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RESUMO 

 

O que une negócio a Tecnologia da Informação (TI) é o processo operacional do negócio, que 
quando bem planejado e estruturado, pode facilitar a construção de cenários decisórios para 
eficiência do negócio. Na construção dos cenários, é necessária uma visão da integração dos 
processos à luz da eficácia do modelo de gestão adotado, que deve ser construída com base 
nos resultados do processo de integração obtidos sistematicamente pelo uso de métodos 
confiáveis, que ajudam a planejar e a alinhar os Sistemas de Informação (SI) à estratégia da 
organização. Esse alinhamento (desejado pelos gestores) vem sendo discutido há muito tempo 
no mundo acadêmico, mas quando é levado para dentro das organizações, objetivando a 
implementação, apresenta inúmeras dificuldades. Nesse contexto, percebe-se a necessidade de 
pesquisas que tenham como objetivo identificar os aspectos e variáveis que devem ser 
observados, na introdução de inovações, no gerenciamento dos processos de negócios, tendo 
como perspectiva de busca a análise da contribuição do alinhamento do planejamento 
estratégico de sistemas de informação (SISP – Strategic  Information System Planning) para a 
gestão de negócio, em particular, no âmbito do setor público. A presente dissertação propõe a 
utilização de um “Processes Classification Framework”, que permita uma visão global dos 
processos de negócios nas organizações públicas e será utilizado como modelo de referência 
da análise. Esta perspectiva analítica permite obter melhor visualização em relação aos 
objetivos, metas e requisitos advindos de uma organização pública, agregando um caso real (o 
do Estado de Pernambuco), que tem como premissa a busca da integração e o alinhamento 
entre gestão e SI.  Espera-se, com a pesquisa, entender como unir o SISP com a gestão de 
negócio, partindo da hipótese que organizações (públicas e ou privadas) que pretendem 
maximizar os retornos dos investimentos feitos com TI precisam de processos que lhes 
permitam alinhamentos exequíveis com a TI, para só então decidir pelo SI mais apropriado. 

 

Palavras-chave: Planejamento de Sistema de Informação, Tecnologia da Informação, 

Modelos de Gestão, Sistemas de Informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

What unites business to Information Technology (IT) is the operational process of the 
business, that when well planned and structured, can facilitate the construction of decision-
making scenarios to business efficiency. To construct these scenarios requires a vision of 
integration of the processes according efficacy of the management model adopted, which 
must be built based on the results of integration process obtained by the systematic use of 
reliable methods that help to plan and align Information Systems (IS) to the organization's 
strategy. This alignment (desired by managers) has been discussed for a long time in the 
academic world, but when it is brought into organizations targeting the implementation, it 
presents many difficulties. In this context, it is perceived the need of research that aim to 
identify issues and variables that must be observed, in the introduction of innovations, in the 
management of business processes, with the searching approach the analysis of the 
contribution of the alignment of  Strategic Information System Planning (SISP) for the 
management of business, particularly within the public sector. This thesis proposes the use of 
a "Processes Classification Framework", which allows a global view of business processes in 
public organizations and will be used as a reference model analysis. This analytical approach 
allows for better viewing in relation to objectives, goals and requirements arising from a 
public organization, adding a real case (the state of Pernambuco), which is premised on the 
pursuit of integration and alignment between management and IS. It is expected, through 
research, understand how to unite the SISP with business management, assuming that 
organizations (public and or private) who want to maximize returns on IT investments need 
processes that enable them feasible alignments with IT, only to then decide the most SI 
appropriate. 

 

Keywords: Information System Planning, Information Technology, Management Model, 

Information System. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O ritmo das transformações no mundo empresarial e na administração pública não 

vem ocorrendo de forma aleatória. As denominadas “sociedade do conhecimento” ou 

“economia da informação” ou “sociedade da informação” passam a demandar o 

desenvolvimento de novas capacidades e competências, para garantir maior efetividade de 

suas ações (MATIAS-PEREIRA, 2009). Ainda conforme pensamento do autor, em um 

ambiente de mudanças, que provoca profundos impactos na sociedade, em especial nas áreas 

econômicas, sociais, ambientais, culturais e tecnológicas, o principal desafio dos governos e 

da administração pública é promover o desenvolvimento econômico e social sustentável. 

Nesse contexto o Estado mantém um papel fundamental, que impõe a necessidade de repensar 

o modelo de gestão pública, ao mesmo tempo em que exige mecanismos inovadores de 

relacionamento com a sociedade. Além da preocupação em elevar o nível de desempenho da 

gestão pública, deve também disponibilizar, cada vez mais, bens e serviços com menos 

recursos, e observar as questões que envolvem a ética, a moral e a transparência na 

administração pública (accountability) (MATIAS-PEREIRA, 2009). 

Diante deste cenário, observa-se que as decisões não podem ser baseadas nas 

mudanças conjunturais, pela pressão das necessidades ou regidas pelo improviso, onde os 

efeitos das ações e das decisões da gestão pública refletem, de forma intensa, sobre os 

cidadãos, os segmentos sociais e os agentes econômicos. Segundo Matus (1996), “a ação do 

Estado tem que ser uma ação que sabe para onde vai, tem que ser uma ação precedida e 

presidida pelo pensamento, mas um pensamento sistemático e com método”. Para este autor é 

primordial a existência de planejamento. Não o planejamento tradicional, adotado pelas 

organizações estatais até recentemente, mas sim o um planejamento estratégico. Um 

planejamento em que os gestores públicos utilizem a maior parte do seu tempo pensando no 

futuro, em vez de se ocuparem com problemas presentes, vinculados à rotina diária das 

organizações (pública ou privada).  

No entanto, para a conquista dos objetivos traçados no planejamento é preciso mais 

que planejar com responsabilidade e definir as estratégias de futuro: é preciso manter o 

controle efetivo da gestão com as estratégias. Conforme observado por Atkinson, Kaplan & 

Young (2000), não existe um planejamento adequado sem um controle adequado, sendo este 

um conjunto de métodos e ferramentas que os membros da empresa usam para manterem-se 

na trajetória para alcançar seus objetivos. O ciclo de controle, apresentado pelos autores e 

visualizado na Figura 1, demonstra que ele tem a função de retroalimentar o sistema e, a partir 
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desse momento, apresentar um novo planejamento, permitindo, assim, as ações corretivas no 

planejamento proposto original, com base nos monitoramentos. 

 

 
Figura 1: Ciclo de Controle  

                 Fonte: Atkinson, Kaplan & Young (2000) 
 

Assim, constata-se que o pensamento estratégico e a gestão estratégica têm mostrado 

o novo perfil de gestão pública que a sociedade demanda, em que o planejamento estratégico 

não deve ser uma ferramenta utilizada por si só, mas deve vir acompanhada da Gestão 

Estratégica. No planejamento da Gestão Estratégica, além da viabilização da implantação, 

devem também ser incorporadas a execução, monitoramento, avaliação e correção. Devem-se 

aplicar processos de negócio para garantir o alinhamento da execução com o planejado. O 

feedback gerado pelo controle deve permitir tomar as decisões e medidas corretivas, para o 

alinhamento da execução com os objetivos estratégicos planejados. 

Com efeito, e conforme Mcgee & Prusak (1994), torna-se importante para as 

organizações a sua capacidade de adquirir, tratar, interpretar e utilizar a informação de forma 

eficaz, para que exista segurança na tomada de decisão e flexibilidade para realizar correções 

de rumo, principalmente, num mercado turbulento e globalizante. Para Balarine (2002), a 

Tecnologia da Informação (TI), que apóia esses processos, constitui-se de objetos (hardware) 

e de veículos (software) destinados à criação de Sistemas de Informação (SI). 

Nesse contexto, é evidente a importância de se investir em Sistemas de Informação – 

SI com uso da Tecnologia da Informação – TI, para obter ganhos estratégicos. Observa 

O’Brien (2001) que os SI, quando utilizam recursos computacionais, também são chamados 

de Sistemas de Informação Baseados em Computador  (SIBC). Rockart (1988) afirma que: 

“(...) a Tecnologia de Informação se tornou inextricável e entrelaçada aos negócios”, uma vez 
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que as organizações vêm apresentando, para o seu funcionamento diário, uma dependência 

cada vez maior de seus SIBC.  

A aplicação da TI, de acordo com Torres (1995), possibilita às organizações criar um 

diferencial nos seus produtos e serviços, sendo esse fato atribuído ao aumento de informações 

internas e externas. Ainda de acordo com o pensamento do autor, o potencial da TI é 

percebido como ferramenta capaz de agilizar e de baratear processos, como, por exemplo, o 

processo de aquisição de bens ou serviços pelo governo. No entanto, para uma efetiva 

vantagem competitiva, o alinhamento entre TI e as variáveis organizacionais precisa ser uma 

realidade factível, porque os recursos informacionais tendem a dar maior suporte aos 

objetivos do negócio, e aumentar, em consequência, as oportunidades para o uso estratégico 

dos SI. Corrobora com isso Wilson (1989), afirmando que o negócio da organização é 

necessário para dar suporte à implementação de sistemas computacionais e fornecer 

informações que resultarão em um plano, para o desenvolvimento de sistemas voltados para a 

visão da organização, sendo necessário potencializar ainda mais o uso da TI, identificando 

sistemas de aplicações que suportem e intensifiquem a estratégia organizacional e não apenas 

uma ferramenta para agilizar e baratear processos. É preciso que haja visão sistêmica e 

estratégica do uso da TI, alinhada aos negócios empresariais. 

Observam Lederer e Gardiner (1992) que o planejamento estratégico de sistemas de 

informação, Strategic Information System Planning (SISP) é o processo de identificar o 

portfolio de aplicações baseadas em computador, que irá ajudar a organização a executar seus 

planejamentos de negócio para atingir as suas metas. O maior objetivo desse alinhamento é a 

estruturação de todos os dados e de todas as informações e conhecimentos da organização. 

Para Dutta e Doz (1995), o SISP uniu o alinhamento estratégico de sistemas de informação à 

estratégia de negócio, e que entender essas duas perspectivas é uma tarefa muito difícil, mas 

essencial para se saber exatamente o que se deseja integrar. Assim sendo, a Tecnologia da 

Informação – TI, quando bem estruturada e planejada, pode contribuir e facilitar aos gestores 

a geração de cenários decisórios, produzindo informações oportunas para os conhecimentos 

personalizados. Ainda segundo o pensamento dos autores, esse alinhamento é uma forma de 

maximizar o valor do retorno dos investimentos, e para isso as organizações precisam de 

processos que permitam decidir pelos SI mais apropriados. 

Para Smith & Fingar (2003) e Davenport (2005), o que une negócio e TI é como 

funcionam os processos de negócio. Essa afirmação exige uma nova visão sobre os SI, com 

uma maior integração com a atividade-fim. Sendo necessário entender a visão da integração 
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dos processos operacionais de negócio à luz da eficácia do modelo de gestão adotado, para 

viabilização do planejamento e alinhamento dos SI à estratégia da organização.  

Atento a essa realidade de desenvolver uma visão de integração dos processos 

operacionais de negócios com base no modelo de gestão eficiente essa dissertação investigou 

como o Governo do Estado de Pernambuco, vem realizando o projeto de modernização da sua 

Gestão Pública, que tem como eixo principal o desenvolvimento e a implantação de um 

Modelo de Planejamento e Gestão, denominado TODOS POR PERNAMBUCO – Gestão 

Democrática e Regionalizada com foco em resultados, para estruturar as atividades de suporte 

e apoio ao processo gerencial em todo o ciclo de controle, que vai do diagnóstico às correções 

de curso, e que atenda toda a Administração Pública Estadual, ou seja, todas as secretarias. 

Esse modelo de gestão tem como expectativa o alinhamento na estratégica de negócio em 

todas as secretarias do governo, garantindo a execução com o planejado e uma maior 

integração com a atividade-fim. Para isso foi preciso além de definir processos de negócios, 

desenvolver Sistemas de Informação – SI com uso de Tecnologia da Informação – TI, que 

permite a geração de cenários decisórios. 

 A base do Modelo de gestão é o MAPA DA ESTRATÉGIA, que contempla dez 

objetivos estratégicos, que vão ser tratados mais adiante, totalmente orientados a resultados, e 

com um alinhamento estratégico baseado na mensuração desses resultados, através de 

indicadores de desempenhos, definidos com base na metodologia do Balanced Scorecard 

(BSC). 

Assim sendo, com o objetivo de apresentar um caso real – o do Estado de 

Pernambuco, que tem como perspectiva de busca a análise de contribuição do alinhamento do 

planejamento estratégico de sistemas de informação para a gestão do negócio, em particular, 

no âmbito do setor público, a presente dissertação propõe a utilização de um “Processes 

Classification Framework” que permita uma visão global dos processos de negócios nas 

organizações públicas e será utilizado como modelo de referência para análise. Essa 

perspectiva analítica permite obter melhor visualização em relação aos objetivos, metas e 

requisitos advindos de organização, pois integra a visão dos processos à luz da eficácia do 

modelo de gestão adotado. O resultado desse processo de integração obtido sistematicamente 

pelo uso de métodos confiáveis pode auxiliar no planejamento e no alinhamento dos SI à 

estratégia da organização, maximizando os retornos dos investimentos feitos com TI. 

Esse alinhamento tão desejado pelos gestores empresariais vem sendo discutido há 

muito tempo no mundo acadêmico, mas, quando é levado para dentro das organizações com 

objetivo de sua implementação, apresenta inúmeras dificuldades. As organizações que 
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alcançam o alinhamento podem construir uma vantagem competitiva estratégica que lhes 

proporcionará maior viabilidade e inteligência nos negócios. 

 

1.1 Justificativa da Pesquisa 
 

O contexto deste estudo será delineado primeiramente pelo relato de alguns aspectos 

de mudança no cenário da gestão pública hoje, os quais sinalizam possibilidades de novas 

abordagens para superação das lacunas de alinhamento estratégico do planejamento do 

sistema de informação à estratégia da organização, As organizações (públicas ou privadas) 

precisam de processos que permitam decidir pelos SI mais apropriados, que produzam 

informações oportunas para os conhecimentos personalizados dos seus modelos de gestão 

adotados. O uso da Tecnologia da Informação tende a dar maior suporte aos objetivos do 

negócio e aumentar o uso estratégico dos Sistemas de Informação, sendo necessário que haja 

visão sistêmica e estratégica do uso da tecnologia da informação, alinhada aos negócios 

empresariais, onde o maior objetivo desse alinhamento é a estruturação de todos os dados, 

todas as informações e conhecimentos da organização, para que possam contribuir e facilitar 

aos gestores a geração de cenários decisórios e melhores resultados, em particular, no âmbito 

do setor público, conforme demonstrado na figura 2. 

 

 
Figura 2: Alinhamento estratégico SI à estratégia da organização 
Fonte: O autor 
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É cada vez mais expressivo o número de manifestações da mídia e da sociedade, 

cobrando medidas de modernização. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva instituiu o ano de 

2009 como o “Ano Nacional da Gestão Pública”. O decreto presidencial está publicado no 

Diário Oficial da União de 18 de março de 2009. “A melhoria da gestão pública é tema cada 

vez mais frequente nas agendas governamentais de todo o mundo e o Brasil alinha-se com 

esta tendência ...” (VIANA, 2009). 

Ainda segundo Viana (2009), esse cenário vem exigindo rápidas e contínuas 

adaptações na postura estratégica do governo, na tentativa de justificar o papel do Estado 

perante a sociedade, procurando fornecer produtos de qualidade e de valor nesses novos 

tempos. Para isso a gestão pública tem se modernizado a partir da utilização de práticas 

gerencias privadas. 

Nas décadas de 80/90 a reforma do Estado esteve na agenda de governos em todo o 

mundo, e novos modos de gestão pública foram então procurados. No Brasil, no Plano Diretor 

da Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995), foram definidos os objetivos e 

estabelecidas as diretrizes para a reforma da administração pública brasileira. Nele consta que 

“a reforma concreta do aparelho do Estado ocorre na dimensão-gestão. É aí que a 

administração pública se torna mais efetiva e eficiente, (...), que se dão as práticas 

administrativas gerenciais de fato, que se definem os indicadores de desempenho, (...), que se 

desenvolvem estratégias flexíveis para o atingimento das metas estabelecidas”. Esse 

documento é considerado um marco a proposta da “nova gestão pública”, sendo um 

instrumento que propõe ajustes nos arranjos organizacionais estatais com a redução do Estado 

a partir das privatizações, o modelo de gestão por resultado e a aplicação de tecnologias 

gerencias privada no setor público.  

No entanto, o tratamento das mazelas sociais do Brasil exige da administração 

pública um nível de resultados bem superior ao que temos hoje e a necessidade de melhorar 

substancialmente seu gerenciamento. Um novo modelo de gestão deve ser construído para 

revitalização do Estado, onde que os órgãos públicos realizem sua função social com a maior 

qualidade possível na sua prestação de serviços. Uma inovação na gestão que vise 

instrumentalizar o alcance de resultados, ou seja, incentivando alcançar os resultados das 

metas dentro dos objetivos definidos anteriormente (planejamento) e processos de melhoria 

contínua da sua gestão e dos seus resultados (gestão estratégica das operações – controle). 

O governo de Pernambuco é hoje um dos exemplos de instituição pública que está 

nesse caminho, dando prioridade à modernização do gerenciamento público e à demonstração 

da sua viabilidade e dos benefícios para a sociedade. Além do aspecto fundamental, prioriza a 
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modernização da gestão pública, que envolve alterações de processos de negócios e 

instrumentos legais, com a finalidade de alinhar a estratégia de negócio em toda 

Administração Pública Estadual, integrando a visão dos processos à luz da eficácia do modelo 

de gestão adotado. O governo preocupa-se, também, em gerar estímulos para facilitar a 

incorporação de inovações tecnologias no setor público para produzir informações gerenciais 

oportunas para os conhecimentos personalizados da gestão pública, de forma a contribuindo e 

facilitando aos gestores a geração de cenários decisórios que proporcionem as condições 

exigidas para atender às demandas da sociedade contemporânea.  

O Plano Diretor (BRASIL, 1995) também faz menção à necessidade de um sistema 

de gestão pública para controle das informações gerenciais, com o nome de Rede do Governo: 

“O projeto visa ao provimento de uma moderna rede de comunicação de dados interligando 

de forma segura e ágil a Administração Pública, permitindo, assim, um compartilhamento 

adequado das informações contidas em bancos de dados dos diversos organismos do aparelho 

do Estado...”. É evidente a importância dos Sistemas de Informação – SI e o uso da 

Tecnologia da Informação – TI para obter ganhos estratégicos. 

Segundo Somogyi e Gallier (2003), o crescimento da importância da TI para as 

organizações faz com que mais e mais empresas busquem melhorar suas abordagens para 

planejar os seus SI. “Estratégia de Sistemas" e “Planejamento Estratégico de Sistemas" foram 

expressões incorporadas ao nosso vocabulário e vêm impulsionando o desenvolvimento de 

novos métodos para ajudar a alinhar os SI à estratégia da organização e, com isso, obter 

melhores resultados. É imprescindível o investimento em Sistemas de Informação com uso de 

Tecnologia da Informação para obter ganhos estratégicos. O potencial da TI é percebido como 

ferramenta capaz de agilizar e baratear processo. No entanto, para uma efetiva vantagem 

competitiva, o alinhamento entre TI e as variáveis organizacionais precisam ser uma realidade 

factível, porque os recursos informacionais tendem a dar maior suporte aos objetivos do 

negócio e, consequentemente, aumentar as oportunidades para o uso estratégico dos SI. 

Apesar de existir muito material escrito sobre alinhamento de negócio e da TI, esse 

ainda está fortemente embasado nos “modelos de alinhamento”, e não expressa a real situação 

das organizações na prática (CIBORRA, 1997), principalmente no que diz respeito às 

dificuldades de implementação e aos resultados obtidos, que contribuem na redução dos altos 

investimentos feitos em TI ou no retorno efetivo. 

Do quadro analítico apresentado, percebe-se a necessidade de execução de pesquisas 

que demonstrem o relacionamento entre planejamento estratégico empresarial e TI/SI. Por 

esse motivo, aumenta o número de empresas que começaram a adotar abordagens planejadas 
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para os seus SI, para a gestão dos negócios. Nesse contexto, surgem as seguintes questões que 

orientam este estudo: Como são montados e quais as características dos modelos de gestão 

das organizações que utilizam o planejamento e a gestão estratégica de forma integrada e 

alinhada? Quais os aspectos que devem ser observados para o alinhamento estratégico no 

planejamento dos SI, que são desenvolvidos com bases tecnológicas informacionais, 

objetivando, assim, maximizar os retornos dos investimentos feitos com TI? 

  

1.2 Objetivos 
 

Esta dissertação contempla três objetivos principais: 

 Investigar a metodologia utilizada no Modelo de Planejamento e Gestão Todos 

Por Pernambuco, observando as práticas gerenciais privadas e sua integração 

conceitual e sistêmica no planejamento de Sistemas de Informações, com 

alinhamento das visões da gestão do recurso. 

 Analisar o modelo conceitual e de requisitos funcionais do Modelo de Gestão 

Todos por Pernambuco, de modo a propor a utilização de um “Processes 

Classification Framework” que permita uma visão global dos processos de 

negócios nas organizações públicas. Esse será o modelo de referência utilizado 

para facilitar a compreensão do processo de concepção, formulação, 

desenvolvimento, monitoramento e sustentação de estratégias, para assegurar 

vantagens competitivas ao Estado de Pernambuco, contribuindo, assim, para a 

otimização do seu grau de eficácia para a busca da integração e do alinhamento 

entre gestão e SI. 

 Compreender de que forma é possível unir o Planejamento Estratégico do 

Sistema de Informação com a gestão de negócio, a partir da analise dos processos 

de negócios que lhes permitiram alinhamento exequíveis com a TI, maximizando 

os retornos dos investimentos feitos com TI, para só então decidir pelo SI mais 

apropriado.   

 

 

Além disso, a dissertação tem como objetivos secundários reunir informações 

contidas em diversos documentos sobre a origem e características do modelo, e possibilitar a 

construção de uma base de dados que sirva de mecanismos de transparência, clareza e 

publicação no estudo acerca da temática. 
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1.3 Estrutura do Trabalho 

 

O trabalho foi estruturado em seis capítulos. No primeiro capítulo consta uma 

introdução referente ao tema, bem como as justificativas do problema da pesquisa, os 

objetivos, a estrutura do trabalho e a metodologia da pesquisa, além de explicitar a opção pela 

abordagem qualitativa no âmbito da metodologia interativa, através do estudo de caso, com o 

uso dos instrumentos de coleta de dados: entrevistas, análise documental e observação. 

No segundo capítulo, é realizada a revisão teórica utilizada para fundamentar a 

investigação, cuja seleção foi feita em conformidade e relevância com a temática da pesquisa. 

No primeiro tópico consta o marco regulatório nacional que subsidiou a reforma 

administrativa. No segundo tópico, é realizada uma revisão dos conceitos de sistemas de 

informação e planejamento estratégico, com especial ênfase na gestão pública. No terceiro e 

último tópico, é apresentado, por sua vez, os principais conceitos e estudos que serviram de 

referencia na investigação do modelo de gestão do governo de Pernambuco, e que 

compreende a revisão dos conceitos de planejamento, de gestão e as estratégicas tecnológicas 

informacionais, dentro da concepção de sistemas, informações e sistemas de informações, 

visando subsidiar as análises e os inter-relacionamentos com os fenômenos empíricos 

estudados.  

