gerais da empresa, como seu perfil e identidade 

organizacional, prioridades estratégicas e posicionamento no mercado, como também 

informações estratégicas de TI com o negócio, como metas, planos estratégicos, práticas de 

Governança de TI e alinhamento das áreas.  
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As informações mais relevantes foram coletadas durante a fase da entrevista. O roteiro 

aplicado foi semi-estruturado e as perguntas foram baseadas nas perspectivas do BSC (o 

roteiro encontra-se no capítulo 7). A entrevista teve como finalidade entender a situação atual 

da TI como área estratégica, a forma com que ocorre o alinhamento com o negócio e se 

existiam práticas para promover esse alinhamento, além de levantar os pontos de destaques 

nesse processo e o que poderia ser melhorado. A entrevista foi realizada, de forma presencial 

e por telefone, com os dois responsáveis pelo escritório de projetos, pois são os funcionários 

que realizam atividades mais gerenciais e mais próximas do lado estratégico da TI. Um deles 

possui formação em Tecnologia da Informação e o outro em Engenharia e ambos trabalham 

há anos na área de TI da empresa e possuem vasta experiência na parte técnica e na parte de 

negócio.  

 

Ressaltamos que apesar da área definir e acompanhar seus objetivos estratégicos, 

indicadores e metas, ela não utiliza nenhuma metodologia como base para a gestão de 

desempenho e nem para auxiliar o alinhamento estratégico. Por isso, aplicamos o BSC como 

forma de propor melhorias às iniciativas de GTI e analisar o quanto essa ferramenta pode 

contribuir para o processo de alinhamento de TI com o negócio.  

4.2 METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS DO ESTUDO 

Para avaliar como ocorre o alinhamento estratégico na área de TI da empresa, 

utilizamos alguns métodos e ferramentas para nos auxiliar na investigação. Na primeira etapa, 

foram analisados os documentos públicos encontrados na intranet, apresentações enviadas por 

email e informações passadas durante reuniões do presidente com todos os colaboradores. 

Nessa fase, conhecemos o posicionamento estratégico e a identidade da organização. 

Constatamos que a empresa empenha-se em divulgar para os seus funcionários a cultura 

organizacional, apresentando a eles sua missão, visão, valores, responsabilidades e objetivos. 

Na segunda etapa, foi realizada uma entrevista formal com as duas pessoas 

responsáveis pelo escritório de projetos da área. Essa entrevista visou conhecer e obter as 

informações iniciais sobre a gestão estratégica de TI, a relação de TI com o negócio e a 

existência (ou não) de iniciativas de GC e GTI. Para guiar as perguntas, usamos como base as 

quatro perspectivas do BSC, pois elas contemplam domínios importantes para uma gestão 

eficiente e a partir delas teríamos uma visão geral sobre a gestão estratégica da área. Através 
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do conteúdo coletado, foi possível construir uma matriz Swot a fim analisar com maior 

clareza os fatores internos e externos presentes no cenário atual da área de TI, destacando os 

pontos fortes e os pontos a serem melhorados pela área em questão.  

Durante a entrevista foi descrito, em linhas gerais, como ocorre o alinhamento 

estratégico da empresa com as demais áreas, inclusive a área de TI. Foi demonstrado como a 

estratégia é desdobrada e os planos estratégicos são elaborados. Então, chegamos ao final 

dessa etapa, conhecendo como era definido o plano de TI, mas ainda não sabíamos quais eram 

os objetivos estratégicos, metas e como eram gerenciados. 

Na última etapa, começamos a aplicar a técnica do BSC, mas para isso foi necessário 

buscar informações sobre os objetivos, indicadores e sua medição. Em uma conversa com as 

mesmas pessoas que realizaram a entrevista, foi possível perceber que área possui objetivos, 

indicadores e metas criados e eles são associados e medidos em uma planilha que fica 

armazenada e é acompanhada pelo PMO, mas é enviada a todos da área por email. Através 

das informações da planilha, criamos o mapa estratégico, relacionando cada objetivo da área a 

uma perspectiva do BSC. Logo após, também relacionamos os principais indicadores a cada 

uma dessas perspectivas. E por fim, apresentamos a avaliação de desempenho, associando 

objetivo x indicador x meta, já existente na área, porém demonstramos essa avaliação 

separada por perspectiva do BSC. 