No terceiro capítulo, primeiramente são apresentados o funcionamento e as 

abordagens adotadas para construção do Modelo de Planejamento e Gestão que está sendo 

implantado em Pernambuco. Em seguida é realizada uma apresentação, categorização e 

interpretação dos dados coletados com vistas a alcançar o primeiro objetivo da dissertação, 

que contempla investigar a metodologia utilizada, observando as práticas gerenciais e sua 

integração para o alinhamento do planejamento do SI com a gestão. Estes servirão de base 

também para a análise dos estudos com vistas a responder a primeira pergunta da 

investigação: Como são montados e quais as características dos modelos de gestão das 

organizações que utilizam o planejamento e a gestão estratégica de forma integrada e 

alinhada? 

O quarto capítulo apresenta os resultados dos estudos, visando alcançar o segundo e 

terceiro objetivo da pesquisa. No primeiro tópico é realizada uma análise das características 

do Modelo de Gestão. No segundo tópico será apresentado o framework de referência para as 

organizações públicas, que servirá de base à análise para o último tópico deste capítulo, que 

tem como objetivo identificar os aspectos que devem ser observados, na introdução de 

inovações e no gerenciamento dos processos de negócios, tendo como recursos sustentadores 
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variáveis que possam contribuir com o alinhamento do planejamento estratégico dos Sistemas 

de Informação. Estes servirão de base também para responder a segunda pergunta da 

investigação. 

Finalmente, no quinto capítulo, esboçam-se as conclusões e considerações finais, 

respondendo-se ao problema de acordo com os objetivos alcançados, além de serem elencada 

uma sugestão para pesquisas futuras. 

 

1.4 Metodologia de Pesquisa 

 

Esse tópico descreve os procedimentos metodológicos utilizados para atingir os 

objetivos estabelecidos para a investigação, conforme especificado no segundo tópico deste 

mesmo capítulo. Primeiramente descrevem-se as características da pesquisa e, os aspectos da 

abordagem qualitativa que foi adotada. Por fim, faz-se o detalhamento dos procedimentos 

metodológicos adotados na pesquisa. 

 

1.4.1 Características da pesquisa 

 

Esta pesquisa apresenta um caráter qualitativo. Destaca-se que essa abordagem 

preocupa-se em compreender o Modelo de Gestão do Estado de Pernambuco através da 

perspectiva de quem vivenciou sua implantação, além de ser um método ricamente descritivo 

(MERRIAM, 1998), o que pode ajudar na compreensão dos aspectos e variáveis que devem 

ser observados, na introdução de inovações no gerenciamento dos processos de negócios, que 

contribuem com o alinhamento do planejamento estratégico de Sistemas de Informação 

(SIPS) e a gestão de negócios, para potencializar o uso de TI como um elemento estratégico 

dos SI. Considerando que é necessária uma visão da integração dos processos à luz da eficácia 

do modelo de gestão adotado, para só então decidir pelo SI mais apropriado para a gestão do 

negócio. 

Optou-se também pela adoção de caráter qualitativos, uma vez que a pesquisa não 

visa expressar informações numéricas utilizadas nos métodos quantitativos. Geralmente, na 

pesquisa quantitativa, conforme demonstrado no quadro 1 seguinte, o trabalho do pesquisador 

é orientado por um plano estabelecido “a priori”, apresentando hipóteses claramente 

especificadas e de definição operacional das variáveis de interesse ao estudo. Existe uma 

preocupação na busca de quantificar os resultados, com a medição o mais objetiva e precisa 
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possível, evitando distorções ou enviesamentos nas inferências obtidas. O que não é o caso 

desta dissertação. 

Para Godoy (1995, p. 58): 

 
(...) a pesquisa qualitativa não procura enumerar e / ou medir os eventos 
estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados. Parte 
de questões ou focos de interesses amplos, que vão se definindo à medida 
que o estudo se desenvolve. Envolve a obtenção de dados descritivos sobre 
pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador 
com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a 
perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo. 
 
 

A pesquisa qualitativa, apesar de ter sido utilizada com determinada regularidade por 

antropólogos e sociólogos, só nos últimos trinta anos começou a ganhar reconhecimento em 

outras áreas, como a psicologia, a educação e a administração de empresas (GODOY, 1995, p. 

58). Em Sistemas de Informação, tanto a sua aceitação quanto utilização vêm sendo 

ampliadas, conforme observam Lee & Liebenau (1997), e nos últimos dez anos percebe-se 

uma progressiva aceitação e utilização desta metodologia no meio acadêmico dos Estados 

Unidos, seguindo a liderança dos países europeus e a Austrália. Em algumas empresas, líderes 

em seus segmentos, a política e os princípios para a TI estão fundamentados em suposições da 

metodologia de pesquisa qualitativa. Observa-se que, em pesquisas de desenvolvimento de 

infraestrutura para rede coorporativa, algo tradicionalmente visto como “puramente técnico”, 

as análises vêm obtendo significativa capacidade explanatória (MONTEIRO, HANSETH, 

1996; CIBORRA, 1994). 

Com o objetivo de demonstrar de forma sucinta os aspectos conceituais que 

diferenciam as pesquisas com enfoque qualitativo e quantitativo de cada um deles, o quadro 1 

a seguir mostra a caracterização de ambos os tipos de pesquisa. 
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Quadro 1. Características básicas das pesquisas qualitativas e quantitativas 
Pressuposto Questão Quantitativa Qualitativa 

Ontológico Qual é a natureza da 
realidade? 

A realidade é objetiva 
e singular, 
independente da 
postura do 
pesquisador 

A realidade é 
múltipla, de acordo 
com a vivência do 
pesquisador na 
situação pesquisada 

Epistemológico Qual a relação entre 
pesquisador e assunto 
pesquisado? 

O pesquisador tem 
uma postura 
independente em 
relação à situação 
pesquisada. 

O pesquisador 
interage com o 
assunto objeto da 
pesquisa. 

Relatório Qual é a linguagem 
da pesquisa? 

A linguagem é formal 
e baseada em 
definições; a voz é 
impessoal; são usados 
termos quantitativos. 

A linguagem é 
informal e abrange 
decisões; são usados 
termos qualitativos. 

Metodológico Qual é o processo da 
pesquisa? 

O processo é 
dedutivo; busca 
relações de causa e 
efeito; faz uso de 
desenho estatístico; 
categorias de análise 
a priori; há 
generalização dos 
resultados; o cuidado 
no tratamento é feito 
através da validez e 
da confiabilidade. 

O processo é 
indutivo; busca 
compartilhamento 
mútuo e simultâneo 
de fatores; categorias 
de análise a 
posteriori; os 
resultados são 
limitados ao 
contexto; 
O cuidado e a 
segurança no 
tratamento são feitos 
através da 
verificação. 

Fonte: Adaptado de Creswell (1994) 

 

Para Bogdan e Biklen (1982), é possível identificar alguns aspectos essenciais dos 

estudos qualitativos. São eles: 

(1) A valorização da necessidade de o pesquisador manter o contato direto e 

prolongado com o mundo empírico em seu ambiente natural. O fenômeno pode ser mais bem 

observado e compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte. O pesquisador, nas 

fases de observação, seleção, análise e interpretação dos dados coletados, conta com o aspecto 

do seu próprio subjetivismo, suas interpretações reflexivas do fenômeno. 

(2) As pesquisas qualitativas são descritivas, nas quais o ambiente e as pessoas não 

são reduzidos a variáveis estatísticas ou numéricas. Busca-se o entendimento do todo, em toda 

a sua complexidade e dinâmica. 
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(3) As pesquisas qualitativas procuram compreender o fenômeno estudado a partir 

da perspectiva dos participantes, considerando todos os pontos de vista importantes para 

esclarecer, sob diversos aspectos interpretativos, a situação em estudo. 

(4) Os pesquisadores qualitativos usam do enfoque indutivo na análise dos dados. 

Não há a preocupação em se procurar dados ou evidências que corroborem com suposições ou 

hipóteses estabelecidas, “a priori”. O pesquisador vai pouco a pouco construindo o quadro 

teórico, à medida que coleta os dados e os examina. 

 

1.4.2 Procedimentos metodológicos adotados 

 

A metodologia desta pesquisa foi elaborada com os procedimentos metodológicos 

descritos em seguida. 

Constituiu-se em fases que contemplaram os objetivos da pesquisa realizada e 

tiveram sua origem numa idéia fortemente embasada em experiências vivenciadas acadêmicas 

e empresariais. A pesquisa apresenta-se dividida em três fases: levantamento, definição e 

análise. Essas fases definiram os objetivos, as atividades elaboradas e os resultados auferidos, 

conforme figura 3 abaixo: 

 

Figura 3: Metodologia adotada 
Fonte: O autor 
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Na primeira fase foi identificado e realizado um levantamento das fontes de 

informações relevantes para a pesquisa.  

A ferramenta de coleta de dados utilizada neste estudo de caso, junto ao governo do 

estado de Pernambuco, foi a entrevista semiestruturada, através de um roteiro de entrevista 

que orientou a pesquisadora. Procurou-se com a entrevista compreender a concepção e a 

forma de funcionamento do modelo de gestão Todos por Pernambuco, que serve de base para 

a análise das variáveis e aspectos para o alinhamento estratégico do planejamento dos SI com 

a estratégia organizacional. 

As entrevistas foram realizadas no período de 1 a 23 de dezembro de 2009, nos 

locais de trabalho dos entrevistados, em data e horário marcados conforme disponibilidade 

dos respondentes. A duração das entrevistas variou entre 15 a 40 minutos. 

Foi realizada também, pesquisa documental nos arquivos da SEPLAG, em relatórios, 

manuais, atas de reuniões, planejamentos estratégicos e na legislação que regulamenta o 

Programa, e nos respectivos sites, com o objetivo de mapear o processo de modernização da 

administração pública promovido pelo governo do Estado de Pernambuco e como se 

desenvolveu todo esse processo de implantação e construção do modelo. Não foi possível a 

consulta à documentação nos relatórios da consultoria do MBC. 

Ao final desta primeira fase foi possível realizar um levantamento bibliográfico dos 

temas relacionados com a pesquisa e classificar o material em três grandes grupos:   

 Bases para a Gestão Pública – Foram apresentados aspectos históricos essenciais 

das reformas administrativas que chegaram à maioria dos países do mundo, 

inclusive o Brasil, para melhor entendimento e análise do ambiente de negócio do 

modelo Todos por Pernambuco. 

 Sistemas de informações na gestão de negócios – Nos quais foram descritos os 

principais conceitos e estudos que serviram de referência na análise dos modelos 

de gestão que utilizam planejamento e gestão estratégica de forma interligada e 

alinhada na perspectiva da gestão pública, para subsidiar a análise qualitativa da 

primeira pergunta da pesquisa. 

 A tecnologia da informação nas estratégias das organizações – Foram 

apresentados os principais conceitos e estudos que serviram de referência na 

análise da importância do alinhamento estratégico do planejamento do sistema de 

informação, que são desenvolvidos com bases tecnológicas informacionais, 

potencializando o uso da TI como um elemento estratégico nos SI que permitem 

a construção de cenários decisórios para eficiência do negócio. 
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Na fase de definição foi realizada uma análise dos dados coletados na fase anterior, 

para a identificação dos processos de negócios da gestão pública, baseada no modelo de 

gestão Todos por Pernambuco, e análise da necessidade de informações para facilitar a 

construção de cenários decisórios para eficiência do negócio. Essa perspectiva analítica 

permite obter melhor visualização em relação aos objetivos, metas e requisitos advindos de 

uma organização pública. 

O material resultante das entrevistas (primeira fase) foi analisado sob a perspectiva 

do método de análise pragmática da conversação (MATTOS, 2005), que articula a dimensão 

semântica com a pragmática, permitindo não só a interpretação do significado do que foi dito, 

mas também da ‘intenção’ do entrevistado. 

Seguindo o modelo proposto por Mattos (2005, p. 841), foram feitas a transcrição 

das entrevistas, com a recuperação das informações e significados que chamaram a atenção da 

pesquisadora; a validação pelo entrevistado do material transcrito; a análise do significado 

pragmático da conversação, observando-se como se desenvolveu o contexto pragmático do 

diálogo e buscando-se o “significado nuclear da resposta [...] os significados incidentes [...] e 

as suposições implícitas a respeito do contexto”; a consolidação das falas aproximando-se os 

relatos, opiniões e atitudes dos entrevistados; e a análise das respostas individuais e dos 

sentidos novos, quando vistas em conjunto. 

Quanto à pesquisa documental, Merriam (1998) esclarece que essa é uma fonte de 

dados pronta e de fácil acesso, não dependendo da cooperação direta das pessoas, e revela 

fatos que aconteceram antes da pesquisa ser iniciada. Esse método requer do pesquisador 

intuição e criatividade ao procurar e analisar os documentos, visto que esses normalmente não 

são produzidos, nem arquivados, em função da pesquisa realizada. Buscou-se durante a 

análise dos documentos informações que permitissem, além da compreensão de como se deu 

a criação e operacionalização do Modelo de Gestão – Todos por Pernambuco. 

Ao final da fase de definição foi possível elaborar o “Processes Classification 

Framework”, que permite a visão global dos processos de negócio nas organizações públicas 

e que será utilizado na próxima fase, como modelo de referência para análise do alinhamento 

ou integração da tecnologia da informação ao negócio empresarial, ao maximizar os retornos 

dos investimentos com TI e ao proporcionar maior visibilidade e ajudando na compreensão 

dos aspectos e variáveis que devem ser observados, na introdução de inovações no 

gerenciamento dos processos de negócios, que contribuem com o alinhamento do 

planejamento estratégico de Sistemas de Informação (SIPS) e a gestão de negócios, para 

potencializar o uso de TI como um elemento estratégico dos SI. 



 28

Por último, na fase de análise, o objetivo central é identificar os aspectos e variáveis 

que devem ser observados na introdução de inovações, no gerenciamento dos processos de 

negócios, tendo-se como perspectiva de busca a análise da contribuição do alinhamento do 

planejamento estratégico do sistema de informação para a gestão de negócio, em particular, 

no âmbito do setor público. A análise dos dados da pesquisa envolveu técnicas qualitativas, 

oriundas das variáveis do modelo de referência (framework) proposto. Foi necessário elaborar 

critérios para interpretar os resultados por meio de um protocolo de análise. Nesse protocolo, 

estabeleceu-se uma avaliação gerencial com a validação da necessidade e assuntos da 

informação e com o objetivo de projetar um ambiente de informações para a gestão de 

negócio, unindo e alinhando TI e negócio, por meio de processos operacionais projetados e 

planejados no framework, para facilitar a construção de cenários decisórios e eficiência do 

negócio. 
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2 BASES CONCEITUAIS 
 

Neste capítulo apresenta-se uma síntese dos temas relacionados a este trabalho, 

elaborada a partir de levantamento bibliográfico, com o intuito de delinear os conceitos, 

práticas e modelos que subsidiam a construção das propostas e objeto desta pesquisa. 

Este capítulo foi dividido em três tópicos: 

 Bases para a Gestão Pública 

 Sistemas de informações na gestão de negócios 

 A tecnologia da informação nas estratégias das organizações 

A literatura pesquisada, desenvolvida e apresentada neste referencial teórico, tanto 

sobre sistemas de informação em geral, como em planejamento e gestão pública, foi 

selecionada em conformidade e relevância com a temática da pesquisa, visando subsidiar as 

análises e os inter-relacionamentos com os fenômenos empíricos estudados. 

 

2.1 Bases para a Gestão Pública 

 

O objetivo deste tópico é apresentar os principais conceitos e estudos que serviram 

de referência na análise da investigação do modelo de planejamento e gestão denominado 

TODOS POR PERNAMBUCO – Gestão Democrática e Regionalizada com foco em 

resultado. Serão apresentados alguns aspectos históricos essenciais das reformas 

administrativas que chegaram à maioria dos países do mundo, inclusive o Brasil, norteando o 

diálogo desejável com os demais componentes desta investigação. 

 

2.1.1 Gerenciando a administração pública 

 

A humanidade, ao longo dos últimos séculos, vivenciou diversas mudanças em 

relação ao papel do Estado. A reforma e modernização do Estado surgem como o tema central 

da agenda política mundial (CENTRO LATINO-AMERICANO DE ADMINISTRAÇÃO 

PARA O DESENVOLVIMENTO, 1999). Esse processo teve sua origem quando o modelo de 

Estado, estruturado pelos países desenvolvidos, entrou em crise no final da década de 70. Em 

princípio a resposta para esse problema foi a adoção de um modelo que restabelecesse o 

equilíbrio fiscal, bem como equilibrasse o balanço de pagamentos dos países em crise, 

reduzisse o tamanho do Estado e viabilizasse o predomínio total do mercado. Depois de 

algum tempo ficou evidenciado que a solução não estava no desmantelamento do aparelho do 
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Estado, mas na sua reconstrução. O Estado deveria ser capaz de garantir o cumprimento dos 

contratos econômicos, bem como ser forte o suficiente para assegurar os direitos sociais e a 

competitividade de cada país no cenário internacional. Dessa forma, vem sendo implementada 

uma nova geração de reformas, com o objetivo de promover a reconstrução do aparelho do 

Estado. A reforma do Estado na América Latina, e, em especial, no Brasil, tem como 

referência o fortalecimento da democracia, retomada do desenvolvimento econômico e a 

redução das desigualdades na região (CLAD, 1999, p.125). 

Diante da crise, no final da década de 70, e das exigências impostas pela sociedade, 

crescia uma visão negativa a respeito da burocracia e no excessivo apego às normas do 

modelo de gestão burocrático. Além disso, expandiu-se uma perspectiva do senso comum 

contra a burocracia, mas por ter seu corpo técnico relacionado à questão do clientelismo e do 

corporativismo.   

A gestão burocrática, para Osborne e Gaebler (1995, p.13-150), teve grande sucesso 

desde a Revolução Industrial ao substituir o governo das famílias reais e da nobreza por uma 

administração baseada na impessoalidade, profissionalismo e racionalidade técnica, como foi 

enfocado por Weber nos seus estudos. A burocracia, vista como um fim em si mesmo, 

mediante carreirismo e corporativismo, fechando-se às mudanças que se aceleraram após a 

Segunda Guerra, passou a ser percebida pela sociedade como um governo lento, ineficiente e 

impessoal, com pouca sensibilidade às demandas da comunidade.  

O modelo da administração burocrática no serviço público, para Kliksberg (1994) e 

Matias-Pereira (2005), embora tenha sido criado para esse fim, não garante nem rapidez, nem 

boa qualidade, nem custo baixo para os serviços prestados ao público, sendo, na verdade, 

lento, caro e pouco orientado para o atendimento das demandas dos cidadãos. E foi nesse 

contexto, de crise da capacidade de governança do Estado, associada à crença de que o setor 

privado possuía o modelo ideal de gestão, que foi introduzido no setor público o modelo 

gerencial. 

Para diversos autores, como Bresser-Pereira (1998), Pacheco (2003) e Matias-Pereira 

(2005), a implantação da administração pública gerencial envolve uma alteração na estratégia 

de gerência, que deve ser posta em prática em uma estrutura administrativa reformada, 

conforme demonstrado no quadro 2, que aponta as principais diferenças entre a administração 

pública burocrática e a gerencial. 
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Quadro 2. Quadro diferenças administração pública burocrática e gerencial 

Administração pública burocrática Administração pública gerencial 

1. Apóia-se na noção geral de interesse público 
 
2. Garante cumprimento de responsabilidade 
3. Obedece às regras e aos procedimentos 

 
 
4. Opera sistemas administrativos 

 
 
 
5. Concentra-se no processo 
6. É autorreferente 
7. Define procedimentos para contratação de 

pessoal, compra de bens e serviços 
8. Satisfaz às demandas dos cidadãos 
9. Controla procedimentos 
 
10. Define cargos rígida e fragmentadamente. Tem 

alta especialização. 

1. Procura obter resultados valorizados pelos 
cidadãos 

2. Gera accountability. Eleva a relação de trabalho 
3. Compreende e aplica normas. Identifica e 

resolve problemas. Melhora continuamente os 
processos. 

4. Separa serviços e controle. Cria apoio para 
normas. Amplia a escolha do usuário. Encoraja 
ação coletiva. Cria incentivos. Define, mede e 
analisa resultados 

5. Orienta-se para resultados 
6. Foca o cidadão 
7. Luta contra o nepotismo e a corrupção 
 
8. Evita adotar procedimentos rígidos 
9. Define indicadores de desempenho – utiliza 

contratos de gestão 
10. É multifuncional. Flexibiliza as relações de 

trabalho. 
Fonte: Bresser-Pereira (1998), Pacheco (2003) e Matias-Pereira (2005), com adaptações 

 

Para Crozier (1992), era preciso dar maior ênfase à flexibilidade da gestão e a 

principal mudança foi iniciada com a transição de uma lógica de planejamento para uma 

lógica estratégica. Ainda segundo esse autor, na lógica de planejamento, prevalecia o conceito 

de plano, que desenvolve o melhor programa a ser seguido, enquanto na lógica estratégica as 

relações com os atores envolvidos são levadas em conta em cada política, a fim de desenhar 

cenários que possibilitem a flexibilidade necessária para alterações e desvios não 

programados nos projetos governamentais. Assim, a mudança fundamental foi a 

transformação do planejamento normativo, tradicionalmente adotado pelas organizações 

estatais até recentemente, para um planejamento estratégico. 

Os padrões gerenciais na Administração Pública foram inicialmente introduzidos 

diante da crise fiscal mundial de 70, primeiramente na Inglaterra, com a primeira ministra 

Margareth Thatcher, na tentativa de passar de uma administração pública burocrática para 

uma gerencial. A New Public Management (NPM), ou Nova Gestão Pública (NGP), ou 

Administração Pública Gerencial se caracteriza por ser um tipo de gerencialismo de corte para 

a redução de custos, combate ao empreguismo e a corrupção existentes na administração 

pública (JENKIS, 1998). Segundo o autor, esse modelo gerencial puro foi o primeiro a propor 

efetivas medidas em relação à crise do modelo burocrático weberiano e disseminou a adoção 
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de práticas estritamente gerenciais privadas dentro do setor público, buscando a qualidade, 

descentralização e avaliação dos serviços públicos. 

Apesar da intensa reforma gerencial realizada na Grã-betanha nas últimas duas 

décadas, os resultados mostram que a reforma naquele país não tem fim. Para Henkel (1991), 

segundo seus estudos, verifica-se a inevitável dose de subjetivismo, pois existem indícios de 

que a NPM, na prática, tenha sido prejudicada pelo amadorismo dos seus proponentes no seu 

próprio campo de desempenho. 

Segundo observa Matias-Pereira (2009), no início da década de 80 o NGP foi 

adotado pelo governo Ronald Reagan, nos Estados Unidos. A partir daí se ampliou pelos 

demais países anglo-saxônicos, como Austrália e Nova Zelândia, alcançando, em seguida, 

inúmeros países europeus. Esse novo modelo de gestão pública começou a ser implantado na 

América Latina na década de 1990, sendo que o primeiro país a adotá-lo foi o Chile. No 

Brasil, sua adoção ocorreu a partir de 1995. 

Foi no governo de Fernando Henrique Cardoso, com a transformação da Secretaria 

da Administração Federal, que gerenciava o serviço público, em Ministério da Administração 

Federal e Reforma do Estado (BRASIL, 1995), que a reforma do aparelho do Estado adquiriu 

grande importância na agenda governamental, passando a ser uma questão nacional. O Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995), coordenado pelo Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado, recebeu influências dos princípios da NPM e 

procurou delinear um novo padrão de gestão pública, a denominada “administração 

gerencial”. A fundamentação da proposta foi feita pelo ministro do MARE, Bresser-Pereira, 

que procurou situar a questão de reforma do aparelho do Estado no conjunto mais amplo das 

atividades e do papel do Estado na sociedade. Para Bresser-Pereira (2001, p. 30), o Estado 

gerencial vai “além de criar agências reguladoras: é também o Estado democrático e eficiente 

que financia a fundo perdido os serviços sociais e a pesquisa científica e age como 

capacitador (enabler) da competitividade das empresas privadas”. Para Matias-Pereira (2009), 

apesar de alcançar resultados positivos ao controlar a balança de pagamentos e as taxas de 

inflação, esse modelo não foi suficiente para a retomada do crescimento econômico. Então, a 

partir de meados da década de 80, mostra-se incapaz de atender a todas as demandas da 

sociedade.  