4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A avaliação dos resultados foi obtida através da observação das práticas da área, da 

leitura dos documentos e a análise do conteúdo transcrito da entrevista. Para melhor visualizar 

a situação atual da área, foi feita uma análise com base nos dados coletados e por fim foi 

aplicada a metodologia do BSC como forma de examinar o alinhamento de TI com o negócio.  

4.3.1 INFORMAÇÕES COLETAS ATRAVÉS DE DOCUMENTOS PÚBLICOS 

A empresa possui um novo posicionamento que aborda o conceito de Open Power, 

isso significa que ela buscará combinar a força da organização global com as oportunidades 

de um mundo novo, aberto e conectado. Sua identidade organizacional é definida da seguinte 

forma: 
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 Visão: Open Power para resolver os maiores desafios do mundo; 

 Missão para 2025:  

1. Levar energia para mais pessoas; 

2. Abrir a energia às novas tecnologias; 

3. Explorar novas maneiras de gerenciar energia para o cliente; 

4. Abrir a energia para novas utilidades; 

5. Desenvolver mais parcerias.  

 Valores:  

- Responsabilidade; 

- Inovação; 

- Confiança; 

- Proatividade. 

4.3.2 CENÁRIO ATUAL DA ÁREA INVESTIGADA 

4.2.2.1 MATRIZ SWOT 

 

A análise Swot é uma das ferramentas mais simples e úteis que a empresa pode utilizar 

para examinar o ambiente no qual está inserida com o objetivo de criar estratégias de negócio, 

potencializando seu desempenho no mercado. O termo SWOT é o acrônimo das palavras 

Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats que significam respectivamente: Forças, 

Fraquezas, Oportunidades e Ameaças. Geralmente, essa ferramenta é utilizada como base 

para o planejamento estratégico, promovendo uma análise do cenário interno (forças e 

fraquezas) e externo (oportunidades e ameaças). 

 

Foram identificados os principais fatores internos e externos da área de TI da empresa 

estudada a fim de melhor entender seu cenário atual. Através da análise Swot, é possível 

avaliar as principais forças e fraquezas internas para que se faça melhor uso das oportunidades 

e minimize as ameaças, e assim estabelecer melhores estratégias. 
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Com relação às forças, a área possui profissionais capacitados que conhecem bem as 

áreas de negócios e seus usuários. Esses profissionais são recursos importantíssimos para a 

empresa e por isso o bem estar e a opinião deles são valorizados. São feitas ações para 

melhorar suas condições de trabalho, o clima da equipe e sua satisfação com o ambiente 

organizacional. A empresa realiza, anualmente, pesquisa de clima laboral com as áreas e na 

última, a diretoria de TI se destacou apresentando ótimos resultados. Em relação às metas e 

aos objetivos organizacionais, eles são definidos globalmente, repassados para as áreas locais 

e divulgados em reuniões formais para toda a empresa. Os objetivos das áreas de apoio, 

inclusive TI, são estabelecidos de acordo com os objetivos criados pelas áreas de negócio.  

Além desses fatores estratégicos, outro ponto forte é a relevância aplicada no controle do 

portfólio de projetos e melhor gestão econômica dos mesmos. 

 

Já sobre as fraquezas, conforme mencionado anteriormente, os funcionários detêm de 

muito conhecimento, porém esse conhecimento fica armazenado apenas na cabeça deles. Não 

há a prática de documentar os processos, as principais informações e atividades para que 

sejam de domínio de todos da equipe. Além disso, a maioria das decisões e definições de 

Governança de TI e do planejamento estratégico são bem restritas ao âmbito global, 

apresentando poucos detalhes quando são desdobrados localmente. 

 

A análise das oportunidades revela que a empresa investe no aprendizado de seus 

funcionários. Todo ano existe um plano de desenvolvimento individual (PDI) para cada 

pessoa de TI no qual são escolhidos cursos e/ou especializações que agreguem valor ao 

crescimento pessoal e profissional de cada colaborador. Dessa forma, a equipe torna-se cada 

vez mais capacitada, melhorando a qualidade de seus serviços e projetos. Aos clientes 

Figura 5 - Análise Swot 
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internos de TI também são oferecidos treinamentos a cada novo projeto, sistema, ferramenta 

corporativa ou quando o próprio negócio solicita fato que auxilia a melhorar o nível de 

satisfação dos usuários. 

E referente às medidas externas que podem ser ameaças para área, podemos considerar 

a definição global de corte de gastos, o que pode comprometer novas demandas. E a 

necessidade de reduzir a quantidade de funcionários, com isso haverá perda de conhecimento 

técnico e sobre o negócio, além de aumentar as responsabilidades e atribuições do restante da 

equipe. 

4.2.2.2 ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO 

As estratégias e metas são definidas globalmente e depois são repassadas “em forma 

de cascata” para as demais áreas locais. São realizadas reuniões formais para a apresentação 

das mesmas. A princípio, elas são estabelecidas globalmente e localmente pelas linhas de 

negócio (distribuição, geração, renováveis) e em seguida as áreas de apoio (incluindo a TI) 

realizam seu plano estratégico de acordo com os objetivos definidos pelas áreas de negócio. 

Para a empresa, o desdobramento da estratégia é parte fundamental para determinar as 

responsabilidades, estimular o pensamento sistêmico e direcionar os esforços de todos os 

colaboradores para um objetivo em comum. A figura abaixo representa esse processo de 

desdobramento da estratégia. 

Figura 6 - Processo de desdobramento da estratégia 
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Na diretoria de TI, também ocorre da mesma forma. Após a definição global, existem 

reuniões de planejamento estratégico com a equipe onde são apresentadas as metas de TI. 

Durante esse planejamento, colaboradores de outras áreas também participam a fim de 

conhecer os objetivos de TI e levar a experiência de suas áreas para a reunião. Após a 

definição, as metas são desmembradas entre os níveis hierárquicos, passando do diretor de TI 

até o nível operacional, conforme podemos observar na figura 7.  

Em relação ao plano estratégico de TI, ele é muito bem definido a nível global e o 

plano local torna-se um desdobramento deste. Porém, no plano local são mais abordadas as 

partes táticas e operacionais, falta melhor definição e mais detalhes da parte estratégica. 

Geralmente, o que é mais abordado é a parte econômica (previsão para os próximos anos). 

4.3.3 MAPA ESTRATÉGICO 

A primeira etapa para a aplicação do BSC é a elaboração do mapa estratégico. Através 

dele é possível representar visualmente os objetivos estratégicos da organização distribuídos 

nas quatro perspectivas do BSC. “O mapa estratégico tem como finalidade decodificar os 

complexos processos de escolha frente aos quais os gestores de todos os níveis são expostos 

diariamente” (FERNANDES; ABREU, 2014). 

Os objetivos estratégicos da área de Tecnologia da Informação são definidos, global e 

localmente, durante o planejamento estratégico de TI e são determinados de acordo com os 

objetivos da organização. Eles são comunicados a toda equipe durante reuniões específicas 

sobre o tema e medidos a partir de indicadores e metas, os quais são acompanhados pela área 

Figura 7 - Processo de desdobramento de metas 
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através de uma planilha interna. Na tabela abaixo, podemos perceber a relação dos objetivos 

de TI com os objetivos organizacionais. 

Objetivos Estratégicos de TI Objetivos Estratégicos da Organização 

Melhorar indicadores operacionais 
Incorporar práticas de nível mundial nas operações / 