Observa Khator (1994) que, no passado, os teóricos da administração pública se 

preocupavam em focar os seus estudos nos fenômenos administrativos dentro do seu próprio 

país, sendo que esse contexto foi profundamente alterado com a globalização, que gerou uma 

discussão maior dos problemas administrativos e das soluções encontradas para eles, bem 
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como uma ampla difusão dos estudos sobre o tema. A utilização de métodos comparativos 

poderá ser bastante útil na resolução de problemas comuns, uma vez que existe uma tendência 

de que muitos países possuem problemas comuns aos demais, com possibilidade de se 

encontrar soluções semelhantes.  

O mundo caminhou de uma administração pública clássica ou tradicional para uma 

nova administração pública estimulada pela necessidade de encontrar respostas para 

problemas como a eficiência, eficácia, legitimidade democrática, impacto das tecnologias da 

informação na administração, entre outros. Segundo Figueredo (2003), a partir dessas novas 

idéias, procurou-se abandonar a generalização e aproveitar o grande número de informação 

publicado sobre a administração pública dos mais diferentes países no mundo. 

No Brasil, ao longo dos últimos anos, foram feitos inúmeros estudos e diagnósticos, 

bem como formulada uma imensa quantidade de propostas na tentativa de ser a reforma do 

Estado brasileiro orientada para o desenvolvimento e construção de suas novas bases. 

Destaca-se, entre as teorias da administração pública, a teoria do Novo Serviço Público 

(NSP), desenvolvida por Denhardt e Denhardt (2003), que aponta novas alternativas para a 

administração pública, buscando fomentar a participação direta do cidadão. Para o autor, o 

novo modelo, intitulado New Public Service (NPS), Novo Serviço Público, sustenta que, “via 

atividades de coprodução entre comunidades, órgãos públicos, privados e não 

governamentais, torna-se factível estimular uma maior participação, cidadania e 

“accountability” na sociedade”. 

Com objetivo de proporcionar uma melhor visão das mudanças e modelos de Gestão 

Pública, segue abaixo o quadro 3, elaborado a partir dos estudos de Denhardt e Denhardt 

(2003), no qual se traça uma comparação de perspectivas entre a antiga administração 

Pública, a Nova Gestão Pública e o Novo Serviço Público. 

A Gestão no setor público brasileiro tem suas bases apoiadas nos princípios da 

legalidade. Fortemente presente na administração pública na Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF), segundo Brasil (Lei complementar no. 101, 2000) que veio reforçar o controle, a 

transparência, orientada para o planejamento e a responsabilidade na gestão fiscal dos 

recursos públicos e prestação de contas (MATIAS-PERREIRA, 2006), a reforma do Estado 

não se restringe à reestruturação administrativa e ao alcance do equilíbrio fiscal, mas tem 

como principais objetivos a consolidação do processo democrático, a estabilidade econômica 

e o desenvolvimento sustentável com a justiça social. 
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Quadro 3. Comparação: Antiga Administração Pública, Nova Gestão Pública e Novo Serviço Público 

 Antiga Administração Publica Nova Gestão Pública Novo Serviço Público 

Princípios teóricos 
e epistemológicos 

Teoria política e social 
intensificada por ciência social 
ingênua. 

Teoria econômica. Diálogo mais 
sofisticado, baseado na ciência 
social positivista. 

Teoria democrática com 
várias linhas de 
conhecimento, incuindo 
positivista, interpretativa e 
pensamento crítico. 

Concepções de 
interesse público 

O interesse público é 
politicamente definido como o 
expresso nas leis. 

O interesse público representa a 
agregação dos interesses 
individuais. 

O interesse público é 
resultado de um diálogo 
sobre valores 
compartilhados. 

A quem os 
servidores públicos 
respondem 

Clientes e constituintes Consumidores Cidadãos 

Papel do governo “Remar” (estruturar e 
implementar políticas focando 
um único objetivo político 
predefinido). 

“Guiar” (atuando como um 
catalisador para liberar as forças 
do mercado) 

“Servir” (negociar e 
intermediar os interesses 
entre cidadãos e grupos da 
comunidade, criando 
valores compartilhados). 

Mecanismos de 
alcance dos 
objetivos políticos 

Programas administrativos 
executados por meio de órgãos 
do governo. 

Criação de mecanismos e de 
estruturas de incentivo para 
alcançar objetivos políticos por 
meio da atuação de órgãos 
privados e organizações sem fins 
lucrativos. 

Criação de coalizão entre 
órgãos públicos, privados e 
organizações sem fim 
lucrativo para satisfazer 
necessidades mutuamente 
existentes. 

Discrição 
administrativa 

Discrição limitada permitida 
por oficiais administrativos 

Ampla discrição para permitir 
alcance dos objetivos 
empreendedores 

Discrição necessária, porém 
restrita e responsável. 

Supostas bases de 
motivação dos 
servidores públicos 

Pagamento e benefícios, 
proteções 

Espírito empreendedor, desejo 
ideológico de reduzir o tamanho 
do governo. 

Serviço público, desejo de 
contribuir para a sociedade. 

Fonte: Denhardt e Denhardt (2003, p. 28), com adaptação. 

 

Assim sendo, nesse processo de transformação é necessário que o Estado desenvolva 

novas capacidades e competências, para garantir maior efetividade nas suas ações. A mudança 

fundamental pode ser descrita com a transformação do planejamento normativo, 

tradicionalmente adotado, para um planejamento estratégico, que começa a ser discutido e 

adotado por organizações estatais (MATIAS-PERREIRA, 2009), inclusive Pernambuco. 

 

2.2 Sistemas de Informação na Gestão dos Negócios 

 

Neste tópico discutem-se os principais conceitos e estudos que serviram de referência 

na análise dos modelos de gestão que utilizam planejamento e gestão estratégica de forma 

interligada, alinham na perspectiva da gestão pública e ajudam a planejar e alinhar os 

Sistemas de Informação à estratégia da organização. Os pontos a serem estudados são: os 

sistemas de informação e suas dimensões, a dimensão organizacional do SI na perspectiva da 

gestão pública e o planejamento da gestão estratégica. 
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2.2.1 Os sistemas de informação e suas dimensões 

 

“Os sistemas de informação são o conjunto das partes que geram informações, ou, 

também, o conjunto de software, hardware, recursos humanos e respectivos procedimentos 

que antecede e sucede o software, cujos maiores objetivos são o controle e o apoio nos 

processos de tomada de decisão, com foco direcionado ao principal negócio empresarial” 

(O’BRIEN, 2001). Os SI, quando utilizam recursos computacionais, também são chamados de 

Sistemas de Informação Baseados em Computador (SIBC). 

Genericamente, os sistemas de informação podem ser classificados em operacional, 

gerencial e estratégico (REZENDE; ABREU, 2000), e têm como base os níveis hierárquicos 

organizacionais. Para Sprague e Watson (1989), os sistemas de informação podem ser 

classificados segundo a forma como as informações são utilizadas e o objetivo a que se 

destina do modo seguinte: 

 Sistemas de Informação Transacional (SIT): O objetivo é a automação das 

atividades de rotina da empresa, ou seja, transações da empresa, tornando as 

informações mais precisas. 

 Sistemas de Informações Gerenciais  (SIG): Fornecem relatórios que permitem a 

eficácia da gestão das várias atividades da empresa, diferentemente do SIT cujo 

objetivo é a eficiência dos processos. 

 Sistemas de Apoio de Decisão (SAD): Suportam a tomada de decisão na fase em 

que os problemas estão semiestruturados ou não estruturados, considerando o 

estilo do decisor. Dispõem de flexibilidade, por meio da utilização de pacotes de 

software específicos, para simular e construir cenários que são montados por 

meio da modelagem de problemas. 

 Sistemas de Informação Executiva (SIE): Voltados para o executivo da empresa, 

envolvendo usualmente um foco estratégico, ou seja, construção de cenários 

decisórios ligados ao planejamento estratégico. 

Para Laudon & Laudon (2008), os “Sistemas de Informação é uma das principais 

ferramentas disponíveis onde os gestores podem trazer resultados concretos à sua empresa”. 

Para que os gestores atinjam metas coorporativas com excelência operacional, 

desenvolvimento de novos serviços e produtos e melhor tomada de decisão para conquista de 

vantagem competitiva, independentemente de sua especialidade, é preciso conhecimento 

básico de como usar sistemas e tecnologias da informação em seu ambiente de trabalho. 
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No processo de tomada de decisão, o decisor busca reunir e analisar um conjunto 

adequado de informações relacionadas ao problema, de maneira a escolher, dentre as 

possíveis alternativas, a mais adequada para o contexto. A importância desse processo, 

presente em todos os níveis da organização, cresce em complexidade à medida que o decisor 

esteja posicionado em níveis mais elevados da organização. O processo de tomada de decisão 

para os dirigentes empresariais é uma atividade complexa e repleta de restrições de caráter 

tecnológico, econômico e de mercado. Fatores como o ambiente competitivo, 

indisponibilidade de informação, mudanças econômicas e a complexidade dos mercados 

globais fornecem um grande número de variáveis a serem consideradas na tomada de decisão 

racional (ALMEIDA; RAMOS, 2002). 

O Planejamento de SI adequado e consistente deve garantir a integração entre os 

sistemas organizacionais assegurando que a informação gerada em um deles esteja disponível 

nos demais e acessível para todos na empresa que dela precisam. Este planejamento deve estar 

alinhado com o planejamento estratégico desempenhando um papel de agente de mudança nas 

organizações, principalmente devido ao potencial de benefícios oferecidos pelo seu resultado 

e pelas possibilidades de oportunidades de negócios (LUFTMAN; LEWIS; OLDACH,1993). 

O alinhamento deve ser amplamente estudado, discutido e adaptado à realidade da 

organização, cujas atividades desafiam os CEOs e os CIOs nas organizações, tendo sido 

evidenciadas duas dificuldades: questões comportamentais que fazem parte dos valores 

pessoais dos profissionais envolvidos e a distância entre as teorias dos modelos acadêmicos e 

a realidade dos recursos das organizações (MAXIMIANO, 2006). 

Para Laudon & Laudon (2008), "sistemas de informação são muito mais que 

computadores, pois oferecem soluções para importantes problemas ou desafios 

organizacionais que a empresa enfrenta. Para utilizar os sistemas de informação com 

eficiência, é preciso entender as dimensões tecnológicas, humanas e organizacionais que os 

formam” (figura 4). 
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Figura 4: Dimensões do Sistema de Informação 
Fonte: Laudon & Laudon (2008) 

 
 DIMENSÃO TECNOLOGIA 

Pode-se conceituar a tecnologia da informação como recursos tecnológicos e 

computacionais para geração e uso da informação. Está fundamentada nos seguintes 

componentes: hardware e seus dispositivos e periféricos; software e seus recursos; sistemas de 

telecomunicação; gestão de dados e informação (STAIR, 1996; O’BRIEN, 2001; LAUDON; 

LAUDON, 2008).  

Esse conceito é complementado por Torres (1995) e por Norten (1996), que relatam 

a TI como todo o tipo de tecnologia que opere com informação, num sistema de informação, 

na automação de um processo industrial, na comunicação entre computadores de duas 

organizações ou, ainda, no uso pessoal dos recursos computacionais. 

 DIMENSÃO HUMANA 

Todos os componentes da dimensão tecnológica interagem entre si, mas necessitam 

do componente fundamental, que é o recurso humano, peopleware ou humanware. Embora 

conceitualmente esse componente não faça parte da TI propriamente dita, sem ele essa 

tecnologia não teria funcionalidade e utilidade (REZENDE; ABREU, 2000). 

Para Laudon & Laudon (2008), “uma empresa é tão boa quanto as pessoas que a 

formam. O mesmo se aplica aos SI: eles são inúteis sem pessoas gabaritadas para desenvolvê-

los e mantê-los, sem pessoas que saibam usar as informações de um sistema para atingir os 

objetivos.” 

O diferencial oferecido pelas organizações é dependente das pessoas que nelas 

trabalham, da capacitação, satisfação e habilidade de gestão que elas possuam. Dessa forma, o 
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capital intelectual, o conhecimento humano e a competência das pessoas constituem-se em 

valiosos recursos estratégicos para as organizações (FIORELLI, 2000). 

A incorporação de recursos de TI e o potencial para reinventar a organização, seus 

processos e seu negócio, produzem novas abordagens para realização das tarefas que podem 

afetar a estrutura social e provocar reações humanas positivas ou negativas, dependendo do 

nível de aceitação ou resistência das pessoas (REZENDE; ABREU, 2000). 

O clima organizacional é criado pelos funcionários das empresas, em todos os níveis, 

e de forma individual ou em equipes, em que os gestores têm a maior responsabilidade pela 

harmonia do ambiente organizacional e pela clara distribuição de atividades das pessoas por 

meio de planos de trabalho (DAVENPORT, 1999). Dessa forma, o clima organizacional das 

empresas pode favorecer ou não o alinhamento do planejamento da gestão do negócio e o 

planejamento da TI. 

 DIMENSÃO ORGANIZACIONAL 

Os sistemas de informação são partes integrantes das organizações (LAUDON; 

LAUDON, 2008), e, para entender como uma empresa específica usa sistemas de informação, 

é necessário saber sobre sua estrutura, história e cultura. Para cada contexto organizacional, as 

necessidades de informação são diferentes, necessitando de um planejamento estratégico 

adequado a esse contexto, envolvendo diferentes medidas de motivação e de desempenho dos 

componentes da organização (ACKOFF, 1974). 

O modelo tradicional de gestão das organizações baseado em organogramas verticais 

muitas vezes mostra-se inadequado para tratar o fluxo de informações de processos que 

assumem configurações horizontais. As empresas que se organizam por processos quebram 

esse paradigma e conseguem agregar a eles mais valor (ALMEIDA; RAMOS, 2002). 

A realização da modelagem de negócios pode contribuir com a organização na 

melhor compreensão de seus processos, na formação de bases para direcionamento da 

Tecnologia da Informação (TI) e dos Sistemas de Informação (SI), na melhoria da estrutura 

das operações de negócio, na geração de idéias inovadoras, no projeto de novos processos e 

na identificação de oportunidades de terceirização (PENKER, 2000). 

A modelagem estratégica de negócios objetiva a compreensão do cenário empresarial 

desde o entendimento da razão de ser da organização até os planos de ação, que conduzirão à 

concretização das suas estratégias de negócios. É a abstração do completo funcionamento de 

um negócio (FURLAN, 1997). Ainda continuando o pensamento do autor, várias 

metodologias podem ser utilizadas para modelar os processos de negócio, tais como Business 

System Planning (BSP) e Business Process Management (BPM). Essas ferramentas são 
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utilizadas para compreender os processos atuais e para suportar suas melhorias futuras, 

produzindo, dessa forma, insumos fundamentais para o planejamento e definição dos SI. 

 

2.2.2 A dimensão organizacional do SI na perspectiva da gestão pública 

 

A partir das considerações descritas no primeiro tópico deste capítulo (bases para a 

gestão pública), onde foram demonstrados os aspectos essenciais das reformas 

administrativas, que chegaram à maioria dos países do mundo, inclusive o Brasil, torna-se 

possível avançar, a seguir, em alguns conceitos de base para nortear o diálogo desejável com 

os demais componentes deste trabalho. 

Embora a maioria dos textos nessa área trate da dimensão ou contexto organizacional 

na perspectiva empresarial das empresas privadas, Meireles (1986), numa perspectiva da 

administração pública, previne que “o conceito de administração pública não oferece 

contornos bem definidos, quer pela diversidade dos sentidos da própria expressão, quer pelos 

diferentes campos em que se desenvolve a atividade administrativa”. Na sua concepção o 

conceito de administração pública assemelha-se ao da administração privada, quanto à 

finalidade dos bens entregues para guarda e conservação alheias, em que se observa: “Se os 

bens e interesses geridos são individuais, realiza-se a administração particular; se são da 

coletividade, realiza-se administração pública (...), aludindo aos instrumentos de governo 

como a gestão mesma dos interesses da coletividade”. 

Conforme observa Figueredo (2003), a coordenação e o controle do Estado estão 

sobre a execução dos serviços, que se apresentam como forma de garantir a execução das 

atividades que se revestem de interesse público. Para o autor, “toda atividade material 

fornecida pelo Estado, ou por quem esteja a agir no exercício da função administrativa [...] 

tem com o fim de implementação de deveres consagrados constitucionalmente relacionados à 

utilidade pública”. Nesse sentido, a administração pública deve ser entendida como todo o 

sistema de governo, todo o conjunto de idéias, atividades, normas, processos, instituição e 

outras formas de conduta humana, que determinam a forma de distribuir e de exercer a 

autoridade política e como se atendem aos interesses públicos (MATIAS-PERREIRA, 2009). 

Assim, a gestão pública deve ser entendida como algo mais amplo do que a 

interpretação de gestão de negócios e do que a administração das questões internas dos 

negócios de um governo. Nesse sentido, argumentam Kickert e Stillmann (1999), a gestão 

pública não é meramente uma questão de eficiência e eficácia, mas é também uma questão de 

legalidade e legitimidade e ainda de outros valores, que vão além dos padrões restritivos dos 
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negócios. A gestão pública não pode ser considerada apenas como critério da esfera privada, 

sob pena de comprometer a própria capacidade transformadora e democratizante das reformas 

de Estado. 

Jacob (1987) também dá significados semelhantes aos conceitos de gestão ou 

administração (gestion, management, administration) pública e privada, quando afirma que é 

“o conjunto de métodos de organização eficaz e... racional”. Mas que, na prática, o propósito 

da gestão pública “expressa os valores ideológicos e os interesses dos núcleos de poder 

dominantes na condução dos projetos”, os quais são determinantes para a definição de 

modelos de gestão coerentes.  

Neste momento, vale apresentar o conceito de modelo de gestão observado por 

Maranhão e Macieira (2004), que “implica uma ênfase grande na melhoria da forma pela qual 

o trabalho é realizado, em contraste com o enfoque apenas no próprio produto ou serviço 

oferecido aos clientes”. Consiste numa gestão onde os processos, ou atividades sequenciais, 

são priorizados para a sua realização. Segundo Matus (1996), “a ação do Estado tem que ser 

uma ação que sabe para onde vai, tem que ser uma ação precedida e presidida pelo 

pensamento, mas um pensamento sistemático e com método”. É primordial a existência de 

planejamento, mas não o tradicional, adotado pelas organizações estatais até recentemente, 

mas o direcionamento para um planejamento estratégico, que está sendo discutido e adotado. 

Um planejamento no qual os gestores utilizem a maior parte do seu tempo pensando no 

futuro, em vez de se ocuparem com problemas presentes. Assim, o pensamento estratégico e a 

gestão estratégica têm se mostrado o novo perfil de gestão pública que a sociedade demanda. 

 

2.2.3 Planejamento da gestão estratégica 

 

Sem pretender aprofundar uma discussão conceitual da terminologia técnica da área 

de administração, razão de um trabalho epistemológico ambicioso, resta-nos explicar os 

conceitos básicos de alguns dos termos, que demonstram as variáveis que justificarão a 

integração do planejamento estratégico com a gestão de negócios. 

Para Lacombe (2004), o conceito de gerir, ou, ainda, administrar, consiste num 

“conjunto de esforços que tem por objetivo: planejar, organizar, dirigir ou liderar, coordenar e 

controlar as atividades de um grupo de pessoas que se associam para atingir um resultado 

comum”. Destacam-se as funções de coordenar e controlar, na medida em que exigem um 

excelente tipo de modelo de gestão, para se alcançar resultados ótimos. 
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Por meio do planejamento é que se alcançam os objetivos identificados e definidos 

pela organização. Conforme afirma Koontz & O’Donell (1995), planejar é decidir 

antecipadamente o que fazer, de que maneira fazer, quando fazer e quem deve fazer. 

Corresponde a um conjunto de decisões tomadas em um momento anterior ao momento da 

ação, em que devem ser consideradas as incertezas na escolha de cada alternativa a ser 

implementada. Essa definição de planejamento está muito relacionada ao chamado Plano de 

Negócio ou Business Plan. 

O planejamento das estratégias originou-se na área militar e, posteriormente, suas 

aplicações se estenderam para a área governamental e empresarial na década de 50, com suas 

evoluções iniciais nas décadas de 60 e 70, em detrimento do crescimento econômico 

acentuado (ANSOFF; McDONNELL, 1984), embora o conceito e a aplicação de estratégia 

nas organizações sejam diferentes daqueles do conceito militar, pois exigem maior dinamismo 

e flexibilidade. 

As aplicações estáticas das estratégias empresariais e dos planejamentos de negócios 

organizacionais sofrem críticas há muito tempo, carecendo de um processo mais dinâmico, 

mais integrado e de um aprendizado constante, com foco na competitividade (HAMEL, 

PRAHALAD, 1995). 

Para planejar estratégia é preciso ter visão de futuro, postura de gestão, recursos, 

infraestrutura e alinhamento estratégico (VENKATRAMAN; HENDERSON, 1998). 

Sendo a racionalização do processo decisório, o planejamento é entendido por 

Matias-Pereira (2006) como um processo interativo que se desdobra em fases diferenciadas, 

conforme demonstrado na figura 5 seguinte. 

 

Figura 5: Fase do Planejamento 
Fonte: Matias-Pereira (2006), com adaptações 
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Para o autor, o processo de concepção de um plano de ação é realizado por meio do 

planejamento, cujo propósito é atingir um conjunto de objetivos, e implica dizer que o ato de 

planejar requer a existência desses objetivos.  O planejamento estratégico é o mesmo que um 

planejamento, mas com ênfase no aspecto de longo prazo dos objetivos e na análise global do 

cenário, podendo ser visto como um conjunto de ações interligadas e complementares, 

realizadas nas diferentes instâncias da organização governamental, com vistas a atingir 

determinado objetivo.  

Por isso para a realização das fases Plano e Execução, o cumprimento das seguintes 

fases: Diagnóstico, que mostra o conhecimento da realidade; Política, que tem a função de 

definir os objetivos; e Estratégia, que deve indicar as opções dos rumos a seguir para alcançar 

os objetivos.Também segundo o autor o poder não pode ser óbice para atingir os objetivos. E 

que o controle visa permitir acompanhar a execução e avaliar os resultados alcançados, para 

que possam ser comparados com os objetivos anteriormente definidos. 

Ainda com base no pensamento do autor, o planejamento se concretiza na etapa de 

execução, por meio da implementação das ações estratégicas. Nessa etapa, a coordenação 

deve preocupar-se com a alta capacidade gerencial dos gestores. 

Contudo, além de as organizações planejarem com responsabilidade, elas devem 

definir suas estratégias, manter adequado controle delas, visando à conquista dos objetivos 

traçados. Atkinson, Kaplan e Young (2000) apresentam o controle como o conjunto de 

métodos e ferramentas que os membros da empresa usam para mantê-la na trajetória, a fim de 

alcançar seus objetivos. Para o autor, não existe um planejamento sem um controle adequado 

e, assim, segundo Atkinson, Kaplan e Young (2000) apresenta o controle como o conjunto de 

métodos e ferramentas que os membros da empresa usam para mantê-la na trajetória, a fim de 

alcançar seus objetivos. Para o autor, o mais significativo na utilização do planejamento é o 

seu estreito vínculo com a gestão estratégica da organização. Não se pode tratar isoladamente 

o planejamento sem entrar no controle, contribuindo, assim, de forma mais eficiente, eficaz e 

efetiva com a gestão estratégica na obtenção dos seus resultados. 