Gerar opções de crescimento 

Cumprir orçamento de capex e garantir o 

retorno adequado 
Criar valor aos acionistas nos ativos existentes 

Reduzir Opex Criar valor aos acionistas nos ativos existentes 

Tornar mais eficiente o atendimento ao 

cliente 
Garantir a satisfação e a carteira de clientes 

Apoiar os projetos de sustentabilidade da 

organização 

Estar entre os três melhores em Sustentabilidade no setor 

elétrico 

Reconhecer o mérito Reconhecer o alto desempenho 

Garantir a felicidade no trabalho 
Garantir a felicidade no trabalho/ Promover a segurança 

das pessoas 

Tabela 3 - Objetivos de TI x Objetivos da Organização 

A partir da coleta dos dados, da interpretação sobre a atual situação estratégica da área 

e da análise da planilha de acompanhamento de metas, foi elaborado um mapa estratégico a 

luz do BSC com a finalidade de melhor estruturar os principais objetivos a serem atingidos e 

relacioná-los com as quatro perspectivas da metodologia adotada na pesquisa. 
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Figura 8 - Mapa Estratégico elaborado para a área 
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Aprendizado e Crescimento: 

A área se preocupa em realizar ações para investir e capacitar bem a equipe para que 

potencializem seu desempenho e cresçam na empresa. Além de reconhecer e bonificar, 

aqueles que alcançam suas metas e apresentam melhores resultados. Portanto, manter o nível 

do clima organizacional elevado tornou-se um relevante objetivo estratégico.  

Processos internos: 

Para gerar valor ao negócio, a área busca aprimorar o gerenciamento de portfólio de 

projetos e melhorar, consideravelmente, a gestão econômica dos mesmos. A gestão de risco 

dos projetos também é um processo importante, porém muitas das vezes não é executado pela 

equipe. Logo, consolidar essa prática é um objetivo que precisa ser alcançado. Outro processo 

que necessita ser solidificado na área é a implantação de melhores práticas de Governança de 

TI. As ações de GTI ficam muito centralizadas em âmbito global e pouco exercidas 

localmente. 

Clientes internos: 

A área possui uma comunicação muito aberta e direta com seus usuários, refletindo em 

uma relação estável entre a TI e as áreas de negócio. Sendo assim, melhorar, cada vez mais, o 

nível de satisfação dos usuários é um objetivo de destaque não só na área de TI, mas na 

empresa como um todo. 

Financeira: 

Os objetivos da área referentes a perspectiva financeira são de grande importância para 

a empresa, já que estão diretamente relacionados com o retorno econômico da organização. 

São executadas ações e realizadas reuniões para acompanhar e garantir o cumprimento do 

orçamento de investimento e a redução de gastos.  

4.3.4 INDICADORES X ÁREAS DO BSC 

Indicadores são características mensuráveis que quantificam o resultado ou etapas de 

um processo. Eles precisam ser monitorados para garantir a satisfação das necessidades dos 
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clientes atendidos, devem medir alcance de objetivos de curto e de longo prazo e estar sempre 

alinhados com as diretrizes estratégicas (FERNANDES; ABREU, 2014). 

Os indicadores refletem a situação atual do processo/área/empresa em níveis 

diferentes, e por isso são classificados como: 

 Estratégicos: são aqueles que abrangem os resultados dos maiores objetivos que a 

organização pretende atingir; 

 Tático: São aqueles que mostram a eficácia de determinada área, devendo ser 

coerente com os objetivos e estratégia da organização; 

 Operacional: São aqueles me medem o desempenho de determinado processo, 

devendo ser coerentes com os objetivos de sua área. 

Na tabela 4, podemos observar os principais indicadores existentes na área investigada 

e com qual (ais) perspectiva (s) do BSC eles se relacionam. A área apresenta apenas 

indicadores estratégicos. Alguns deles são definidos durante o planejamento estratégico da 

organização e por isso possuem meta fechada, sendo os únicos que área não acompanha a 

medição. Os demais são estabelecidos durante o próprio planejamento de TI, possuem metas 

associadas e que são medidas periodicamente pela área. 
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4.3.5 AS 4 PERSPECTIVAS DO BSC 

Conforme mencionado anteriormente, o BSC é apoiado por quatro perspectivas e 

relaciona os objetivos estratégicos com indicadores, metas e planos de ação (FERNANDES; 

ABREU, 2014). Dessa forma, para concluir o estudo de caso, aplicamos a metodologia do 

BSC às informações estratégicas levantadas a fim de analisar a maturidade do alinhamento de 

TI com o negócio na empresa analisada. 