Corrobora com isso Porter (1996), quando observa que não se pode tratar 

isoladamente o planejamento estratégico sem entrar no processo estratégico, contribuindo de 

forma mais eficiente, eficaz e efetiva com a gestão na obtenção dos seus resultados. Para 

Mintzberg (1990), a passagem do planejamento estratégico para a gestão estratégica não 

implicou mudança radical alguma em termos do pensamento sobre estratégica organizacional, 

e apenas deixou de ser o elemento principal do processo. 
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Nesse sentido, destaca-se também o Planejamento Estratégico e Situacional (PES), 

que foi sistematizado originalmente por Matus (1996) e diz respeito à gestão de governo, a 

partir da formulação dos seguintes questionamentos: se estamos caminhando para a direção 

desejada, se fazemos o necessário para alcançar os nossos objetivos, se estamos dando partida 

na discussão do problema do planejamento, não somente na avaliação de desempenho, uma 

vez que o planejamento busca, além de planejar o futuro, questionar qual é o futuro das 

decisões que se pretende adotar. 

No entanto, para realizar a implementação de planejamento de gestão estratégica, 

também será necessário conhecer e estabelecer algumas ferramentas. Essas ferramentas 

devem ser amplamente discutidas na organização e com todos os envolvidos, a fim de igualar 

e sedimentar os conhecimentos e os conceitos pertinentes ao projeto de execução. As 

principais ferramentas de estratégias empresariais voltadas para geração de informações que 

envolvam TI são: planejamento estratégico empresarial; políticas empresariais e políticas 

gerais de informações e de TI; planejamento estratégico de informações e da TI; modelo de 

informações empresariais; metodologia para desenvolvimento e/ou aquisição de SI e projetos 

em geral; normas e padrões técnico-operacionais de TI; manuais e documentações 

(REZENDE, 2000). 

Para Osborne e Gaebler (1994, p. 256), nos governos o consenso é um elemento que 

deve ser acrescentado ao processo de planejamento estratégico, pois é preciso que haja uma 

concordância entre a população sobre o rumo a ser tomado. Isso faz com que todos, e não 

apenas os líderes, entendam em que direções devem desenvolver-se. É necessário reflexão 

para elaborar novos modelos e formas de produzir e utilizar a informação.  Nesse sentido, a 

gestão estratégica gera uma sistemática por meio da qual lhe permite avaliar o desempenho da 

empresa e de seus setores. Em síntese, gera padrões de desempenho para os seus executivos 

(MATIAS-PEREIRA, 2006).  

O Balanced Scorecard (BSC), formulado por Kaplan e Norton (2000), apresenta-se 

como um instrumento de gestão organizacional relevante, capaz de fornecer um referencial de 

análise da estratégia orientada para a criação de valores futuros. O BSC está estruturado em 

quatro diferentes perspectivas: 1) financeira, que envolve a estratégia de crescimento, de 

rentabilidade e de risco, sob a ótica do acionista; 2) cliente, importando na estratégia de 

criação de valor e diferenciação, sob a perspectiva do cliente; 3) processos de negócios 

internos, que enfocam as prioridades estratégicas de vários processos de negócio, além de 

criar satisfação para os clientes e acionistas; e 4) aprendizado e crescimento das pessoas, 

alcançando as prioridades para o desenvolvimento de um clima propício à mudança 
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organizacional, à inovação e ao crescimento. Para esses autores, essas quatro dimensões são 

relacionadas entre si e a partir da estratégia organizacional. Por sua vez, considerando que as 

dimensões estratégicas do BSC constituem um padrão básico de referência, e não uma norma 

hermética e inflexível é necessária a sua adaptação a cada segmento de atuação ou 

organização estatal. 

Conforme Berton (1998), o BSC provoca na organização a necessidade de buscar o 

consenso dos objetivos e estratégia, a inovação como ação cotidiana, a cultura do “feedback” 

e a educação dos componentes da empresa em busca de objetivos. Para Atkinson, Kaplan e 

Young (2000), o BSC reflete a primeira tentativa sistemática de desenvolver um projeto para 

o sistema de avaliação de desempenho que enfoque os objetivos da empresa, coordenação da 

tomada de decisão individual e provisão de uma base para o aprendizado organizacional, pois 

ele consegue fazer o que não conseguem os indicadores tradicionais, isto é: avaliar a 

rentabilidade em longo prazo. 

No âmbito do Governo Federal, a utilização do BSC está cada vez mais presente. 

Constata-se, nos últimos anos, que está havendo uma crescente preocupação de inúmeras 

organizações públicas da administração direta e indireta, fundações e empresas públicas em 

adotar uma gestão estratégica orientada para resultados (MATIAS-PEREIRA, 2006, 2009). 

A principal característica do sistema de planejamento no Brasil refere-se a seu 

caráter intergovernamental, transitivo, coerente com a Organização Federativa do Estado 

Brasileiro, em que coexistem três esferas de governo (União, Estados e Municípios), com 

autonomia política, administrativa e financeira (MATIAS-PEREIRA, 2006, 2009). O plano 

plurianual, elaborado e aprovado em 2003, no primeiro governo Luiz Inácio Lula da Silva, 

vigorou de 2004 a 2007. O plano plurianual (PPA) elaborado e aprovado no segundo governo 

Lula começo a vigorar em 2008 e irá vigorar até 2011. 

As organizações públicas somente poderão evoluir se conseguirem ajustar-se à atual 

conjuntura para a utilização de novos modelos de gestão. A esse respeito, destacam 

Marcelino, Matias-Pereira e Berbert (2008, p. 115): 

 
 Verifica-se que nas últimas três décadas, as práticas do planejamento 
estratégico passaram a ser aplicadas de forma mais consistente nas 
organizações públicas, a partir das reformas dos órgãos do Estado orientadas 
sob o enfoque do modelo gerencial, que passou a dar ênfase aos conceitos de 
eficiência, eficácia e efetividade governamental. 
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A estratégia empresarial está suportada pelas informações do meio ambiente interno 

e externo e necessita de interação, coerência, alinhamento e acoplamento, que é uma 

importante ferramenta para apoiar o funcionamento integral e sistêmico da organização. Essa 

sinergia deve ser feita por meio de um esforço de planejamento global, que envolva as 

funções empresariais e as unidades departamentais, de forma individual e coletiva, e leve em 

conta as implicações atuais e emergentes do Planejamento da Gestão Estratégica.  

A TI que desempenha um papel estratégico na organização e agrega valores a seus 

produtos e/ou serviços deve ser planejada em conjunto com o planejamento estratégico, para 

evitar a obsolescência tecnológica e o investimento incorreto. Corrobora com isso Oliveira 

(2001), quando afirma que uma competente elaboração do planejamento estratégico requer 

algumas premissas básicas, sob pena de ocorrer insucesso: não é um instrumento para resolver 

todos os problemas organizacionais; deve efetivamente ser “planejamento estratégico”; e deve 

ser adequadamente utilizado pelas organizações. 

 

2.3 A Tecnologia da Informação nas Estratégias das Organizações 

 

Neste tópico discutem-se os principais conceitos e estudos que serviram de referência 

na análise da importância do alinhamento estratégico do planejamento do sistema de 

informação, e são desenvolvidos com bases tecnológicas informacionais, objetivando-se, 

assim, maximizar os retornos dos investimentos feitos com TI. 

 

2.3.1 Os sistemas de informação e tecnologia da informação nas organizações 

 

Alguns autores fazem distinção entre Tecnologia de Informação - TI e Sistemas de 

Informação - SI. Alfer (1992), por exemplo, restringe a TI apenas aos aspectos técnicos, 

enquanto os SI referem-se às questões relativas ao fluxo de trabalho, pessoas e informações. 

Outros autores fazem uso do termo tecnologia de informação abrangendo ambos os aspectos, 

como Keen (1993). Neste trabalho, adota-se o conceito mais amplo de TI, incluindo os 

Sistemas de Informação, o uso de hardware e software, telecomunicações, automação e 

demais recursos tecnológicos utilizados pelas organizações para fornecerem dados, 

informações e conhecimento. 

Na perspectiva do uso de tecnológica da informação que vem evoluindo em função 

da inovação, segundo Laudon & Laudon (2008), as novas práticas empresariais, que 

contemplam decisões gerenciais de alto padrão, combinadas com uso de tecnologia da 
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informação, estão transformando a maneira como as empresas estão fazendo negócios. Os 

novos canais de telecomunicação, como as redes Wi-Fi sem fio, de alta velocidade, e as redes 

de celulares, em conjunto com plataformas de hardware inteiramente novas, como telefones 

inteligentes e sistemas de informações integrados, estão alterando o modo, o local e no que as 

pessoas trabalham. “Nesse processo, alguns negócios antigos, até mesmo setores inteiros, 

estão sendo eliminados, enquanto novos negócios florescem”.  Essa mudança de cenário 

proporciona aos gestores acesso praticamente instantâneo às informações importantes e que 

são necessárias para análise e tomada de decisões rápidas e precisas. 

Nesse sentido, dois fatores são vitais para as organizações no atual momento de 

competitividade e globalização: a definição de uma estratégia de posicionamento no mercado 

e a utilização da TI com o valioso recurso para definição e manutenção desse posicionamento 

estratégico (OLIVEIRA, 2001). No entanto, apesar de ser o planejamento de SI e da TI 

fundamental como fatores de sobrevivência e sucesso das organizações, ele deve ser 

planejado, adequado e adaptado com flexibilidade e efetividade (TAPSCOTT, 1997). Assim, 

segundo o pensamento dos autores referidos, as organizações necessitam de informações 

oportunas e conhecimentos personalizados, para efetivamente auxiliar em sua gestão. A 

vantagem competitiva advinda do uso de TI não pode ficar restrita a uma ou outra aplicação 

específica, mas em um processo contínuo de planejamento, implantação e operacionalização 

eficazes das cada vez mais poderosas ferramentas de TI. 

Conforme o exposto, a ênfase deste tópico está na integração e alinhamento 

estratégico da Tecnologia da Informação com a gestão dos negócios das organizações. O 

alinhamento entre negócios e Tecnologia da Informação está direcionado apenas à integração 

dos planos estratégicos de negócio e da TI, e não à gestão ou operacionalização do dia-a-dia 

das áreas. O referido alinhamento ou integração constitui-se numa ferramenta de gestão 

empresarial em que são organizados os recursos e as metodologias que são capazes de 

contribuir com essa integração. 

 

 2.3.2 O planejamento estratégico de SI e TI 

 

O planejamento de SI e da TI é o processo de identificação das aplicações baseadas 

em computadores para apoiar a organização na execução de seu planejamento estratégico e na 

realização de seus objetivos organizacionais (LEDERER; SETHI, 1988). Ele é usado para 

auxiliar o planejamento estratégico da organização na identificação de oportunidades de 

Sistemas de Informação para apoiar os negócios empresariais, no desenvolvimento de 



 47

arquiteturas de informação, baseadas nas necessidades dos usuários e no desenvolvimento de 

planos de ação dos SI a longo prazo (PREMKUMAR; KING, 1992). Apesar de tratar dos 

recursos técnicos, ele difere do antigo Plano Diretor de Informática (PDI), que tem seus 

esforços mais direcionados para o plano de informática e seus respectivos recursos 

tecnológicos (REZENDE, 2000). 

Embora a metodologia de desenvolvimento seja a mesma, o Planejamento 

Estratégico da Informação – PEI preocupa-se mais com as informações de toda a organização. 

Já o PDI tem seus esforços mais direcionados com a TI e seus respectivos recursos 

tecnológicos (REZENDE, 2000). Ainda segundo o pensamento do autor, o planejamento de 

informação e de informática ou tecnologia da informação, que doravante será chamado de 

Planejamento Estratégico da Tecnologia da Informação (PETI) unifica as diversas 

nomenclaturas e abreviações. Assim o PETI é um conjunto de ferramentas e técnicas que 

possibilitam a definição de estratégias de ação ao longo de um período. 

Para Rezende (2000), o período de abrangência do PETI não pode ser muito longo, 

tendo em vista principalmente as mudanças tecnológicas e o tipo ou ramo de negócio 

empresarial que varia nas organizações, com um prazo médio entre três e seis meses, salvo 

situações emergenciais tecnológicas, de ameaças e/ou oportunidades. Já para Tregoe e Tibua 

(1991), os planos de longo prazo tendem a ser frequentemente inflexíveis e nem sempre 

integram as operações cotidianas das organizações. Assim sendo, observa-se que o PETI, 

nesse momento, está alinhado ao Plano de negócio e não ao Planejamento Estratégico da 

organização. 

A literatura mostra que não existe uma única metodologia no processo de 

planejamento de SI interagindo com o plano de negócio. Essas metodologias normalmente são 

desmembradas em passos ou fases, estruturadas em subfases, que geram produtos para 

avaliação dos envolvidos.  Entre elas destacam-se: Business System Planning (BSP), Strategic 

Systems Planning (SSP), Information Engineering (IE), Critical Success Factors (CSF), o 

modelo eclético de Sullivan e a abordagem por estágios de crescimento da organização. 

Para Torres (1989), a metodologia BSP da empresa IBM explora o planejamento de 

SI e suas relações com os negócios, de maneira que os SI possam dar suporte às necessidades 

empresariais. Ela é composta por duas grandes fases: a primeira é mais genérica e tem ênfase 

na visão estratégica da organização, e a segunda fase está direcionada para a gestão 

operacional dos dados. A primeira fase tem os seguintes passos principais: adesão da alta 

gestão; preparação do projeto; iniciação do projeto; definição dos processos de negócios; 

definição das classes de dados; análise dos atuais SI para suporte ao negócio; determinação 
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das perspectivas da organização; classificação dos problemas; definição da arquitetura de 

informação; determinação de prioridades; revisão dos SI; desenvolvimento de recomendações 

e dos planos de ação; e elaboração dos relatórios de resultados. Segundo o autor, como essa 

metodologia tem seu foco nos processos da organização, acaba dando mais atenção aos SI 

transacionais e gerenciais básicos, mas nem tanto aos estratégicos. 

A SSP é a metodologia que define um modelo funcional de negócios pela análise 

funcional das áreas da organização, que geram a arquitetura dos dados, combinada com a 

necessidade de informação da empresa. A metodologia IE estabelece técnicas para construção 

de modelos empresariais, modelos de dados e modelos de processos (LEDER, SETHI, 1988). 

A metodologia CSF procura identificar as necessidades de SI da alta administração 

da organização, em que os principais fatores críticos de sucesso são descritos pela gestão, 

numa abordagem top-down (ROCKART, 1988). No entanto para Torres (1989), ela não pode 

ser aplicada isoladamente, pois requer uma metodologia de PETI propriamente dita. Segundo 

ele, a metodologia CSF e a IE podem ser mescladas para contribuir na geração de negócios 

empresariais com resultados satisfatórios, que asseguram um bom desempenho competitivo 

para a organização. 

O modelo eclético de Sullivan estabelece uma matriz entre infusão e difusão dos 

fatores organizacionais, sistêmicos e tecnológicos da empresa (SULLIVAN, 1985). A infusão 

refere-se ao grau de penetração da TI na organização em termos de importância, impactos e 

significados. A difusão ou descentralização refere-se ao grau de disseminação ou 

multiplicação da TI por toda a empresa (TORRES, 1989). 

Com relação à abordagem por estágios de crescimento, para King e Teo (1997), são 

modelos de maturidade que servem para direcionar a gestão do SI para a conquista de 

vantagens competitivas. Esses modelos definem determinado número de fases ou estágios, 

fornecendo aos gestores das organizações um instrumento para determinar seu atual estágio 

de maturidade, planejar ações para progredirem em direção a níveis mais elevados e, por 

consequência, alcançarem os objetivos desejados. Vários Modelos de Maturidade foram 

propostos ao longo do tempo, cada um deles com suas características que diferem sobretudo 

no número de estágios, nos fatores adotados para avaliar a evolução e nas áreas de foco. 

Embora existam críticas aos modelos que têm sido usados, muitas empresas conseguem 

perceber os diversos estágios de crescimento dos modelos como sendo útil na avaliação e 

melhoria da maturidade das organizações. 
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Para Nolan (1979 apud LAURINDO et al., 2001), o primeiro modelo surgiu sendo 

também o mais conhecido e difundido, que propôs um esquema de processos de classificação 

baseado em quatro estágios da evolução da informática nas organizações, sendo 

posteriormente ampliado para seis estágios. Na análise desenvolvida pelos autores (quadro 4) 

é possível visualizar os estágios de evolução dessa metodologia (iniciação, contágio, controle, 

integração, administração de dados e maturidade), permitindo observar também como a TI 

está relacionada à estratégia e à operação do negócio da empresa. 

Segundo o pensamento dos autores, uma mesma empresa pode apresentar diferenças 

entre os estágios de informatização, dependendo da área de negócio ou função analisado.  

 

Quadro 4. Estágios de Evolução da Informática, segundo Nolan 

Fonte: Laurindo et al., 2001 
 
 

Segundo Galliers (1991), surgiram vários autores que apresentaram outras propostas 

de modelos de maturidade com o objetivo de complementar ou aperfeiçoar o trabalho de 

Nolan. Em 1988, Bhabuta desenvolveu um modelo que mapeia e aborda um conjunto de sete 

características que podem ser classificadas em quatro fases de maturidade, permitindo aferir o 

crescimento da Gestão de Sistemas de Informação (GSI). Esse modelo é mais abrangente que 

os anteriores, pois orienta a formulação estratégica para evolução em direção ao planejamento 

estratégico de SI.  

Além dessas metodologias muitas outras foram desenvolvidas e pesquisadas nestas 

últimas décadas. No entanto, além do processo metodológico, o planejamento de TI deve 

possuir uma metodologia que seja parte de um Plano Estratégico de Negócios (PARTNER, 
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2009). A TI precisa ser definida com a arquitetura de aplicações, as pessoas e a estratégia de 

gestão com a definição das métricas e indicadores que ajudarão a manter a boa relação da TI 

com a empresa.  

Essa integração habilita os SI e a TI a apoiar as estratégias empresariais mais 

efetivamente e reitera a necessidade de alinhamento entre esses planejamentos (KING; TEO, 

1997). Os modelos para elaboração do PETI não devem ser modelos estáticos, mas 

dinâmicos, interativos, flexíveis, adaptáveis e inteligentes. Além disso, esse processo deve 

permitir que todos os envolvidos da organização tenham condições de avaliar os produtos 

gerados, registrando sua parcela de participação. 

 

2.3.3 O Alinhamento dos Planejamentos estratégicos da gestão de negócio com o SI e da TI 

 

A atividade de traduzir as metas estratégicas e organizacionais em iniciativas de 

desenvolvimento de SI para utilizar TI na organização também conceitua o PETI (STAIR, 

1996). Para Lederer e Mahaney (1996), o PETI é o processo de identificação de software, de 

hardware e, principalmente, de banco de dados para suportar a clara definição e 

documentação do planejamento estratégico de negócios da organização. Dessa forma, um dos 

elementos-chave de PETI é a integração e o alinhamento com PEE e as estratégias de 

negócios da organização, bem como a identificação de um “modelo de informações 

empresariais” necessário à gestão do negócio principal da empresa, para tomada de decisões 

em todos os níveis (estratégicos, táticos e operacionais). Essa integração habilita os SI e TI a 

apoiar as estratégias empresariais mais efetivamente e reitera a necessidade de alinhamento 

entre esses planejamentos (KING; TEO, 1997). 

Muitos modelos foram desenvolvidos e pesquisados nestas últimas décadas. Os 

antecessores dos modelos de alinhamento entre os PETI e Planejamento da Gestão Estratégica 

(PGE) são os modelos de estratégias empresariais, como SUPORTE da TI, apoiando no 

desenvolvimento e na comercialização de produtos e/ou serviços. Um dos mais relevantes é o 

modelo de estratégias empresariais com suporte da TI, de Porter e Millar (1985), que tem 

como base a cadeia de valor. A idéia básica do modelo é determinar como uma TI específica 

pode acrescentar várias ligações na cadeia de valor.  Visando demonstrar como a TI também 

pode ser usada como um mecanismo de apoio para a gestão estratégica das organizações, 

Turban, Mclean e Wetherbe (1996) desenvolveram seu modelo de estratégias empresariais 

com suporte da TI. O modelo é composto de cinco bolas: ambiente dos negócios, soluções, 
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construção de sistemas, soluções apoiadas por TI e gestão da TI (TURBAN; MCLEAN; 

WETHERBE; 1996). 

Por outro lado, Henderson & Venkatraman (1993) propuseram um modelo 

denominado de “Modelo do Alinhamento Estratégico”, que se baseia em fatores internos e 

externos à empresa, em que é feita a análise do impacto da TI nos negócios da empresa e a 

importância estratégica do papel desempenhado pela TI dentro das empresas. Esse modelo 

traz como novidade o fato de considerar que a estratégia de TI pode mudar a estratégia de 

negócios da empresa, já que usualmente essa estratégia é considerada como ponto de partida 

para o planejamento de TI. Conforme demonstrado no quadro 5 seguinte, ele aponta para 

quatro perspectivas de alinhamento estratégico: 

Quadro 5. Características das perspectivas de alinhamento estratégico 

 
Fonte: Henderson & Venktraman (1993), com adaptações 
 

 

1- Execução da estratégia: Corresponde a visão clássica e hierárquica de 

administração estratégica. Está focada em ações mais operacionais. É a 

perspectiva mais difundida e melhor compreendida. A Estratégia do Negócio é 

dirigida para projetos de Estrutura do Negócio e de Estrutura de TI. 

2- Transformação tecnológica: Nessa perspectiva, a estrutura de TI não é 

restringida pela estrutura de organização de negócios, mas busca identificar as 

melhores e possíveis competências e arquiteturas de TI para melhor 

posicionamento na estratégia de negócios. A Estratégia do Negócio escolhe a 

apropriação da Estratégia de TI, direcionando-a para a necessidade de 

Estrutura de TI. 

3- Potencial competitivo: A escolha da estratégia de negócios decorre de uma nova 

estratégia de TI adotada. A Estratégia de TI impulsiona a Estratégia do 
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Negócio para o desenvolvimento de novas formas de gestão ou Estrutura do 

Negócio. 

4- Nível de Serviço: Essa perspectiva visa a um atendimento ao cliente “classe 

mundial” em serviços de Sistemas de Informação. Requer a compreensão das 

dimensões externas da Estratégia de TI com correspondência da Estrutura de 

TI, que cria ou ajusta a Estrutura do Negócio. 

Outra questão que deve ser observada no alinhamento dos planejamentos estratégicos 

da gestão de negócio com o SI e da TI são os arranjos organizacionais. Para Edwards, Earl, 

Feeny (1989), o uso de arranjos organizacionais abrange muito mais do que uma simples 

questão estrutural, pois esses descrevem onde reside o poder, como investir, em que instâncias 

e como as decisões são tomadas, qual a missão dos vários tipos de SI e quais os controles 

administrativos apropriados para as organizações. No estudo, os autores pesquisaram grandes 

e complexas organizações, portanto, a aplicação desse modelo para organizações de outros 

portes deve ser cercada das devidas cautelas. 

Os arranjos organizacionais identificados foram classificados como: 

 Serviço Corporativo (centralizado): função de SI unificada subordinada à gestão 

corporativa, em que pode haver distribuição dos recursos, mas o controle é 

centralizado pela área de SI. 