Para realizar a avaliação de desempenho, a área relaciona em uma planilha os 

objetivos, indicadores e metas. Cada funcionário da equipe possui determinadas metas e elas 

podem ser acompanhadas de forma mensal ou anual. Os valores mensais de cada meta são 

adicionados a planilha e no fim do ano essa planilha é carregada no sistema de metas do RH. 

Indicadores Financeiro Clientes Processos Internos 
Aprendizado e 

Crescimento 

Nível de satisfação das áreas usuárias  X   

Tempo médio de atendimento do 

suporte 
 X X  

Cumprimento do Planejamento de 

Projetos 
  X  

Pesquisa de clima    X 

Notas pagas dentro do prazo X    

Encerramento de obras X    

Disponibilidade de telemetria Grupo A   X  

Disponibilidade de telemetria Grupo B   X  

Disponibilidade telecontrole Brasil   X  

Tabela 4 - Indicadores x Áreas do BSC 
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No início do ano seguinte, os resultados são divulgados a equipe e aqueles que atingirem suas 

metas são bonificados financeiramente.  

 Com base nessa planilha de acompanhamento de metas já existente, estabelecemos os 

scorecards no quais representamos os objetivos por perspectiva e os associamos a seus indicadores e 

metas. Dessa forma, é possível analisar o desenvolvimento da área de acordo com cada dimensão 

proposta pelo BSC e assim, melhor direcionar o gerenciamento das ações para atingir os objetivos.  

 Tabela 6 - Perspectiva Financeira 

Tabela 5 - Perspectiva Processos internos 

Financeiro 

Para obtermos os 

resultados financeiros, 

como devemos aparecer 

para os acionistas? 

Objetivos Indicadores Metas 

Cumprir o orçamento de capex e 

garantir seu retorno 
Notas pagas dentro do prazo 64% 

Cumprir o orçamento de capex e 

garantir seu retorno 
Encerramento de obras R$ 62.319,00 

Processos Internos 

Para 

satisfazer 

nossos 

acionistas 

e clientes, 

em quais 

processos 

de negócio 

devemos 

nos 

sobressair? 

Objetivo Indicadores Metas 

Melhorar Indicadores Operacionais Tempo médio de atendimento do suporte Reduzir em mais de 15% 

Melhorar Indicadores Operacionais Cumprimento do Planejamento de Projetos 

Atividades 

Realizadas/Atividades 

Planejadas superior a 0,9 

Melhorar Indicadores Operacionais Disponibilidade de telemetria Grupo A 95% 

Melhorar Indicadores Operacionais Disponibilidade de telemetria Grupo B 85,97% 

Melhorar Indicadores Operacionais Disponibilidade telecontrole Brasil 90% 
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 A área investigada já apresenta um avanço significativo em seu processo de 

alinhamento estratégico, mas ainda há bastantes aspectos a serem melhorados. Apesar de 

acompanhar os objetivos e realizar medições, a área poderia aumentar o número de 

indicadores para melhor monitorar as perspectivas relacionadas ao usuário, ao aspecto 

financeiro e ao aprendizado e crescimento. Além disso, para complementar a gestão de 

desempenho, é necessário investir mais na criação de iniciativas, ou seja, determinar um plano 

de ação para o alcance dos objetivos e divulgá-lo na área. 

Todos os indicadores da área são estratégicos já que estão relacionados aos objetivos 

da organização, porém seria importante criar alguns indicadores táticos e operacionais para 

que seja avaliado o desempenho da área como um todo e de seus processos. Assim, seria 

Clientes Internos 

Para atingir 

nossa visão, 

como devemos 

aparecer para 

os nossos 

clientes? 

Objetivo Indicadores Metas 

Tornar mais eficiente o 

atendimento ao cliente 
Pesquisa de Satisfação Nota de 7,53 

Tornar mais eficiente o 

atendimento ao cliente 

Tempo médio de atendimento do 

suporte 
Reduzir em mais de 15% 

Tabela 7 - Perspectiva Clientes  

  Aprendizado e Crescimento 

Para atingir nossa 

visão, como 

manteremos nossa 

habilidade para mudar 

e melhorar? 

Objetivo Indicador Meta 

Garantir a Felicidade no Trabalho Pesquisa de Clima Laboral Nota de 65,99 

Tabela 8 - Perspectiva Aprendizado e Crescimento 
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também uma maneira de promover a aproximação entre a gestão estratégica e os funcionários 

de nível operacional, pois é fundamental que eles entendam a importância do alinhamento de 

TI e compreendam os objetivos criados e, consequentemente as suas metas. 

Conforme visto, a área possui um grande número de informações estratégicas, mas 

aplica apenas mecanismos internos para gerenciá-las. Portanto, a utilização de um framework 

de GTI, como o BSC, tornaria a área melhor preparada para a tomada de decisão e com maior 

suporte para realizar uma gestão eficaz. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS 

Ainda hoje, grande parte das empresas necessita entender o quanto a TI pode apoiar 

seus objetivos e consequentemente, potencializar as estratégias do negócio. Por isso, o 

alinhamento estratégico precisa ser bidirecional, ou seja, da estratégia do negócio para a 

estratégia de TI e vice e versa (FERNANDES; ABREU, 2014). Porém, na maioria das vezes, 

realizar a gestão estratégica da organização e promover o alinhamento de TI com o negócio 

não são tarefas fáceis. Elas se transformam em um processo contínuo que precisa ser 

acompanhado, medido e aprimorado ao longo do tempo. Diante desse cenário, as empresas 

podem utilizar modelos e ferramentas para auxiliar esse processo e adaptá-los a sua realidade 

organizacional. 

Portanto, este trabalho teve como objetivo avaliar e propor melhorias às práticas de 

GTI adotadas na empresa onde foi realizado o estudo de caso a fim de sustentar seu processo 

de alinhamento estratégico. Para apoiar este objetivo, utilizamos o BSC como ferramenta 

auxiliar para alinhar os objetivos de TI aos objetivos da organização, relacionando suas 

estratégias. 

Após a análise, constatamos que, na área estudada, o processo de alinhamento de TI já 

foi iniciado e está sendo inserido na cultura da organização. Práticas de Governança que 

apóiam esse processo estão presentes na gestão da empresa, como a realização tanto do 

planejamento estratégico do negócio como também do planejamento estratégico de TI, além 

do gerenciamento de investimentos de TI, da comunicação e desdobramento da estratégia para 

todas as áreas.  

A área segue iniciativas de GTI, possui um plano de TI elaborado e são estabelecidos 

objetivos, indicadores e metas os quais são acompanhados e medidos. Mas, ao mesmo tempo, 

as iniciativas e decisões de Governança de TI se centralizam em âmbito global, e são pouco 

definidas localmente. O negócio é bem entendido por maior parte da TI, porém ainda existem 

pontos a serem melhorados no entendimento da TI pelo negócio.  

No trabalho realizamos a análise do BSC o qual é definido como uma metodologia de 

avaliação de desempenho e gestão da estratégia. Como contribuição para a Governança de TI, 

ressaltamos a utilização do BSC em uma função diferente da habitual. Aplicamos o BSC 
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como um método para apoiar o processo de planejamento estratégico. Ele se mostrou, além de 

um importante sistema de gestão de desempenho, como também um poderoso instrumento 

que auxilia o alinhamento estratégico através de seus elementos e perspectivas. O BSC 

transformou os objetivos estratégicos de TI em iniciativas que podem contribuir para alcançar 

os objetivos organizacionais. 

Em relação à empresa investigada, o BSC permitiu maior visibilidade para o 

desdobramento das metas e objetivos e para a avaliação de desempenho dos indicadores, 

possibilitando uma gestão mais efetiva. A área já possuía um grande número de informações e 

processos estratégicos estruturados, mas não utilizava nenhuma metodologia e/ou 

nomenclatura de mercado para gerenciá-los. Por isso, uma dificuldade encontrada nesse 

estudo de caso foi o acesso a essas informações da área. Elas são comunicadas, muitas vezes, 

por email, e não são armazenadas em um local onde todos da equipe podem acessar. Dessa 

forma, através do BSC, foi estabelecido um procedimento para levantamento dos objetivos 

estratégicos e estruturação do planejamento de TI alinhado ao planejamento da organização. 