 Birô Interno (centralizado): essa função possui as características do serviço 

corporativo, mas é gerida como um profit center, em vez de um centro funcional 

de custo. Possui mais autonomia, podendo, inclusive, possuir metas para 

rentabilidade, retorno de investimentos e o cash-flow.  

 Empreendimento (centralizado): funciona como um Birô Interno, mas tem, além 

disso, uma missão explícita de buscar receita através da oferta de serviços 

externos.  

 Descentralizado: diferentemente dos três modelos anteriores, temos a distribuição 

da função de SI. Cada unidade de negócio possui seus próprios ativos de SI e é 

responsável pela gestão deles. Não existe uma função central de SI, exceto para 

suporte às unidades de controle central em funções como a consolidação de 

resultados financeiros. 

 Federal: SI é uma função parcialmente distribuída, com as unidades de negócios 

com algumas capacidades de SI sob seu controle, somada à presença da unidade 

central de SI com sua parte de responsabilidades. 
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Assim sendo, o planejamento estratégico de sistemas de informação - SISP pode ser 

definido como “o processo de decidir os objetivos organizacionais para computação e 

identificando potenciais aplicações computacionais que a organização deve implementar” 

(LEDERER; SETHI, 1988). No entanto, para Galliers (1991) informações estratégicas são 

vistas apenas como parte de um SISP, juntamente com a tecnologia da informação (TI), 

gestão da informação (MI), gestão da mudança estratégia e recursos humanos. Earl (1999) vê 

SISP como uma combinação de estratégia de SI (alinhando SI com o negócio e explorando a 

TI para vantagem competitiva), MI estratégia e TI.  

Earl (1999) define cinco abordagens para SISP: 

 Orientada ao negócio: como o próprio nome diz, a prioridade é o negócio. Os 

planos de SI são criados baseados no negócio. 

 Orientada ao método: empresas que utilizam essa abordagem acreditam que o 

SISP tem que utilizar um método formal, sempre buscando aprimorá-lo.  

 Administrativo: nessa abordagem, o planejamento de SI é realizado para um ano 

ou vários anos, junto com o orçamento dos projetos e do portfólio. 

 Tecnológico: essa abordagem também envolve o uso de método, mas difere da 

abordagem ‘Orientada a método’ por dois motivos: o seu produto final é um 

modelo ou vários modelos do negócio, como vários cenários, e o método formal 

tem todo o fluxo de atividades e processos que devem ser executados. 

 Organizacional: o foco dessa abordagem está na implementação do SI. Devido ao 

aprendizado organizacional que proporcionou o crescente alinhamento da TI com 

os negócios, a própria equipe se tornou apta a contribuir cada vez mais para a 

elaboração da estratégia de SI, sempre voltada para o negócio. 

Outro aspecto muito importante que deve ser considerado no sucesso para integração 

desses planejamentos é o papel do analista de sistemas como agente de mudança. Os 

especialistas em SI estão cada vez mais assumindo novos papéis na gestão das mudanças 

organizacionais relacionadas aos SI. A percepção desse profissional acerca da sua atuação 

como agente de mudanças precisa ser revista e ajustada para adequar-se aos desafios da 

gestão de mudanças na organização. Como alternativa, Markus e Benjamin (2003) propõem 

dois modelos alternativos ao modelo tradicional: o Facilitador e Defensor, que são orientados 

para atuação dos agentes de mudança. Um dos pontos mais importantes é aumentar a 

flexibilidade comportamental dos especialistas de SI, o que trará mais efetividade 

organizacional e credibilidade para esses especialistas e os SI. 
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Os modelos propostos são os seguintes: 

 Tradicional: não é responsável pela definição dos objetivos nem por alcançá-los. 

Apenas fornece os meios tecnológicos para que gerentes e usuários possam 

atingi-los, pois é apenas um especialista em tecnologia e não em negócio.  

 Facilitador: como agente de mudanças preocupa-se mais com o processo e seus 

conflitos do que com as questões tecnológicas. Consegue fornecer informações 

completas e válidas sobre as alternativas, apresentando os prós e contras de cada 

uma delas. Encoraja discussões abertas sobre as diferenças. Sua atuação reduz os 

conflitos entre especialistas de SI, clientes e usuários, permitindo melhores 

sistemas, melhor gerenciamento de TI e ganhos na credibilidade do SI. 

 Defensor: semelhante ao facilitador, ele acredita que as mudanças são feitas pelas 

pessoas e não pela tecnologia. O agente de mudanças tenta induzir os indivíduos 

ou grupos para adotarem e internalizarem as visões dos agentes de mudanças, 

sobre o que é necessário para alcançar os melhores interesses da organização. 

De forma geral, a TI pode melhorar significativamente as operações e processos 

organizacionais em funcionamento, pode mudar drasticamente a forma pela qual as coisas são 

feitas, pode satisfazer a uma necessidade reconhecida e pode criar possibilidades de novas 

necessidades (TORRES, 1995). Contudo, além de desempenhar esse papel de suporte, é 

necessário que a TI esteja integrada e alinhada às estratégias dos negócios organizacionais, 

mais especificamente, o alinhamento do planejamento estratégico da TI e da SI ao 

Planejamento da Gestão estratégica.  
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3 O MODELO DE GESTÃO – TODOS POR PERNAMBUCO 
 
 

Este capítulo descreve o funcionamento e as abordagens adotadas para construção do 

modelo de planejamento e gestão que está sendo implantado em Pernambuco, e que servirá de 

base para análise e execução dos estudos com vistas a alcançar os objetivos desta pesquisa. As 

informações foram obtidas por meio de pesquisa documental realizada nos espaços da 

Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) do Governo de Estado de PE, em dezembro 

de 2009, conforme metodologia especificada no início deste documento. 

 

3.1 O Processo de Construção do Modelo 

 

Documenta-se aqui o processo de construção do Modelo de Gestão que está sendo 

adotado pelo Governo do Estado de Pernambuco desde o início do ano de 2007, e objetiva 

apresentar as principais ações realizadas pelo Governo, até o momento, na construção desse 

Modelo. 

A construção do Projeto Todos por Pernambuco – Gestão Democrática e 

Regionalizada com Foco em Resultados – teve início ainda no ano de 2006, com o 

lançamento do Programa de Governo do candidato Eduardo Campos. Desde então, várias 

etapas foram realizadas, conforme ilustrado na figura 6 baixo. 

Esse modelo de gestão desempenhou um importante papel no processo de elaboração 

do Plano Plurianual 2008-2011 (PPA) e nas Leis Orçamentárias de 2008, 2009 e a de 2010, 

ainda em elaboração, tendo orientado toda a atuação do Governo Estadual, inclusive com a 

definição das ações prioritárias que respondem aos objetivos estratégicos de Pernambuco.  

O modelo vem modificando de forma significativa o modo de governar e, em 

especial, a forma de eleger as prioridades que norteiam as políticas, programas e projetos que 

vêm sendo executados pelo Governo. No modelo estão explicitadas novas bases para a prática 

de um processo de planejamento que seja, a um só tempo, democrático – porque orientado 

para atender aos interesses da maioria dos pernambucanos e organizado de forma a permitir 

ampla participação no processo decisório que define as políticas públicas estaduais – e 

regionalizado – posto que organizado com o intuito claro de considerar e valorizar a rica 

diversidade que marca a realidade estadual, combatendo o desequilíbrio. 
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Figura 6: Primeiras etapas para construção do modelo – Arranjo Local 
Fonte: SEPLAG (2009), documentação interna 

 

O modelo Todos por Pernambuco – Gestão Democrática e Regionalizada entende o 

planejamento estatal como um processo político com dimensões técnicas: político, na medida 

em que criou espaços institucionais específicos para acolher as manifestações da sociedade 

em seu desejo de influir na formulação de políticas públicas, tanto em escala regional quanto 

em escala estadual; e técnico, uma vez que o estado procurou estruturar-se adequadamente 

para fazer frente a esses desafios.  

Para assegurar e ampliar o diálogo e o controle social nas escalas estadual e regional, 

o governo de Pernambuco criou, em janeiro de 2007, as Secretarias Especiais de Articulação 

Social e de Articulação Regional. Criou também o Conselho Estadual de Desenvolvimento 

Econômico e Social (CEDES), coordenado pela Secretaria de Articulação Social e instalado 

em maio de 2007, representando a escala estadual de diálogo do Governo com a sociedade. 

Esse Conselho é a instância de consulta especial à sociedade pernambucana, operando como 

espaço institucional privilegiado de diálogo do Governador com representantes dos diversos 

segmentos da sociedade.  
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O diálogo regional foi viabilizado através da estruturação da Secretaria de 

Articulação Regional, que apóia o diálogo do Governo com a sociedade política e civil 

organizada à escala dos municípios, ajudando-a a se estruturar em âmbito regional para 

participação no processo de planejamento do governo. Os 12 comitês regionais de 

articulação1, um para cada Região de Desenvolvimento (RD), além de comitês municipais, 

são os espaços para a discussão permanente das estratégias e metas gerais da ação estruturante 

do governo em caráter regional, contribuindo ainda para visualização e consolidação dos 

meios de que o Estado dispõe para atuar. Além disso, a Articulação Regional concentra 

também esforços no sentido da integração das ações de governo com as políticas de outros 

agentes, externos à sua estrutura, aplicadas às regiões, com a redução da superposição e da 

atomização de esforços. 

Dessa forma, o PPA 2008-2010 foi construído a partir de uma forte integração entre 

o Governo Estadual e a população de todas as regiões do Estado. O PPA apresentou, de forma 

inédita, os programas destinados a cada região, permitindo que a sociedade auxilie o Governo 

a monitorar as ações voltadas para seu território. 

Paralelamente, o Governo montou um processo de reestruturação interna para 

adaptar-se a esse novo modo de governar. Inicialmente foi reorganizada a Secretaria de 

Planejamento, responsável pela gestão estratégica das ações do Governo, que passou a 

chamar-se Secretaria de Planejamento e Gestão. A ação englobou todas as secretarias do 

governo, com o objetivo de garantir o planejamento integrado das ações de todas as áreas, e 

de consolidar a unidade do Governo. 

Consciente de que o desenvolvimento do Estado depende da atuação de outros 

agentes (públicos ou privados), o Governo tem atuado como articulador das ações para 

garantir que elas aconteçam de forma integrada. Para isto, conta com o importante diferencial 

do alinhamento político com o Governo Federal. A busca pela harmonização das políticas 

públicas estaduais com as intervenções realizadas pelos municípios, pelo setor privado e pelas 

organizações não-governamentais tem sido constante, através do estímulo à presença de 

representantes desses agentes nos espaços de diálogo. 

A primeira rodada de seminários foi realizada durante o mês de Julho de 2007. O 

Governo de Pernambuco realizou 12 Seminários Regionais de Desenvolvimento, com o 

objetivo de iniciar a construção de um Modelo de Planejamento e Gestão Democrático e 

Regionalizado. Algumas premissas tornaram esse modelo uma experiência inovadora, 

                                                        
1 Até julho de 2009 já foram instalados os comitês das RDs Sertão do Araripe, São Francisco, Itaparica, Pajeú, 
Moxotó e Central, além do Agreste Meridional e Setentrional. 
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especialmente o envolvimento de todo o governo, significando que as estruturas setoriais 

foram envolvidas no processo. Os seminários foram estruturados simultaneamente em regiões 

do Sertão, Agreste e Zona da Mata, criando espaços para a manifestação da identidade 

cultural e do sentimento popular em cada região. 

Anteriormente à realização dos seminários, foram elaborados e distribuídos Cadernos 

de Propostas, que descreviam a concepção, organização e funcionamento do novo modelo de 

gestão adotado e apresentavam uma série de perguntas, organizadas em quatro blocos 

temáticos. Neles, os respondentes forneciam informações relativas às entidades envolvidas no 

processo e por eles representadas; avaliavam os serviços prestados pelos órgãos, empresas e 

autarquias do Estado em sua região e no seu município; registravam suas opiniões sobre as 

alternativas para melhoria da realidade existente; identificavam e indicavam ações que 

consideravam prioritárias. Os Cadernos de Propostas foram distribuídos a cerca de 3.000 

entidades da sociedade civil organizada, em todo o Estado, e recolheram contribuição 

qualificada para a formulação do planejamento estadual.  

Durante os seminários foram organizadas plenárias com a participação do Governo e 

da sociedade civil com mais de 6.000 participantes, nas quais se apresentou a visão estratégica 

do Governo para o Estado e a região do Seminário, a visão estratégica das instituições 

parceiras para a Região do Seminário e a consolidação das propostas e prioridades definidas a 

partir das respostas encaminhadas ao Governo nos Cadernos de Propostas. Foram realizados 

debates, buscando obter propostas concretas que orientassem as ações do governo e 

consolidassem as contribuições e os pontos gerais discutidos e acordados. 

Paralelamente à estruturação do novo modelo de gestão e do diálogo com parceiros e 

sociedade, definido pela SEPLAG como “Bases Externas”, fez-se necessária uma 

reestruturação das “Bases Internas” do Governo, que incluiu avanços na estruturação dos 

aspectos técnicos do modelo de planejamento, e instalou um conjunto de práticas que 

permitem à Administração Pública responder às novas perspectivas. A decisão está 

consolidada através da opção pela Gestão Pública por Resultados. O processo foi iniciado no 

segundo semestre do ano de 2007, a partir da criação de quatro grupos de trabalho, conforme 

ilustrado na figura 7 seguinte. 

A busca pela efetividade do conceito adotado baseou-se em dois pilares, ambos 

fortemente dependentes de práticas de gestão inovadoras no setor da administração pública. O 

primeiro, a existência de controle, com vistas a evitar desvios, e o segundo, o foco na 

aplicação dos recursos públicos. A sustentabilidade desses pilares depende de uma gestão 

moderna e eficiente, baseada em uma metodologia voltada para resultados. 
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Iniciou-se a implantação dessa metodologia em áreas estratégicas do Governo, 

através de parceria com o Movimento Brasil Competitivo (MBC), que viabilizou a consultoria 

especializada do Instituto de Desenvolvimento Gerencial (INDG). O convênio estabelecido 

focou as secretarias de saúde, educação e defesa social, além das áreas de receita e despesa. 

 

Figura 7: Segundas etapas para construção do modelo – Arranjo Local 
Fonte: SEPLAG ( 2009), documentação interna 

   
O modelo de gestão foi então construído a partir do estudo de mecanismos e 

ferramentas de gestão amplamente conhecidos e utilizados na iniciativa privada e em 

entidades públicas, a exemplo do PDCA, do Balanced Scorecard e da gestão à vista. A partir 

das definições decorrentes do Projeto Todos por Pernambuco – Gestão Democrática e 

Regionalizada elaborou-se o Mapa da Estratégia para o Estado de Pernambuco para o 

período de 2008 a 2010.  

A Visão Geral do Modelo, demonstrada graficamente na figura 8, permite entender 

como os diversos elementos se combinam para viabilizar os resultados projetados.  
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Figura 8: Visão geral do modelo de gestão - Todos por Pernambuco 
Fonte: SEPLAG (2009), documentação interna 

  
 

A Visão de Futuro tem origem no Programa de Governo, e é representada no mapa 

da estratégia (figura 9) em sua forma literal. A Premissa e os Focos Prioritários já figuravam 

no Programa e foram amplamente registrados nos Cadernos de Propostas e nos Seminários 

Regionais. 
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Figura 9: Mapa da Estratégia 
Fonte: SEPLAG (2009), documentação interna 
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As caixas amarelas representam as quatro perspectivas de ação: Governo, 

Infraestrutura, Economia e Social. Os Objetivos Estratégicos, apresentados nas caixas 

vermelhas, identificam com clareza o que se busca alcançar em cada área de atuação. O 

Objetivo Estratégico é também um importante instrumento do Modelo de Governança, já que 

agrega as secretarias que atuam numa mesma área e permite, além da visão integrada, 

agilidade na tomada de decisões. 

Inserido em cada Objetivo Estratégico, há um conjunto de Metas Prioritárias cujo 

processo de priorização considerou insumos como o banco de dados dos Cadernos de 

Propostas e dos Seminários Regionais, o PPA 2008-2011, a Lei Orçamentária Anual (LOA), 

as proposições da Reunião de Secretariado, entre outros. A partir de todos esses insumos, 

foram realizadas 10 reuniões, uma para cada Objetivo Estratégico para a priorização das 

Metas.  

O Mapa da Estratégia, além de orientar toda a Administração Pública Estadual, é a 

base do Painel de Controle da Ação e dos Resultados do Governo. Foi construído um portal – 

Painel de Controle –, demonstrado na figura 10, que permite o acompanhamento permanente 

da execução das Metas Prioritárias (com base em indicadores de processo) e a verificação das 

mudanças que as políticas públicas promovem na vida das pessoas e no desempenho da 

economia pernambucana (baseada em indicadores de resultado e de impacto).  

O Modelo de Gestão “Todos por Pernambuco – Gestão Democrática e Regionalizada 

com Foco em Resultados” é considerado exemplar para o Brasil, tendo sido premiado em 

julho de 2009 durante a 14ª Edição do Prêmio Qualidade RS, promovido pelo Programa 

Gaúcho da Qualidade e Produtividade (PGQP). O modelo de gestão foi também destaque em 

reportagem na Revista Exame sobre gestão pública, em que Pernambuco aparece como um 

dos “estados que dão exemplo de como usar bem o dinheiro público”, e é enfatizada a 

importância da criação de uma metodologia de planejamento e monitoramento das políticas 

públicas, que permitiu ao Estado melhorar sua atuação muito rapidamente em áreas como 

segurança pública e educação. 
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Figura 10: Portal - Painel de Controle 
Fonte: SEPLAG ( 2009), documentação interna 

 

O Governador Eduardo Campos (2008) 2 define o Modelo de Gestão – Todos por 

Pernambuco da seguinte maneira: 
 
“O Modelo de Planejamento e Gestão denominado “Todos por Pernambuco – Gestão 
Democrática e Regionalizada com Foco em Resultados” organiza as iniciativas do 
Governo para estruturar as atividades de suporte e apoio ao processo gerencial em 
todo o ciclo que vai do diagnóstico às correções de curso. [...]. Investir nos 
instrumentos e tecnologias de gestão que preservem o foco comum dos diversos 
órgãos da administração direta e indireta, orientados por objetivos estratégicos 
definidos de forma sistêmica e integrados, voltados para resultados concretos que 
possam ser medidos, avaliados e corrigidos de forma permanente e regular.” 

                                                        
2 Registros encontrados na documentação interna da SEPLAG. 

Menu principal ou Pagina 
de entrada sistema

Pagina com indicadores
para acompanhamento
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O Modelo, denominado Todos por Pernambuco – Gestão Democrática e 

Regionalizada, tem por objetivo central a busca do Equilíbrio Fiscal Dinâmico, que vai além 

do simples balanceamento das contas de receita e despesa, caracterizando-se pela execução 

em ciclos de melhorias contínuas dos processos. Objetiva-se com isso que o Governo tenha 

condições de executar políticas públicas para melhorar a qualidade de vida das pessoas e para 

desenvolver a economia do Estado. Constitui-se num instrumento que permite, a um só 

tempo: a) a existência de um diálogo eficiente com a sociedade, na escala regional e na escala 

estadual; b) uma visão nítida da estratégia adequada para cada região do estado; c) um foco 

em resultados através da utilização da gestão por processos, adotando a estruturação do ciclo 

do PDCA, que considera as fases de P – Planejar (formulação); D- Desenvolver (executar e 

monitorar); C – Controle (análise e avaliação) e A – Ação corretiva (revisar o plano). 

A representação do modelo neste formato de figura, além de permitir uma visão 

nítida da estratégia com foco em resultados, através da utilização da gestão por processos, 

adotando a estruturação do ciclo do PDCA, permite também que pessoas de diferentes áreas 

visualizem as características do modelo, tornando a proposta mais acessível à compreensão de 

todos os interessados. 

 

3.2 Sistemática do Modelo  

 

Como visto no item anterior, foi a partir da perspectiva de desenvolvimento e 

disseminação de novas tecnologias de gestão pública que o Governo do Estado de 

Pernambuco, sob a administração do governador Eduardo Campos, ainda no ano de 2006, 

com o lançamento do Programa de Governo durante a campanha eleitoral, deu inicio a 

construção desse novo modelo de gestão. 

O modelo Todos por Pernambuco – gestão democrática e regionalizada com foco em 

resultado, vem modificando o modo de governar, em especial, a forma de eleger as 

prioridades que norteiam as políticas, programas e projetos que vêm sendo executados pelo 

Governo. O modelo explicita as novas bases para a prática de um processo de planejamento 

que seja, a um só tempo, democrático (para ser efetivo em atender aos interesses da maioria 

dos pernambucanos), regionalizado (para combater ao forte desequilíbrio e valorizar a rica 

diversidade que marca a realidade estadual) e com foco em resultado (para ir além do plano, 

com um processo de planejamento e gestão que funciona de forma integrada e alinhada). 

O objetivo central do modelo é a busca do Equilíbrio Fiscal Dinâmico, que vai além 

do simples balanceamento das contas de receita e despesa, caracterizando-se pela execução 
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em ciclos de melhorias contínuas dos processos. Isto está caracterizado na visão geral do 

modelo de gestão (figura 8), quando adota a estruturação do ciclo do PDCA. Enfatizando a 

importância da utilização do Planejamento da Gestão Estratégica (PGE), que além da 

viabilização da implantação, devem também ser incorporadas a execução, monitoramento, 

avaliação e correção.  

No estado de Pernambuco o modelo de gestão que está sendo implantado não se 

restringe à reestruturação administrativa. Com a criação da Secretaria de Planejamento e 

Gestão – SEPLAG, o planejamento estratégico não é tratado isoladamente sem entrar no 

processo de gestão, contribuindo de forma mais eficiente, eficaz e efetiva com a gestão na 

obtenção dos seus resultados. Não existe um planejamento sem controles adequados. 

O controle visa permitir acompanhar a execução e avaliar os resultados alcançados, 

para que possam ser comparados com os objetivos anteriormente definidos. Por isso na gestão 

publica é muito importante a definição de indicadores de desempenho, para assegurar que o 

planejamento para gasto do dinheiro público seja utilizado de forma a gerar impactos sociais 

perceptíveis. Assim, o pensamento estratégico e a gestão estratégica têm se mostrado o novo 

perfil de gestão pública que a sociedade demanda. 

O governo de Pernambuco é hoje um dos exemplos de instituição pública que, para 

realizar sua função social com a maior qualidade possível na sua prestação de serviços, está 

desenvolvendo e implantando processos de melhoria contínua da sua gestão e dos seus 

resultados, utilizando o planejamento e a gestão estratégica de forma integrada e alinhada. 

Para isso, vem investindo nos instrumentos e tecnologias de gestão que preservem o foco 

comum dos diversos órgãos da administração direta e indireta, orientados por objetivos 

estratégicos definidos de forma sistêmica e integrados, voltados para resultados concretos, que 

possam ser medidos, avaliados e corrigidos de forma permanente e regular. 

A implementação da metodologia de planejamento e monitoramento, viabiliza uma 

gestão estratégica de forma integrada e alinhada. O feedback gerado pelo controle permite 

tomar as decisões e medidas corretivas, para o alinhamento da execução com os objetivos 

estratégicos planejados, bem como adequações e melhorias na proposta inicial do 

planejamento (re-planejamento). Tal fato representa aspectos inovadores na gestão pública, 

sendo possível manter o alinhamento do planejamento com a execução e gestão das demais 

fases do ciclo do PDCA. Sendo um aspecto de um modelo sistêmico e fundamental para uma 

gestão integrada e orientada a processos de negócios. 