Apesar de utilizarmos apenas o BSC para apoiar a investigação, existem inúmeros 

frameworks de Governança de TI que apóiam o processo de tomada de decisão de TI. 

Inclusive o BSC pode ser usado juntamente com o Cobit que é um modelo que dá suporte a 

Gestão e a Governança de TI, conforme podemos observar na figura abaixo e já mencionado 

na tabela 1 da subseção 3.2.  

 

 

 

 

 

Figura 9 - Cobit e outros frameworks de GTI 



55 

 

Através da figura 9, percebemos que o Cobit se relaciona com vários outros 

frameworks da GTI e notamos sua relação com o BSC. Um dos focos do Cobit é o 

planejamento de TI que é o principal alvo do BSC. Portanto, ao ser associado com o Cobit, o 

BSC pode apresentar melhores resultados e garantir um processo de alinhamento mais 

detalhado e eficaz.  

Ao concluir este estudo, deixamos como trabalhos futuros os dois seguintes temas: 

 Aprofundar a investigação realizada neste trabalho e aplicar o BSC como um 

procedimento para auxiliar o alinhamento estratégico nas demais áreas da empresa; 

 Conforme mencionado anteriormente, há uma relação entre o BSC e o Cobit. Então, 

seria interessante mapear os objetivos de TI e os objetivos de negócio da empresa com 

os objetivos descritos no Cobit a fim de avaliar o nível de maturidade dos processos 

existentes. 
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7 ANEXOS 

7.1 ROTEIRO DA ENTREVISTA 

Como a empresa alinha suas estratégias corporativas com os setores (ti, 

marketing, compras e etc..)? 

Algo particular sobre a TI? 

 

● Clientes: 

 Quem são os seus usuários? São internos, externos? 

 Como se dá a sua relação com eles? Presencial, por telefone? Reuniões formais 

agendadas? Por software? 

 Como vocês identificam o nível de satisfação dos usuários? 

 Há políticas, definições estratégicas para isso? Quem define? 

 São realizadas pesquisas de satisfação com os usuários?  

 Se sim, como foi o resultado da última pesquisa? 

 O que pode ser feito para buscar/melhorar a satisfação dos usuários? 

 Quais projetos neste sentido? Quem são os stakeholders? Quem solicitou estes projetos? 

 Que tipos de treinamentos são feitos/criados para os usuários?  

 O que dispara a programação de treinamentos (projetos, decisões corporativas, 

solicitações das áreas)? 

 Até que ponto os treinamentos a usuários estão relacionados a objetivos estratégicos? 

 

● Processos Internos: 

 Quais iniciativas existem na empresa para a governança de TI? 

 Quais modelos de boas práticas para governança de TI são adotados? 

 Há quantos anos existe o PMO?  

 Ele faz parte, está inserido/foi criada como um mecanismo de governança de TI? Você 

sabe o que/quem motivou a criação do PMO? 

 Há um plano estratégico de TI definido?  

 É público? 

 Onde posso encontrá-lo? 

 Como se alinha aos objetivos estratégicos da empresa?  
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 Como é feito a gestão dos investimentos em TI, abordando custos, benefícios, 

priorização nos orçamentos e gerenciamento dos orçamentos? 

 Como é realizado o gerenciamento de projetos? E como são priorizados os mesmos? 

 Os riscos de TI são avaliados e gerenciados? Como? 

 Como são definidas as metas? E como elas são comunicadas? 

 Quais são os objetivos estratégicos da área? 

 Como é feito o acompanhamento o desses objetivos e metas? 

 

● Aprendizado e Crescimento: 

 Como é realizado o gerenciamento de recursos humanos (de TI)? São realizados 

treinamentos, avaliação do desempenho e promoções? 

 Investe-se na terceirização?  

 Há políticas, diretrizes sobre este tema? 

 Quais? 

 

● Orçamento: 

 Como é medido e gerenciado o retorno financeiro da área de TI? 

 

 

 