Em um modelo sistêmico, um componente essencial para o gerenciamento (controle) 

eficiente dos processos é a utilização feedback. Uma destas ferramentas de feedback é a 
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utilização de indicadores de desempenho. Os indicadores servem para aferir resultados e, 

desta forma, identificar problemas e planejar como previní-los. No caso estudado os 

indicadores devem ser aderentes aos programas de governo, ou seja, devem estar alinhados 

com os objetivos dos programas de governo, devendo ser capaz de medirem a evolução do 

problema ou o atendimento das demandas apontadas pelos programas e permitirem a 

mensuração dos resultados alcançados por eles.  

Os indicadores atuam tanto como ferramentas gerenciais de gestão, como 

instrumento de fiscalização da administração pública por parte de setores organizados da 

sociedade. A base do Modelo de gestão Todos por Pernambuco é o Mapa da Estratégia, que 

contempla dez objetivos estratégicos totalmente orientados a resultados, e com um 

alinhamento estratégico baseado na mensuração desses resultados, através de indicadores 

desempenhos, definidos com base na metodologia do BSC, que é uma metodologia 

desenvolvida na década de 90 por Kaplan e Norton, baseada em indicadores de desempenho 

com foco na área financeira, nos clientes, nos processos internos e no aprendizado e 

crescimento.  

No Mapa da Estratégia, além de ser possível visualizar os principais objetivos 

estratégicos definidos com base nas quatro áreas do BSC, demonstra também com 

objetividade um alinhamento nos caminhos na busca da efetividade e da excelência nos 

resultados.  

 No entanto para ser capaz de mensurar e medir a evolução dos resultados alcançados 

pelo modelo de gestão foi necessário a definição da forma de cálculo dos indicadores 

utilizados, com a fórmula matemática, e outros esclarecimentos necessários à compreensão do 

modo de apuração do mesmo. Assim, para uma efetiva rede de suporte às atividades de 

acompanhamento e de apoio na tomada de decisão dentro da gestão estratégica do Governo 

do Estado, está sendo idealizado um modelo de Sistema de Informação Executiva – SIE, com 

a montagem de um quadro de indicadores de desempenho que pretende tornar factível a sua 

aferição.  

Para isso priorizou-se a utilização de indicadores de fontes secundárias e índices 

econômicos já utilizados pelas secretarias e órgãos do governo. Sendo o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) o indicador de desempenho da Visão de Futuro 

(desenvolvimento social equilibrado e melhoria das condições de vida do povo Pernambuco), 

que está localizado no topo do Mapa da Estratégica. Este indicador será afetado pelo resultado 

dos indicadores de desempenho dos focos prioritários do Mapa da Estratégia e assim 

sucessivamente por outros indicadores de desempenho até a base do Mapa da Estratégia. Com 
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relação aos focos prioritários do Mapa da Estratégia estão vinculados os índice de GINI, para 

acompanhamento dos estratos mais vulneráveis da população e índice do Produto Interno 

Bruto – PIB regionalizado, para acompanhamento da interiorização do desenvolvimento. 

Conforme observado, existem na metodologia utilizada no Modelo de Gestão Todos 

por Pernambuco as práticas gerenciais privadas e sua integração conceitual e sistêmica no 

planejamento de Sistemas de Informações, com alinhamento das visões de gestão de recursos.  

Para isso, além dos investimentos feitos em tecnologia de gestão, foram também 

realizados investimentos em Tecnologia da Informação, com o desenvolvimento do Portal – 

Painel de Controle, para acompanhar a execução das metas prioritárias construídas 

anualmente com base no Mapa da Estratégia. 

A aplicação de TI possibilita criar um diferencial nos seus produtos e serviços, 

devido ao aumento de informações internas e externas. Uma vez que, a TI, quando bem 

estruturada e planejada, pode contribuir e facilitar aos gestores a geração de cenários 

decisórios, produzindo informações oportunas para os conhecimentos personalizados. 

É evidente a importância dos Sistemas de Informação – SI e é imprescindível o 

investimento em Sistemas de Informação com uso de Tecnologia da Informação para obter 

ganhos estratégicos. No entanto, para uma efetiva vantagem competitiva, o alinhamento entre 

TI e as variáveis organizacionais precisam ser uma realidade factível, porque os recursos 

informacionais tendem a dar maior suporte aos objetivos do negócio e, consequentemente, 

aumentar as oportunidades para uso estratégico.  

No entanto, é importante notar que a quantidade de fatores técnicos, gerenciais, 

comportamentais e organizacionais que precisam ser orquestrados para conseguir explorar as 

possibilidades da TI é bem grande. 

O quadro da organização precisará de pessoas capazes de participar e conduzir todo 

esse processo, desde o planejamento dos SI até a gestão das mudanças decorrentes, mantendo 

um ciclo contínuo de busca e implementação de inovações como resultado da intervenção da 

TI. Importante destacar que será necessária a participação de muitas outras pessoas não 

apenas da área de TI, desde as que utilizam os SI, até as que tomam as decisões nos mais altos 

escalões. Dentre essas destacamos o analista de sistemas, ou de negócio, que deve atuar como 

agente de mudanças e pode contribuir para que os SI tornem-se mais efetivos, aumentando a 

credibilidade dos profissionais e da área de TI e SI. 

Para desempenhar esse papel ele precisará acrescentar conhecimentos sobre o 

negócio da organização e habilidades comportamentais ao seu know-how técnico, e o 

resultado deve ser um profissional flexível, capaz de perceber, propor e demonstrar o valor 
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que o SI pode trazer, além de ser habilidoso na construção de parcerias para que os resultados 

sejam alcançados. Neste aspecto os modelos podem ser úteis no apoio à formação de capital 

humano, desde o nível de conscientização, até a indicação de temas que precisam ser 

estudados, além da orientação quanto ao perfil dos profissionais necessários. No cenário de 

sociedade do conhecimento que vivemos sabemos que as pessoas são a parte mais importante 

para o sucesso das organizações. 

Contudo, além de desempenhar esse papel de suporte, é necessário que a TI esteja 

integrada e alinhada às estratégias dos negócios organizacionais, mais especificamente, o 

alinhamento do planejamento estratégico da TI e da SI ao Planejamento da Gestão Estratégica 

(PGE). 

Um novo modelo de gestão está sendo construído para revitalização do Estado, para 

que os órgãos públicos realizem sua função social com a maior qualidade possível na sua 

prestação de serviços. Uma inovação na gestão que está instrumentalizando o alcance de 

resultados, ou seja, incentivando alcançar os resultados das metas dentro dos objetivos 

definidos anteriormente (planejamento) e processos de melhoria contínua da sua gestão e dos 

seus resultados (gestão estratégica das operações – controle). 
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4 PERSPECTIVAS ANALISADAS PARA O ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DO SI 
AO MODELO DE GESTÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da investigação realizada no Modelo 

de Gestão – Todos por Pernambuco, por meio das informações levantadas e apresentadas no 

capítulo anterior. Tem-se, por perspectivas analíticas, a necessidade de desenvolver uma visão 

que permita uma integração dos processos operacionais de negócios, que funcionem à luz da 

eficácia de um modelo de gestão adotado, e que contribuam com a busca no alinhamento 

estratégico do planejamento de sistema de informação, que são desenvolvidos com bases 

tecnológicas informacionais, e que objetivam maximizar os retornos dos investimentos feitos 

com TI. 

Este capítulo foi subdividido em três tópicos: 

 Uso de modelos de referência para construção do Modelo de Gestão e SI. 

 Framework de referência para organizações públicas. 

 Alinhamento estratégico no planejamento de Sistemas de Informação. 

 

4.1 Uso de Modelos de Referência para Construção do Modelo de Gestão e SI 

 

Este tópico tem por objetivo identificar os aspectos e variáveis do gerenciamento dos 

processos de negócios adotado no modelo de gestão – Todos por Pernambuco. Permite-nos 

uma análise nos processos sistemáticos, obtida pelo uso de métodos confiáveis, para a 

formação de uma visão integrada dos processos de negócios nas organizações públicas, que 

pode auxiliar no planejamento e alinhamento dos SI à estratégia da organização. 

Tem-se como perspectiva a necessidade de uma visão da integração dos processos 

operacionais do negócio à luz da eficácia do modelo de gestão de negócio adotado, em 

particular, no âmbito do setor público. Serão analisados modelos de referências que foram 

utilizados para a construção do Modelo de Gestão – Todos por Pernambuco, com o objetivo 

de responder a primeira pergunta desta investigação: Como são montados e quais as 

características dos Modelos de Gestão das organizações que utilizam planejamento e 

gestão estratégica de forma integrada e alinhada? Ressalta-se que, entre os vários aspectos 

e variáveis descritos no capítulo anterior, foi possível verificar que a pergunta já foi 

parcialmente respondida. No entanto, um ou mais objetivos ainda faltam ser atendidos, o que 

viabiliza a resposta da segunda pergunta da investigação e, consequentemente, a construção 

de um modelo de referência, elaborado com base no modelo de gestão – Todos por 
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Pernambuco, que tem por objetivo permitir uma visão global dos processos de negócios nas 

organizações públicas. 

Diversos modelos de referência estão disponíveis para auxiliar, como ponto de 

partida, na construção de Modelos de Gestão e na definição dos SI, que auxiliam nos 

resultados dos processos do modelo de gestão adotado. 

Para Cardoso (2008), os “Modelos são representações de reais objetos ou situações. 

Essas representações, ou modelos, podem ser apresentadas de várias formas”:  

 Modelos que representam réplicas físicas de objetos reais. Observa-se a 

utilização dessa categoria na figura 8, que representa a fiel descrição da realidade 

do Modelo de Gestão – Todos por Pernambuco, descrito no capítulo anterior.  

 Modelos que não apresentam a mesma aparência com o objeto modelado, mas 

sim uma analogia. Essa categoria será utilizada para construção do framework 

que será utilizado como modelo de referência.  

 Modelos que representam problemas de um sistema por meio de símbolos ou 

representações matemáticas. Esse tipo definido pelo autor não será utilizado, pois 

está associado a representações matemáticas, e não é objeto deste trabalho. 

Considerando as definições feitas por Cardoso (2008), o modelo de referência ou o 

framework de classificação dos processos, que será demonstrado no próximo tópico, não tem 

a mesma aparência do modelo de gestão Todos por Pernambuco, demonstrado anteriormente 

na figura 8. No entanto, irá permitir uma visão global dos processos de negócios nas 

organizações públicas, e servirá como modelo de referência para os profissionais da área de 

TI, na análise e na identificação de aspectos para o alinhamento do planejamento estratégico 

de sistema de informação, que é desenvolvido com bases tecnológicas informacionais. 

Observa-se, no levantamento das informações apresentadas no capítulo anterior, que 

o governo de Pernambuco também fez uso de modelos de referência na construção do seu 

modelo de gestão, uma vez que se verifica a existência de interconexões lógicas das práticas 

de Gestão com uma determinada lógica científica referenciada, aderindo à utilização de 

diferentes modelos de referência, nos diversos momentos da concepção e formatação do 

Modelo de Gestão – Todos por Pernambuco, destacando-se o Total Quality Management 

(TQM), com a utilização do PDCA, que é um método do TQM, e o Balanced Scorecard – 

BSC, na construção do Mapa da estratégia.  

O uso do TQM, segundo Garvin (2004), depois das novas exigências do consumidor, 

da competitividade, da globalização e da evolução da tecnologia, deixou de limitar-se à 

melhora da qualidade dos processos produtivos dos produtos e serviços e passou a ser 
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utilizado no contexto gerencial, no conceito de gestão, que amplia o foco da qualidade para 

aspectos estratégicos do gerenciamento do negócio. Para Benavent (2006), TQM pode ser 

considerada como uma filosofia de gestão que aborda as atividades relacionadas às 

necessidades dos clientes, dos empregados e da sociedade, bem como aos objetivos 

organizacionais. A Internacional Standarization Organization (ISO) entende o TQM como 

um conjunto de princípios e valores que orientam “uma abordagem de administração para a 

organização centrada em qualidade, baseada na participação de todos seus integrantes e 

objetivando o sucesso a longo prazo por meio da satisfação de cliente, e benefícios para a 

organização e para sociedade”. 

Ao adotar o TQM, e mais especificamente o PDCA, como modelo de referência na 

construção da visão geral do modelo de gestão Todos por Pernambuco, torna-se possível, 

nesse momento, complementar a resposta da pergunta: quais as características dos modelos de 

gestão que utilizam planejamento e gestão estratégica de forma integrada e alinhada? No 

modelo Todos por Pernambuco, a adoção do PDCA viabiliza o alinhamento do planejamento 

com a gestão do negócio. É possível constatar isso no modelo (figura 8) na fase de execução e 

monitoramento, demonstrada no gráfico na cor vermelha e pela letra “D”, onde são realizadas 

reuniões e discussões, com o objetivo de acompanhar a execução das metas prioritárias que 

foram construídas anualmente com base no Mapa da Estratégia. Isso representa um aspecto 

fundamental para uma gestão integrada e orientada a processos de negócios. Também nesse 

momento são coletadas informações que servem de feedback, para tomada de decisões que 

promovam uma melhoria na condução da rotina da gestão, bem como adequações e melhorias 

na proposta inicial do planejamento (re-planejamento). Tal fato representa aspectos 

inovadores na gestão pública, sendo possível manter o alinhamento do planejamento com a 

execução e gestão das demais fases do ciclo. 

No Mapa da Estratégia, além de ser possível visualizar os principais objetivos 

estratégicos, observa-se a criação de uma visão global dos processos de negócios, 

desvinculada da visão departamental, que ajuda a compreender o funcionamento da empresa e 

a posicionar-se no(s) processo(s) que se deseja modelar de imediato.  

Malamut (2005) faz uma comparação gráfica entre as visões departamental e por 

processo. A visão por processo procura entender “o que precisa ser feito e como fazê-lo”. 

Nela, as tarefas não são definidas exclusivamente em função dos departamentos da 

organização. Ao decidir o que precisa ser feito, primeiramente têm-se em mente as atividades 

que agregarão valor para a organização, sem se preocupar inicialmente em saber qual o 

departamento que as executará. Nesse caso, conforme mostra a figura 11, um processo pode 
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cruzar departamentos e solicitar serviços de cada um deles, dependendo da atividade a ser 

executada. Os departamentos não deixaram de existir por estarem orientados a Processos; as 

inovações não eliminam a visão funcional, pois essa é útil para a gestão dos departamentos. 

 

 

Figura 11: Visão departamental x visão de processos 
Fonte: Malamut (2005) 
 

Um modelo interessante, que permite uma visão global de processo e que serve como 

modelo de referência para análise do Mapa da Estratégia, encontra-se demonstrado na figura 

12, e sua construção foi baseada nas diretrizes do eTOM TM Fórum (2007). Esse modelo 

permite que se adicionem vários níveis de informação, facilitando ao usuário uma visão mais 

direta do processo em questão no contexto global da organização. A Visão Global de Processo 

do eTom não é o único recurso para alinhar a visão e a missão da organização. Porém, devido 

à simplicidade de construção, é um recurso de visualização, compreensão e discussão de 

grande utilidade. 
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Figura 12: Detalhamento da visão geral dos processos do eTom 
Fonte: TM Forum (2007) 

 

Nesse momento, é importante outra reflexão em busca de respostas para a segunda 

pergunta: Quais os aspectos que devem ser observados no alinhamento estratégico do 

planejamento de sistema de informação, e que são desenvolvidos com bases tecnológicas 

informacionais, objetivando-se, assim, maximizar os retornos dos investimos feitos com 

TI? 

Conforme afirmam diversos autores (SMITH; FINGAR, 2003; DAVENPORT, 

2005), o que une negócio e TI é o modo como funcionam os processos. Para esses autores, 

essa questão solicita uma nova visão sobre os SI: a visão da integração com a atividade-fim, 

ou seja, com os processos de negócio. Essa perspectiva analítica permite obter melhor 

visualização em relação aos objetivos, metas e requisitos advindos de organização, pois 

integra a visão dos processos à luz da eficácia do modelo de gestão adotado. O resultado desse 

processo de integração obtido sistematicamente pelo uso de métodos confiáveis pode auxiliar 

no planejamento e no alinhamento dos SI na estratégia da organização. 

Até há bem pouco tempo, todos os assuntos relacionados a implantações de TI eram 

de inteira responsabilidade de uma função específica, geralmente denominada de 

departamento, ou diretoria, ou gerência de TI. Corroboram com isso Smith & Fingar (2003), 

afirmando, inclusive, que raramente o “dono do processo” não poderia interferir nem na 

transcrição do negócio para a ferramenta escolhida. Somente no final dos anos 90 percebeu-se 

que isso levava a altos investimentos em TI, sem trazer os resultados desejados. A reação, 
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então, foi dar um papel mais relevante aos usuários dos sistemas, e passar a reconhecê-los 

como responsáveis pelos processos. Assim sendo, sobretudo a partir da virada do século, 

surgiu uma terceira grande onda de difusão da visão de processos, chamada de Gerenciamento 

de Processos de Negócios ou Business Process Management - BPM, que busca flexibilidade, 

através da intensa participação do trabalhador ou equipe envolvida nas mudanças. 

Várias pesquisas de mercado vêm apontando o BPM como sendo uma forma de 

resolver ou contribuir de maneira acentuada na solução de uma série de problemas 

organizacionais. Burlton (2001), por exemplo, menciona a hipercompetição resultante da 

globalização, o crescimento da complexidade organizacional, a maior exigência dos clientes, 

acionistas, imprensa etc., quanto à transparência nos negócios e ao maior uso das tecnologias 

informáticas, que permitem as transações entre empresas, como o e-business, e conclui que a 

habilidade para mudar o processo passa a ser mais relevante do que a habilidade para criá-lo. 

Segundo Smith & Fingar (2003), esses fatos geram as condições para que toda a cadeia de 

valor possa ser monitorada, continuadamente melhorada e otimizada. Assim sendo, o BPM 

torna-se uma disciplina administrativa de engenharia e de tecnologia da informação, com 

indicadores predefinidos, mas alteráveis. Segundo esses autores, dentre outros, é indicada sua 

utilização nas seguintes situações: 

 Meio de colocar os processos concebidos em prática. 

 Um método sistemático e confiável de análise do impacto do processo de negócio 

e de introdução de inovações. 

 Um modelo de execução de processos, alinhado à estratégia da organização, que 

reflita a complexidade de suas atividades diárias e que facilite a análise, 

transformação e mobilização das equipes. 

 Uma melhor compreensão da trajetória estratégica da organização: expansão de 

mercado e incremento dos lucros, ou diminuição de obstáculos e falhas internas, 

para responder mais rapidamente às mudanças de mercado. 

A partir dessas colocações e também na abordagem baseada no uso de métodos e 

modelos de referência, para responder as questões organizadas para esta investigação, foi 

construído um framework de classificação dos processos para organizações públicas, que tem 

como referência o Modelo de Gestão – Todos por Pernambuco, que será demonstrado no 

próximo tópico. 
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4.2 Framework de Referência para Organizações Públicas 

 

Este tópico tem por objetivo apresentar o framework de referência para organizações 

públicas, construído com base no Modelo de Gestão – Todos por Pernambuco, que permite 

uma visão global dos processos de negócios nas organizações públicas, e serve como modelo 

de referência para os profissionais da área de TI, na análise e na identificação de aspectos para 

o alinhamento do planejamento estratégico de sistema de informação, que são desenvolvidos 

com bases tecnológicas informacionais, cujo objetivo é, assim, maximizar os retornos dos 

investimentos feitos com TI. 

A criação ou não de uma visão global dos processos, antes de qualquer ação de BPM, 

é um ponto sempre sujeito a controvérsias, devido à subjetividade na interpretação de cada 

indivíduo, porém fundamental numa Gestão Integrada dos Processos, pois ajuda a 

compreender o funcionamento da empresa desde o nível estratégico ao operacional. Quando 

se dispõe de uma visão global de processo, o papel de cada um deles fica bastante claro, ainda 

que não haja documento. Entre os diversos benefícios, podemos citar: rápida compreensão do 

funcionamento da empresa, visão holística das atividades exercidas pela organização, diretriz 

geral de atuação de trabalho e percepção de atividades primárias e de suporte, com maior 

facilidade. 

Uma forma interessante de entender os diferentes processos das organizações em 

geral é o modelo proposto por Scheer (2006), que divide basicamente os processos em três 

categorias: 

 Processo de governança: envolve processos como gerenciamento de 

conformidade e riscos, Business Intelligence, processos de BPM, 

desenvolvimento de estratégia, desenvolvimento de negócios e arquitetura 

empresarial. 

 Processo de gerenciamento (suporte e controle): abrange atividades diárias e mais 

comuns de gerenciamento da organização, como o gerenciamento do financeiro, 

o gerenciamento da controladoria etc. 

 Processos operacionais: Destinados às atividades-fim da empresa: CRM, 

logística, Planejamento e Controle da Produção (PCP), etc. 

A partir dessas considerações, torna-se possível avançar, a seguir, no proposto 

Framework de Classificação dos Processos, desenhado para a realidade das organizações 

públicas. O Framework permite uma visão integrada dos principais processos de negócios que 

formam, definidos e alinhados com o modelo de gestão, para demonstrar, através de um caso 
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real (no caso o de Pernambuco), os aspectos que podem contribuir para o alinhamento da SI 

com a gestão estratégica do negócio. 

Na bibliografia existe uma série de conceitos correlatos a processo de negócios 

elaborados por diversos autores. O Object Management Group (OMG) desenvolveu um 

padrão de notação para modelagem de processos de Negócio denominado de Business 

Process Modeling Notation (BPMN), com o objetivo primário de criar uma forma 

padronizada que seja facilmente entendida por todos os envolvidos nos processos de negócios, 

facilitando a ligação entre o projeto de processos e sua implementação nas organizações.  

Para atingirmos o objetivo deste trabalho, serão adotados os conceitos indicados pela 

BPMN (2006), em que o BPM, além de envolver a descoberta, projeto e entrega de processos 

de negócios, adicionalmente, envolve o controle executivo, administrativo e supervisório 

desses processos. Essas definições são compatíveis com as da ISO 9000, que definem o 

processo como “um conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas, que transformam 

entradas em saídas”, e  se vale de recursos de transformação, como máquinas e equipamentos 

manuais, força de trabalho organizada, software e repositório de informação. 

O uso do BPM no planejamento (negócio e SI) tem o propósito de definir as 

atividades que contribuirão para o alcance das metas organizacionais e das estratégias das 

organizações. Um processo descreve uma sequência ou fluxo de atividades realizado por uma 

organização com o objetivo de realizar algum trabalho. Em BPMN um processo pode ser 

definido em qualquer nível, desde macroprocessos da organização até processos realizados 

por apenas uma pessoa. Processos de baixo nível podem ser agrupados para juntos alcançarem 

um objetivo de negócio comum (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2009). 

Partindo da hipótese de que as organizações (públicas ou privadas) que pretendem 

maximizar os retornos dos investimentos feitos com TI precisam alinhar estrategicamente o 

planejamento dos Sistemas de Informação – que fazem uso de tecnologias informacionais –  

com o modelo de gestão adotado pela organização, através do alinhamento dos processos de 

negócios. Primeiramente foram definidos os macroprocessos do modelo de gestão de 

negócios nas organizações públicas, demonstrado a seguir na figura 13. Os macroprocessos 

definidos estão alinhados com o Modelo de Gestão – Todos por Pernambuco, com o objetivo 

de agregar um caso real (o do Estado de Pernambuco), conforme procedimentos 

metodológicos descritos no capítulo 1. 
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Figura 13: Macroprocessos de negócios do modelo de gestão do governo de PE 
Fonte: O autor, com adaptações 
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    Figura 14: Framework de classificação dos processos de negócios para organizações públicas 

     Fonte: O autor, com adaptações 
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Esses macroprocessos, além de permitirem uma visão integrada da gestão estratégica 

do negócio, com a classificação e agrupamento dos principais processos de negócios da 

organização, servem de base para a construção do Framework de Classificação dos Processos 

- FCP de negócio (figura 14). O FCP corresponde a uma visão de alto nível dos processos de 

negócio para as organizações públicas, que permite entender os processos internos a partir de 

um ponto de vista horizontal, em vez do tradicional ponto de vista organizacional. 

Assim, tendo-se como perspectiva a necessidade de uma visão da integração dos 

processos operacionais de negócio, referenciada à luz de um eficiente modelo de gestão 

adotado, foram identificados os macroprocessos (figura 13) e construído o Framework de 

Classificação dos Processos de negócio (figura 14). 

Considerando a prerrogativa de que muitas organizações podem ter processos 

similares, pode-se ter a percepção imediata de que criar ou modelar processos similares nas 

diversas organizações pode ser retrabalho desnecessário (reinventar a roda). Pode-se já adotar 

um modelo de processo pronto e usá-lo e/ou adotá-lo como referência para nosso próprio 

processo. Essa prática é totalmente válida, sendo, inclusive, um dos motivadores do uso 

intensivo do BPM, hoje, exatamente o uso em massa de processos anteriormente modelados e 

em execução em outras organizações. Como exemplo, podem ser citados os casos de ERP’s, 

softwares, cuja finalidade é sanar problemas específicos das organizações (contabilidade, 

gestão de pessoas etc). No entanto, as atividades finalísticas, relacionadas ao Core Business, 

tendem a ser mais especializadas e diferenciadas, porque a variação dos processos é que 

garante a diferenciação da concorrência. 

Em essência, um modelo de referência de processo é uma noção usada em 

padronização conceitual para o desenvolvimento de modelos mais concretos e aplicáveis a 

casos reais. Serve assim como um modelo abstrato para o desenvolvimento de modelos mais 

específicos, uma vez que permite a comparação entre modelos similares. Parte-se do princípio 

de que, ao montar um modelo de referência de processos consistente, este já passou por fases 

de inovação de processos, benchmarking e análise de melhores práticas. 

Objetivando-se uma melhor compreensão da amplitude de processos de negócios e o 

uso de processos anteriormente modelados em outras organizações, selecionou-se como 

modelo de referência da American Productivity & Quality Center (APQC, 2006) os 

“Processes Classification Framework”, uma taxonomia genérica e de alto nível para 

processos, projetada para apoiar melhorias e encorajar as empresas a perceberem e 

entenderem o ponto de vista de processos nas empresas. 
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 Observa-se, no framework proposto (figura 14), que os processos foram agrupados 

de acordo com a seguinte classificação:  

 Processos finalísticos, localizados na parte superior da figura, são aqueles 

processos de negócio que produzem resultados diretamente para o cliente em 

forma de serviço ou produtos. Eles também estão vinculados ao modelo de gestão 

da empresa, que envolve o desenvolvimento de estratégia, o desenvolvimento de 

negócio e a arquitetura empresarial. 

 Processos de gerenciamento (suporte e controle), localizados logo abaixo, são 

processos que dão apoio ou suporte aos processos finalísticos e a outros 

processos de gerenciamento que abrangem as atividades diárias e mais comuns 

de qualquer organização. 

Cada processo de negócio definido é um ambiente constituído por um ou mais 

processos. Esses processos dentro de processos de negócio podem ainda ser constituídos de 

subprocessos (BRACONI; OLIVEIRA, 2009). No framework proposto, em cada processo de 

negócio definido, existe um conjunto de subprocessos, atividades e tarefas vinculados a eles. 

A forma de agrupamento e a definição dos subprocessos e atividades propostos estão 

fundamentadas na revisão da literatura e sugestões apresentadas pela APQC, bem como nas 

experiências empresariais do autor desta dissertação. 

Os aspectos que foram analisados para o alinhamento estratégico do planejamento de 

sistemas de informação que são desenvolvidos com bases tecnológicas informacionais serão 

discutidos no próximo tópico. 

 

4.3 Alinhamento Estratégico no Planejamento de Sistemas de Informação 

 

Neste tópico serão apresentadas as análises realizadas no Modelo de Gestão – Todos 

por Pernambuco, e têm por perspectivas analíticas a necessidade de desenvolver uma visão 

que permita uma integração dos processos operacionais de negócios, a qual funciona à luz da 

eficácia de um modelo de gestão adotado, e que contribua com a busca no alinhamento 

estratégico do planejamento de sistema de informação, desenvolvido com bases tecnológicas 

informacionais, objetivando, assim, maximizar os retornos dos investimentos feitos com TI. 

Tendo como perspectiva a necessidade de uma visão da integração dos processos 

operacionais do negócio à luz da eficácia do modelo de gestão de negócio adotado, em 

particular, no âmbito do setor público, foi elaborada a primeira pergunta da investigação: 
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Como são montados e quais as características dos Modelos de Gestão das organizações 

que utilizam planejamento e gestão estratégica de forma integrada e alinhada?  

Para responder a esta pergunta, primeiramente foi descrito, no capítulo anterior, o 

funcionamento e as abordagens adotados para construção do modelo de planejamento e gestão 

que está sendo implantado em Pernambuco, que serviu de base para a análise dos processos 

sistemáticos obtidos pelo uso de métodos confiáveis, e permitiu a formação de uma visão 

integrada do funcionamento dos processos de negócios. No entanto, um ou mais objetivos da 

investigação ainda faltam ser atendidos para viabilizar a resposta da segunda pergunta da 

investigação: Quais os aspectos que devem ser observados no alinhamento estratégico do 

planejamento de sistema de informação, que são desenvolvidos com bases tecnológicas 

informacionais, objetivando-se assim, maximizar os retornos dos investimos feitos com 

TI? 

Para responder a esta pergunta, primeiramente elaborou-se um framework (figura 14) 

de classificação dos vários processos de negócios das organizações públicas, construído com 

base no modelo de gestão – Todos por Pernambuco, de modo a servir como modelo de 

referência para os profissionais da área de TI, com o objetivo de permitir uma nova visão 

sobre os SI, em contraposição à visão da integração com a atividade-fim, ou seja, uma visão 

da integração dos processos operacionais de negócio à luz da eficácia do modelo de gestão 

adotado, viabilizando o planejamento e alinhamento dos SI à estratégia da organização. Para o 

profissional de TI entender essa perspectiva e desenvolver essa visão é uma tarefa muito 

difícil, mas essencial para se saber exatamente o que se deseja integrar, para aumentar as 

oportunidades para uso estratégico dos SI. 

A partir dessas considerações, torna-se possível avançar, a seguir, no detalhamento 

do proposto Framework de classificação dos processos, desenhado para a realidade das 

organizações públicas, com a finalidade de demonstrar aspectos que podem contribuir para o 

alinhamento do planejamento estratégico de sistema de informação, que é desenvolvido com 

bases tecnológicas informacionais.  

Todos os processos de negócios (financeiro, RH etc.) devem estar alinhados com a 

estratégia de negócio, com a finalidade de obter um melhor desempenho e resultado da 

organização como um todo. No entanto, para a meta a ser atingida com este trabalho foi 

selecionado no framework (figura 14), para em seguida ser detalhado, o macroprocesso 

“Gerenciar Tecnologias da Informação”, por estar este diretamente relacionado com os 

aspectos que devem ser observados no alinhamento do planejamento estratégico de sistema de 
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informação (SIPS), que são desenvolvidos com bases tecnológicas informacionais, 

objetivando, assim, maximizar os retornos dos investimentos feitos com TI. 

Conforme explicado anteriormente, no framework proposto, em cada processo de 

negócio definido existe um conjunto de subprocessos, atividades e tarefas a eles vinculados. A 

forma de agrupamento e a definição dos subprocessos e atividades propostas estão 

fundamentadas na revisão da literatura e sugestões apresentadas pela APQC. No apêndice A 

encontram-se detalhados todos os processos, subprocessos e atividades desse macroprocesso 

de gerenciamento “Gerenciar Tecnologia da Informação”, e na figura 15 encontram-se 

demonstrados todos os processos diretamente relacionados a esse macroprocesso.  

Figura 15: Macroprocesso – Gerenciar tecnologia da informação 
Fonte: APQC (2006), com adaptações 

 

Esta visão por processo de negócio tem por missão procurar entender “o que precisa 

ser feito e como fazê-lo”. Nela, os processos não são definidos exclusivamente em função dos 

departamentos da organização. Ao decidir o que precisa ser feito, primeiramente têm-se em 

mente as atividades que agregarão valor para a organização sem se preocupar inicialmente em 

saber qual o departamento que as executará. Neste caso, um processo pode cruzar 

departamentos e solicitar serviços de cada um deles, dependendo da atividade a ser executada. 

A primeira vista, tem-se a impressão que todos são executados pela área de TI. 

A técnica busca contribuir de forma a esclarecer como cada processo pode 

proporcionar agregação de valor e controle no desempenho da organização como um todo, 

uma vez que essa visão sistêmica contempla todos os inúmeros processos de negócios 

existentes para um melhor gerenciamento da tecnologia da informação da organização, 

independemente do órgão responsável pela execução, criando uma referência geral. Mas isso 

não quer dizer que os processos ocorram, de fato, conforme o modo previsto na figura. O 
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modo como os processos ocorrem de fato dependem muito de seu contexto e do 

conhecimento disponível na organização. 

Assim sendo, partindo-se das hipóteses de que as organizações (públicas e ou 

privadas) que pretendem maximizar os retornos dos investimentos feitos com TI precisam de 

processos que lhes permitam alinhamento exequível com TI e que, quando esses processos 

operacionais de negócio, que unem a TI ao negócio, são bem planejados e estruturados, é 

possível facilitar a construção de cenários decisórios para a eficiência do negócio. Foi 

realizada uma análise detalhada e minuciosa em todos os processos, subprocessos, atividades 

e tarefas, que se encontram descritos no apêndice A, com o objetivo de identificar os aspectos 

e variáveis que devem ser observados, na introdução de inovações, no gerenciamento dos 

processos de negócios, tendo-se como perspectiva de busca a análise da contribuição do 

alinhamento do SISP com a gestão de negócio, potencializando o uso da TI como um 

elemento estratégico nos SI que permitem a construção de cenários decisórios para eficiência 

do negócio. 

Considerando-se também que os investimentos feitos em TI tendem a dar maior 

suporte aos objetivos do negócio, além de apoiar na execução dos processos, observa-se que, 

para uma melhor qualidade das decisões tomadas pelos gestores, é necessário racionalizar os 

recursos de sistemas de informações às estratégias de negócio de forma apropriada, para que 

os sistemas de informação efetivamente auxiliem os gestores nos seus processos decisórios e 

na gestão empresarial.  

Nesse contexto, torna-se importante para as organizações a sua capacidade de 

adquirir, tratar, interpretar e utilizar a informação de forma eficaz (MCGEE, PRUSAK, 1994), 

passando a informação a ser a mais nova “moeda corrente” que permita produzir efeitos 

profundos nas decisões tomadas pelos gestores. Assim sendo, essa variável (a capacidade de 

utilizar a informação de forma eficaz) é identificada como fundamental na perspectiva de 

buscar para análise da contribuição que ajuda a planejar e alinhar os SI à estratégia da 

organização e, consequentemente, maximiza os retornos dos investimentos feitos com TI.  

No entanto, muitas organizações têm implementado sistemas de qualidade, 

integrando vários departamentos, ou a totalidade das atividades, como processos controlados 

para obtenção da melhoria contínua de seus produtos e serviços, e prometem oferecer 

metodologias de governança de TI voltadas ao processo de negócio das organizações. Assim, 

o gerenciamento da TI nas organizações tem se tornado cada vez mais importante e um fator 

de consumo de recursos investidos nessa área. Como exemplo de metodologias de governança 

de TI utilizadas, atualmente estão o Control Objectivies for information and Related 



 84

Technology (COBIT) e o Information Technology Infrastructure Library (ITIL). O objetivo 

destas metodologias é a criação de uma sistemática padronizada suportada por processos, 

possivelmente automatizadas, que seja entendida e esteja ao alcance de todos na organização. 

O COBIT foca seus processos para o que deve ser feito na governança de TI, e o ITIL está 

focado em como devem ser implementados os procedimentos operacionais da governança de 

TI, sem perder a visão de alinhamento com o negócio. As duas metodologias são 

complementares, mas não contemplam a perspectiva analítica selecionada para esta 

investigação. 

Como efeito, ao analisar os processos que compõem o macroprocesso de 

gerenciamento “Gerenciar Tecnologia da Informação”, descrito no apêndice A, observa-se 

que em muitos dos processos a preocupação está focada na importância da integridade e 

segurança do armazenamento da informação ou dado, e não na importância de produzir e 

gerenciar informações oportunas para geração de conhecimentos personalizados, de forma a 

contribuir e facilitar para os gestores a geração de cenários decisórios. Dentre os oito 

processos definidos (figura 15), em cinco deles não foram identificadas atividades que 

apresentem vínculos com a perspectiva analítica selecionada para a investigação, mas, sim, 

com as metodologias de gerenciamento da TI. São elas: 

 Gerenciar a recuperação e o risco do negócio. 

 Desenvolver e manter soluções de TI. 

 Dispor de solução de TI. 

 Distribuir e apoiar serviços de TI. 

 Gerenciar conhecimento de TI. 

 

Esses processos anteriormente identificados e que estão mais vinculados às 

metodologias de governança de TI (COBIT e ITIL) sustentam que a estratégia de TI é algo 

maior do que decidir por uma determinada plataforma operacional, pela contratação deste ou 

daquele ERP, ou ainda por uma infraestrutura centralizada ou não. A estratégia de TI parte da 

clara compreensão dos objetivos de negócio e da transformação destes em objetivos da gestão 

operacional da área de TI. Nesse caso o SIPS é possível identificar o portfolio de aplicações 

baseadas em computador, o qual irá ajudar a organização a executar seus planejamentos de 

negócio para atingir as suas metas. Dessa forma, no desdobramento da estratégia de negócio, 

a TI também desenvolve sua estratégia própria, para promover o alinhamento da TI com o 

negócio, tendendo a dar maior suporte ou apoio na execução dos processos. 
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No entanto, a nossa perspectiva de busca está centrada na informação, ou seja, na 

importância de produzir e gerenciar informações oportunas para geração de conhecimentos 

personalizados, de forma a contribuir e facilitar para os gestores a geração de cenários 

decisórios. Assim sendo, dentre os oito processos definidos na figura 15, em dois deles é 

necessária uma especial atenção dos profissionais de TI, pois foram identificadas atividades 

que podem apoiar o alinhamento estratégico dos sistemas de informação com a gestão 

estratégica do negócio, com base na perspectiva analítica selecionada para a investigação. Os 

processos são: “Gerenciar tecnologia da informação do negócio” e “Desenvolver e gerenciar 

relacionamento cliente de TI”.  

No processo “Gerenciar tecnologia da informação do negócio” foi identificado, no 

subprocesso “Desenvolver estratégia da TI da empresa”, a atividade “Construir inteligência 

estratégica”, conforme demonstrado na figura 16. 

Figura 16: Processo – Gerenciar tecnologia da informação do negócio 
Fonte: APQC (2006), com adaptações 
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Por meio dessa atividade, conforme observado anteriormente, as organizações que 

alcançam o alinhamento da gestão e SI podem construir uma vantagem competitiva 

estratégica que lhes proporcionará maximizar os retornos dos investimentos com TI e maior 

visibilidade e inteligência nos negócios. 

No processo “Desenvolver e gerenciar relacionamento cliente de TI” foi identificado 

no subprocesso “Desenvolver serviço e soluções de estratégia em TI” a atividade “Coordenar 

estratégias com parceiros internos e garantir alinhamento”, conforme demonstrado na figura 

17. 

Figura 17: Processo – Desenvolver e gerenciar relacionamento cliente de TI 
Fonte: APQC (2006), com adaptações 

 

Por meio dessa atividade e conforme observado anteriormente, os usuários não 

podiam interferir sequer na transcrição do negócio para a ferramenta escolhida, e somente no 

final dos anos 90 percebeu-se que isso levava a altos investimentos em TI, sem trazer os 

resultados desejados com os investimentos feitos com TI. A reação, então, foi dar um papel 

mais relevante aos usuários dos sistemas e passar a reconhecê-los como responsáveis pelos 

processos. 
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Por fim, conclui-se que cada modelo de referência apresenta uma forma própria de 

caracterizar processos, adequada a determinado propósito. No entanto nenhum modelo 

contempla todos os inúmeros processos de negócios existentes nas organizações do mundo 

inteiro. A escolha pela estrutura apresentada pela APQC reside no fato de que no referido 

modelo foi identificado o processo “Gerenciar informação da empresa”, demonstrado na 

figura 18, que contempla atividades vinculadas à perspectiva de busca dessa pesquisa, ou seja, 

a importância de produzir e gerenciar informações oportunas para geração de conhecimentos 

personalizados, de forma a contribuir e facilitar para os gestores a geração de cenários 

decisórios.  

Figura 18: Processo – Gerenciar informação da empressa 
Fonte: APQC (2006), com adaptações 

 

Nesse processo de negócio, “Gerenciar informação da empresa”, está vinculado ao 

macroprocesso “Gerenciar Tecnologica da informação”. No entanto, nem todas as atividades 

apresentadas pela APQC (APÊNDICE A) estão vinculadas à perspectiva de busca desta 

pesquisa. Para facilitar o entendimento, serão apresentadas abaixo apenas as atividades 

vinculadas à perspectiva de busca por subprocessos, que são: Desenvolver estratégias de 
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gerenciamento da informação e conteúdo, Definir a arquitetura informacional da empresa e 

Executar gerenciamento de dados e conteúdo na empresa.    

No subprocesso “Desenvolver estratégias de gerenciamento da informação e 

conteúdo” foram identificadas três atividades que estão vinculadas à perspectiva de busca 

dessa pesquisa, conforme demonstrado na figura 19. 

Figura 19: Subprocesso – Desenvolver estratégias de gerenciamento da informação e conteúdo 
Fonte: APQC (2006), com adaptações 

 

Por meio das duas primeiras atividades – “Entender necessidades de gerenciamento 

da informação e o conteúdo e o papel dos serviços de TI para executar a estratégia de 

negócio” e “Identificar e priorizar ações de gerenciamento da informação e conteúdo” – é 

possível visualizar nitidamente a preocupação de gerenciar a informação e, principalmente, o 

seu conteúdo para a execução da estratégia de negócio, ou seja, deixando para segundo plano 



 89

a tecnologia que será utilizada. A informação passa a ser o bem maior da empresa para o 

alinhamento e retorno dos investimentos feitos nos serviços de TI.  

Na atividade “Coordenar estratégias com parceiros internos e garantir alinhamento”, 

conforme observado anteriormente, reconhecem-se os usuários responsáveis pelos processos e 

na importante contribuição que ele pode agregar nessa perspectiva de busca.  

Nos demais subprocessos também é possível observar que todas as atividades têm 

vínculo com a perspectiva de busca desta pesquisa. 

No subprocesso “Definir a arquitetura informacional da empresa”, conforme 

demonstrado na figura 20, existe a preocupação em definir a arquitetura de informação, ou 

seja, definir na geração da arquitetura dos dados, combinada com a necessidade de 

informação da empresa em todas as atividades.  

Figura 20: Subprocesso – Definir a arquitetura informacional da empresa 
Fonte: APQC (2006), com adaptações 
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No subprocessos “Gerenciar recursos informacionais” (figura 21) é possível 

observar, na definição das atividades, a preocupação de desenvolvimento de arquiteturas de 

informação, baseadas nas necessidades dos usuários. 

Figura 21: Subprocesso – Gerenciar recursos informacionais 
Fonte: APQC (2006), com adaptações 

 

No subprocesso  “Executar gerenciamento de dados e conteúdo na empresa” (figura 

22) é possível observar na definição das atividades a preocupação de utilizar a informação 

para auxiliar o planejamento estratégico da organização na identificação de oportunidades de 

Sistemas de Informação para apoiar os negócios empresariais, ou seja, no desenvolvimento de 

arquiteturas de informação, baseadas nas necessidades dos usuários. 
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Figura 22: Subprocesso – Executar gerenciamento de dados e conteúdo na empresa 

Fonte: APQC (2006), com adaptações 
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5 CONCLUSÕES 
 

Este capítulo apresenta síntese do trabalho, as considerações finais da presente 

pesquisa, bem como esclarecimentos em relação às limitações que a nortearam e sugestão 

para desenvolvimento de pesquisas futuras. 

 

5.1 Síntese e Conclusões  

 

Esta dissertação reflete um trabalho de investigação, sob um ponto de vista prático e 

real, sobre o problema de identificar a maneira de unir o Planejamento Estratégico do Sistema 

de Informação com a gestão de negócio, potencializando o uso da TI como um elemento 

estratégico nos SI que permitem a construção de cenários decisórios para eficiência do 

negócio. 

Esta investigação procurou identificar os aspectos e variáveis que devem ser 

observados, na introdução de inovações no gerenciamento dos processos de negócios, que 

contribuem com o alinhamento do planejamento estratégico de sistemas de informação (SIPS) 

para a gestão de negócio. Partiu-se da hipótese de que as organizações precisam de processos 

de negócios que lhes permitam alinhamentos exequíveis com a TI e uma visão da integração 

dos processos à luz da eficácia do modelo de gestão adotado pela organização, para só então 

decidir pelo SI mais apropriado para a gestão do negócio. 

Este trabalho realizou ainda uma investigação no modelo de gestão do Estado de 

Pernambuco, objetivando demonstrar que o processo operacional do negócio, quando bem 

planejado e estruturado, pode facilitar a construção de cenários decisórios para eficiência do 

negócio, servindo também de base para construção de um “Processes Classification 

Framework”, que permite uma visão global dos processos de negócios nas organizações 

públicas, sendo utilizado como modelo de referência da análise de processos de integração 

obtidos pelo uso sistemático de métodos confiáveis, que ajudam a planejar e a alinhar os 

Sistemas de Informação (SI) à estratégia da organização. 

Uma síntese dos tópicos analisados e as conclusões obtidas com esta experiência 

estão listadas a seguir. 

Como visto nos primeiros capítulos deste trabalho, a partir do final dos anos 70 e 

início dos anos 80, o cenário de mudanças aceleradas e o aumento da complexidade nas 

relações econômicas e sociais impuseram mudança. Nesse caso, o pensamento das aplicações 

da prática gerencial e da aferição de seus resultados, como sendo algo específico das 



 93

organizações com fins lucrativos, corresponde a uma visão limitada que precisou ser 

modificada, pois sem um desempenho eficaz não há como se cumprir uma missão, 

independente da sua natureza social ou econômica. 

Tanto a organização pública como a privada devem compreender os limites de suas 

forças e as suas habilidades para se inteirar com o meio ambiente, de maneira a criar 

vantagens e aproveitar todas as oportunidades existentes. Assim a informação passou a ser um 

elemento imprescindível para que os empresários, executivos ou gestores públicos possam 

planejar melhor as estratégias que conduzam à maximização dos resultados em seus negócios 

e à minimização dos riscos na tomada de decisão. 

Administrar deixou de ser uma arte e passou a ter métodos, o que exige um tipo de 

modelo de gestão que contribua de forma mais eficiente, eficaz e efetiva com a administração 

na obtenção dos seus resultados. Para isso o planejamento estratégico deixou de ser tratado 

isoladamente sem entrar no processo de gestão, pois não existe o planejamento sem os 

controles adequados. 

O controle visa permitir acompanhar a execução e avaliar os resultados alcançados, 

para que possam ser comparados com os objetivos anteriormente definidos. Assim, o 

pensamento estratégico e a gestão estratégica têm se mostrado o novo perfil da administração, 

inclusive da gestão pública que a sociedade demanda. 

Por isso, na gestão pública é muito importante a definição de processos operacionais 

para realizar o acompanhamento na execução das ações, mas também é muito importante a 

definição de indicadores de desempenho, para assegurar que o planejamento no gasto do 

dinheiro público seja utilizado de forma a gerar impactos sociais perceptíveis. 

Esta abordagem foi observada no Modelo de Gestão Todos por Pernambuco 

investigado. Sendo possível constatar que o modelo de gestão não se restringe a uma 

reestruturação administrativa, mas a uma metodologia de trabalho com utilização de práticas 

gerenciais privadas, com integração conceitual e sistêmica do planejamento de SI e dos 

processos operacionais para planejamento da gestão estratégia, permitindo o monitoramento e 

acompanhamento da execução dos objetivos estratégicos planejados e rotinas de feedback, 

que viabilizem tomada de decisão e medidas corretivas. 

O governo de Pernambuco é hoje um dos exemplos de instituição pública que, para 

realizar sua função social com a maior qualidade possível na sua prestação de serviços, está 

desenvolvendo e implantando processos de melhoria contínua da sua gestão e dos seus 

resultados, utilizando o planejamento e a gestão estratégica de forma integrada e alinhada. 

Para isso, investiu em instrumentos e tecnologias de gestão que preservem o foco comum dos 
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diversos órgãos da administração direta e indireta, orientados por objetivos estratégicos 

definidos de forma sistêmica e integrados, a partir de indicadores de desempenho, voltados 

para resultados concretos, que possam ser medidos, avaliados e corrigidos de forma 

permanente e regular. 

No entanto, para que os sistemas de informação efetivamente auxiliem os gestores 

nos seus processos decisórios e na gestão empresarial, torna-se importante para as 

organizações a sua capacidade de adquirir, tratar, interpretar e utilizar a informação de forma 

eficaz (MCGEE, PRUSAK, 1994), passando a informação a ser a mais nova “moeda 

corrente” que permite produzir efeitos profundos nas decisões tomadas pelos gestores. Dessa 

forma, a variável capacidade de utilizar a informação de forma eficaz é identificada como 

fundamental na análise da contribuição que ajuda a planejar e alinhar os SI à estratégia da 

organização. 

É evidente a importância dos Sistemas de Informação e é imprescindível o 

investimento em Sistemas de Informação - SI com uso de Tecnologia da Informação - TI para 

obter ganhos estratégicos, uma vez que a aplicação de TI possibilita criar um diferencial nos 

seus produtos e serviços, devido ao aumento de informações internas e externas. A 

Tecnologia da Informação – TI, quando bem estruturada e planejada, pode contribuir e 

facilitar aos gestores a geração de cenários decisórios, produzindo informações oportunas para 

os conhecimentos personalizados. 

Na busca da integração e do alinhamento entre gestão e SI, que potencialize o uso da 

TI como um elemento estratégico nos SI. O governo de Pernambuco desenvolveu o Sistema 

de Informação denominado Portal - Painel de Controle, com o objetivo de facilitar a 

construção de cenários decisórios, controlar as ações e os resultados do governo e realizar o 

acompanhamento permanente da execução das Metas Prioritárias. 

Contudo, além de desempenhar esse papel de suporte, é necessário que a TI esteja 

integrada e alinhada às estratégias dos negócios organizacionais, mais especificamente, o 

alinhamento do planejamento estratégico da TI e SI ao Planejamento da Gestão Estratégica 

(PGE). O grande desafio deste envolvimento é alinhar as atividades de TI e os negócios da 

empresa para assegurar a geração de valor na tomada de decisão, a partir dos investimentos 

em TI. 

Assim, considerando que a TI deve ajudar a organização a executar seus 

planejamentos de negócios para atingir as suas metas e que o maior objetivo desse 

alinhamento é a estruturação de todos os dados e de todas as informações e conhecimentos da 

organização, os recursos da tecnologia da informação devem ser utilizados de forma a 
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potencializar a utilização da informação de forma eficaz e como um elemento estratégico 

fundamental nos SI, que permite a construção de cenários decisórios para eficiência do 

negócio.  

 Para isso as organizações precisam de processos de negócios que permitam decidir 

pelos SI mais apropriados, haja vista que o que une negócios e TI é como funcionam os 

processos de negócio (SMITH; FINGAR, 2003; DAVENPORT, 2005), o que requer uma 

nova visão sobre os SI, uma visão da integração das atividades-fim e da estratégia de negócio 

utilizada pela organização, permitindo o alinhamento estratégico do planejamento do sistema 

de informação, desenvolvido com bases tecnológicas informacionais. 

Contudo, para a implementação da TI estratégica que atenda as necessidades da 

gestão pública, conforme exemplificado no caso do Governo de Pernambuco, é demanda uma 

nova postura do profissional de TI na montagem da arquitetura da informação dos SI. 

No entanto, conforme demonstrado na figura 23, a maioria das instituições públicas 

adota processos de negócios que utilizam uma lógica bastante direta na construção dos 

sistemas de TI. Primeiro, a administração define uma direção estratégica e objetivos, em 

seguida, o arranjo organizacional para funcionamento, depois, os processos de negócios, para 

finalmente identificar os dados relevantes na geração de informação e respectiva arquitetura 

de armazenamento da informação. Em seguida, a unidade de TI, em conjunto com a 

administração de negócios, disponibiliza a infraestrutura tecnológica para armazenamento dos 

dados, que serão utilizados para projetar ou implementar um conjunto de soluções 

(aplicações), que são oferecidas para suportar os processos de negócios e objetivos da 

empresa. O processo se reinicia sempre que a administração define outras iniciativas 

estratégicas. 
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Figura 23: Visões para montagem da arquitetura da informação 
Fonte: O autor 

 

Este processo falha, pelo menos, nas seguintes maneiras. Primeiro, a estratégia nem 

sempre é clara o bastante para o profissional de TI determinar a ação e por isso a empresa cria 

uma solução de TI em vez de capacidades de TI. Segundo, mesmo que a estratégia seja clara o 

bastante para determinar a ação, geralmente o processo funciona de forma fragmentada e 

sequencial, em que cada iniciativa estratégica resulta em uma solução de TI à parte, com base 

em tecnologia diferente. Terceiro, sempre que a administração define outra iniciativa 

estratégica, a TI está sempre está reagindo a essas iniciativas, pois implica ajustes na solução 

já desenvolvida, o que torna a TI na visão do administrador público ou privado sempre um 

gargalo. 

A TI normalmente não se converte em um ativo que molda futuras oportunidades 

estratégicas.  Nas abordagens tradicionais ao desenvolvimento de TI, as aplicações funcionam 

como um conjunto de silos isolados. Juntas, elas não constituem um alicerce para 

coordenação dos processos de negócios. E os dados da empresa, um dos ativos mais 

importantes, são remendados, propensos a erros e desatualizados, uma vez que as empresas, 



 97

com frequência, extraem esses dados dos silos isolados, para agregá-los em múltiplos 

sistemas de um banco de dados, os quais são isolados e úteis como referência e não 

proporcionam dados em tempo real entre as aplicações. 

Devido à variedade de tipos de processos de negócios, diferentes ferramentas de TI 

podem ser empregadas na execução das aplicações ou como item da infraestrutura, bem como 

para uso no controle e monitoramento, o que possibilita uma visão geral do desempenho dos 

processos em uso. Essas ferramentas, além de disponibilizarem relatórios de dados associados 

aos Key Performance Indicators (KPI) e outros indicadores operacionais, permitem a geração 

de um dos itens que mais chama a atenção dos usuários, que é a possibilidade de criação de 

painéis de visualização do andamento dos processos (dashboards ou cockpits), como é o caso 

do Portal – Painel de Controle utilizado pelo Governo de Pernambuco. 

Outras ferramentas de TI que estão diretamente ligadas ao controle e monitoramento 

são: Business Intelligence (BI) e Business Activity Monitoring (BAM). Segundo Baldam 

(2004), o BI permite às organizações acessar, explorar e analisar as informações, 

normalmente contidas em um Data Warehouse ou Data Mart, para o desenvolvimento de 

percepções e entendimentos a seu respeito, permitindo melhor tomada de decisão, enquanto o 

BAM surgiu por volta de 2002/2003, estimulado pelo crescente interesse no BPM, o qual 

tornou possível o relacionamento mais claro entre as operações em tempo real da TI as 

atividades empresariais.  

A diferença entre o BI e o BAM é sutil, mas muito forte (KOCHAR, 2005). 

Enquanto o BI tende a analisar dados acumulados, perceber padrões e apontar tendências, o 

BAM tende a trabalhar em tempo real, utilizando banco de dados transacionais, web services, 

mensagens etc. Com a utilização de BAM, as empresas que adotam o BPM são capazes de 

monitorar seus processos empresariais, identificando as falhas e execuções, tudo em tempo 

real. 

Ainda segundo a Kochar (2005), fundamentalmente o BAM está diretamente 

relacionado ao monitoramente e medição das atividades empresariais. Para tornar a visão mais 

clara, pode-se dizer que o processo empresarial descreve os passos exigidos para o 

cumprimento das ações especificadas; as transações empresariais são as instâncias de 

execução atuais de processos; e eventos do processo relacionam as ocorrências dentro das 

transações, tais como uma transação que completa um passo ou a ocorrência de um erro. O 

BAM é focado nas transações e eventos, concentrando-se em quatro atributos chaves: 

Volume, Velocidade, Erros e Condições Especiais. 
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O Volume é o primeiro uso que a maioria das empresas faz do BAM, pois permite 

construir as medidas básicas que vão definir eventos relacionas a esses itens de medição 

(exemplo: número de itens consumidos). Velocidade significa características que possam ser 

monitoradas e exibidas para que eventos possam ser habilitados para melhorar os 

componentes relativos ao fator tempo (exemplo: tempo restante para conclusão do evento). 

Erros são considerados informações vitais sobre a saúde operacional dos sistemas 

operacionais, sendo esses problemas devidos a falhas nos processos, hardware ou software, e 

até mesmo erro humano. Condições especiais são definidas pelos executivos do negócio e 

representa a chave para o desenvolvimento de indicadores de performance o KPI, por 

exemplo, alerta quando uma compra foi realizada acima de um determinado valor. 

Estes são alguns dos mecanismos da TI que estão sendo estudados e utilizados, que 

viabilizam a comunicação e negociação constante entre questões de negócios e de TI, para 

vinculação e alinhamento, que viabilizam a solução do problema de unir o Planejamento 

Estratégico do Sistema de Informação com a gestão de negócio, potencializando o uso da TI 

como um elemento estratégico nos SI, permitindo a construção de cenários decisórios para 

eficiência do negócio. 

Extrair desta rica diversidade de visões compartilhadas o caminho a ser seguido é um 

processo instigante e desafiador, que requer uma nova visão sobre os SI. Para o profissional 

de TI, entender essa perspectiva e desenvolver essa visão não é uma tarefa simples, mas 

essencial para se saber exatamente o que se deseja integrar, para aumentar as oportunidades 

para uso estratégico dos SI no processo decisório das organizações.  

São necessárias informações oportunas e conhecimentos personalizados, para 

efetivamente auxiliar na gestão. É necessário processo contínuo de planejamento, implantação 

e operacionalização eficazes das cada vez mais poderosas ferramentas de TI. 

O uso do BPM busca flexibilidade no processo de integração obtido 

sistematicamente pelo uso de métodos confiáveis, através da intensa participação do usuário 

ou equipe envolvida nas mudanças para o gerenciamento dos processos de negócios. 

Contribui de maneira acentuada na solução do problema de identificar uma forma de unir o 

Planejamento Estratégico do Sistema de Informação com a gestão estratégica da organização, 

em que a implementação da TI seja um elemento estratégico fundamental nos SI, que permita 

a construção de cenários decisórios para eficiência do negócio, e não apenas gastos com 

difícil visualização de retorno. 

Com o objetivo de subsidiar a construção de uma visão sistêmica da interação desses 

elementos, ou seja, uma visão da integração dos processos à luz da eficácia do modelo de 
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gestão adotado pela organização, para só então decidir pelo SI mais apropriado para a gestão 

do negócio. Foi elaborado um “Framework de Classificação dos Processos de Negócios”, que 

reúne e evidencia pontos que merecerão a atenção dos gestores empenhados em melhorar os 

resultados gerados pela TI. 

O Framework estudado identificou os processos e as atividades que devem contribuir 

para o alcance do alinhamento do planejamento de sistema de informação com as metas 

organizacionais e as estratégias das organizações. Destacam-se o macroprocesso “Gerenciar 

Tecnologias da Informação” e as atividades que estão diretamente relacionadas com os 

aspectos e variáveis que foram observados para potencializar o uso da TI, que corresponde à 

capacidade de adquirir, tratar, interpretar e utilizar a informação de forma a construir cenários 

para tomada de decisão pelos gestores. 

No entanto, é importante notar que a quantidade de fatores técnicos, gerenciais, 

comportamentais e organizacionais que precisam ser orquestrados para conseguir explorar as 

possibilidades da TI é bem grande. 

Para atingir o caminho de melhorias sinalizado pelo Framework, o quadro da 

organização precisará de pessoas capazes de participar e conduzir todo esse processo, desde o 

planejamento dos SI até a gestão das mudanças decorrentes, mantendo um ciclo contínuo de 

busca e implementação de inovações como resultado da intervenção da TI. Importante 

destacar que será necessária a participação de muitas outras pessoas e não apenas da área de 

TI, desde as que utilizam os SI, até as que tomam as decisões nos mais altos escalões. Dentre 

essas destacamos o analista de sistemas, ou de negócio, que deve atuar como agente de 

mudanças e pode contribuir para que os SI tornem-se mais efetivos, aumentando a 

credibilidade dos profissionais e da área de TI e SI. 

Para desempenhar esse papel ele precisará acrescentar conhecimentos sobre o 

negócio da organização e habilidades comportamentais ao seu know-how técnico, e o 

resultado deve ser um profissional flexível, capaz de perceber, propor e demonstrar o valor 

que o SI pode trazer, além de ser habilidoso na construção de parcerias para que os resultados 

sejam alcançados. Neste aspecto os modelos de gestão podem ser úteis no apoio à formação 

de capital humano, desde o nível de conscientização, até a indicação de temas que precisam 

ser estudados, além da orientação quanto ao perfil dos profissionais necessários. No cenário 

de sociedade do conhecimento que vivemos sabemos que as pessoas são a parte mais 

importante para o sucesso das organizações. 

Assim, conclui-se que, para boa utilização da TI como elemento estratégico no uso 

de SI na construção de cenários decisórios para eficiência do negócio, é necessário utilizar os 
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sistemas de informação com eficiência, sendo essencial entender as dimensões 

organizacional, humana e tecnológica que os formam. Todas as três dimensões têm o objetivo 

de subsidiar a construção de uma visão sistêmica da interação desses elementos, ou seja, uma 

visão da integração dos processos à luz da eficácia do modelo de gestão adotado pela 

organização, para só então decidir pelo SI mais apropriado para a gestão, conforme se verifica 

na figura 24, em que se explicita uma integração do modelo de gestão pública Todos por 

Pernambuco, viabilizando o alinhamento do planejamento dos SI à estratégia da organização e 

potencializando o retorno dos investimentos feitos em TI. 

 
Figura 24: Alinhamento Modelo Gestão Pernambuco com SI 
Fonte: O autor 

 

O maior desafio desse alinhamento é a estruturação de todos os dados e de todas as 

informações e conhecimentos da organização, e cabe a TI, além de ajudar a organização como 

suporte para agilizar e baratear processos, criar um diferencial nos seus produtos e serviços, 

porque os recursos informacionais tendem a dar maior suporte aos objetivos do negócio, e 

aumentar, em consequência, as oportunidades para uso estratégico dos SI na execução dos 

planejamentos de negócios para atingir as suas metas. 

Um sistema de informação oferece soluções para importantes problemas ou desafios 

organizacionais que a empresa enfrenta. A missão da informática nas organizações consiste, 

fundamentalmente, em apoiar e ampliar objetivos e estratégias da empresa. A observação do 

cenário das organizações públicas evidencia a importância da utilização de modelo de gestão 

eficiente para a melhoria da competência organizacional. 
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5.2 Considerações Finais 

 

Uma organização pode perceber Sistemas de Informação (SI) como algo que é 

necessário a fim de permanecer no negócio, em que o potencial da TI é percebido como 

ferramenta capaz de agilizar e baratear processo.  Outras organizações, no entanto, podem ver 

nesses sistemas grande potencial de oportunidades estratégicas, em que é necessário haver 

foco na eficácia do modelo de gestão adotado pela organização e no desenvolvimento de 

soluções advindas das aplicações da TI em relação aos objetivos, metas e requisitos dessas 

organizações. Para que os resultados sejam mantidos ao longo do tempo, é fundamental o 

conceito de Alinhamento Estratégico entre a TI e o negócio.  

O grau de competência que as organizações possuem ao lidar com seus SI é cada vez 

mais um fator decisivo para o seu sucesso. Conseguir explorá-los como geradores de 

vantagens competitivas representa a missão mais importante das equipes de SI que militam 

nas empresas. No entanto, para uma efetiva vantagem competitiva, o alinhamento entre TI e 

as variáveis organizacionais precisa ser uma realidade factível, porque os recursos 

informacionais tendem a aumentar as oportunidades para o uso estratégico dos SI, além de 

apenas dar maior suporte aos objetivos do negócio. 

O governo de Pernambuco, na busca de maior eficácia dos serviços prestas à 

sociedade, tem adotado, cada vez mais, mecanismos próximos aos do mercado privado, tais 

como a introdução de métodos modernos de gestão e a ênfase em recursos baseados na 

tecnologia da informação e também uma preocupação do governo em manter um processo 

contínuo de aperfeiçoamento da gestão pública. 

Observa-se que os fatores que contribuem para o sucesso do modelo gestão que está 

sendo implantado, estão entre outros fatores: ser flexível para tomada de decisão, com a 

realização de reuniões regulares para adaptar o conteúdo e analisar o que foi feito; não ter 

apenas objetivos, mas uma visão que mobilize e motive o pessoal, pois nenhum objetivo 

quantificado pode servir de substituto a uma visão do futuro; ter valores que unam o pessoal e 

guiem os comportamentos para enfrentar o imprevisível, naquilo que faz parte dos objetivos. 

Apesar do sucesso do modelo de gestão de Pernambuco ser considerado exemplar 

para o Brasil, tendo sido também destaque em reportagem de revista, o processo não pode ser 

visto como acabado. Vários gargalos ainda não foram quebrados e os avanços ou retrocessos 

dependerão da compreensão da função do Estado pelos novos governos eleitos. 

O importante na gestão com foco em resultado adotada no modelo de Pernambuco é 

o controle do que se produz e com quais resultados para a população. No entanto, os gestores 
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nem sempre conseguem obter nem consolidar informações sobre os resultados e desempenho 

físicos dos programas de governo sob sua responsabilidade. Assim, sem informações 

consistentes para a tomada de decisões, o gerenciamento e a gestão estratégica do governo 

podem perder o foco e deixar lacunas para as ações sem efeito social. 

Os desafios são grandes, pois o aumente de esperança de vida e a globalização tem 

vindo a aumentar a intensidade competitiva entre Estados e a incrementar a pressão da 

opinião pública para o aumento da eficiência e eficácia dos organismos públicos. Para esse 

fim, os Sistemas de Informação têm, particularmente na era das redes em que nos 

encontramos, um papel fundamental na melhoria do desempenho dos modelos de gestão 

adotados nos serviços públicos. 

Um dos instrumentos fundamentais é a utilização da Tecnologia da Informação e 

Comunicação para esta gestão empreendedora da administração pública em vista a gestão por 

resultados e a preocupação em monitorar o uso eficiente e eficaz dos recursos públicos. É 

evidente a importância dos Sistemas de Informação – SI e é imprescindível o investimento em 

Sistemas de Informação com uso de Tecnologia da Informação para obter ganhos estratégicos.  

 O setor público é, provavelmente, uma das áreas onde os Sistemas de Informação 

Executiva têm ainda um grande potencial de desenvolvimento. A seleção de aplicações 

adequadas para as entidades governamentais e a mudança de mentalidade são desafios na 

atualidade para o setor público.  

O aporte de qualquer tecnologia na organização causa algum tipo de mudança. A TI, 

quando integração da eletrônica, informática e das telecomunicações, além de operar como 

agente de compressão do tempo e do espaço está completamente inserida tanto no contexto de 

gestão organizacional, como (particularmente envolvida) na gestão da mudança. O fascínio 

pela tecnologia faz esquecer o objetivo principal da informação que é informar. Concentra-se 

apenas na tecnologia como veículo de mudança e subestimar a força da informação. 

Toda informação tem custo, que deve diminuir o grau de incerteza das decisões e 

deve aumentar a qualidade no processo decisório. No entanto o custo das informações deve 

ser menor que o benefício gerado pela decisão tomada com base nelas. Os executivos 

concentram-se em proporcionar o ambiente de TI mais poderoso e sem riscos possíveis. Os 

gestores concentram-se em reduzir custos e proporcionar soluções rápidas. O desafio do 

envolvimento é o alinhar as atividades de TI e os negócios da empresa para assegurar a 

geração de valor a partir dos investimentos em TI.  
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Assim os sistemas informacionais precisam apresentar estas informações de maneira 

fácil, rápida e útil, pois quanto mais rápido os problemas forem identificados, menores são os 

desvios a corrigir, menor o tempo e as despesas em ações corretivas. A proposta apresentada 

neste trabalho vem ajudar a preencher esta lacuna no serviço público brasileiro. 

O presente trabalho teve como objetivo compreender quais os aspectos e variáveis 

que devem ser observados para alinhar os SI à estratégia das organizações. Para realizar a 

análise, foi-se agregando caso real às hipóteses discutidas, e com isso obter melhor 

visualização dos resultados nos métodos e soluções advindas das aplicações de TI em relação 

aos objetivos, metas e requisitos de uma organização, a partir de uma investigação no novo 

modelo de gestão de Pernambuco, que utiliza o planejamento e a gestão estratégica de forma 

integrada e alinhada.  

A análise cobriu também questões relacionadas ao papel do especialista em SI como 

agente de mudanças, além de abordagens para planejamento estratégico de SI e tipos de 

arranjos organizacionais para a TI. Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre os temas 

abordados e foram também apresentados os cenários identificados juntamente com nossas 

reflexões e considerações finais. 

Como perspectiva de continuidade deste trabalho, sugere-se a realização de estudos 

de casos com essa perspectiva de análise e avaliação do seu impacto com seu alinhamento 

estratégico. 
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APÊNDICE A - MACROPROCESSO: Gerenciar Tecnologias da Informação 
 

Processo Subprocesso Atividade 
Gerenciar tecnologias da informação 
do negócio (TI) 

Desenvolver estratégia de TI da 
empresa 

 Construir inteligência estratégica 
Identificar necessidades em TI a longo 
prazo da empresa em colaboração 
com parceiros 
Desenvolver e manter uma estratégia 
de TI focada no negócio a longo prazo 
e modelo de governança 

Definir a arquitetura corporativa Estabelecer as definições da 
arquitetura corporativa 
Manter a relevância da arquitetura 
corporativa 
Manter a relevância da arquitetura 
corporativa 
Agir como formulário para pesquisa e 
inovação em TI 
Governar a arquitetura corporativa 

Gerenciar a carteira de TI Estabelecer a carteira da TI 
Analisar e avaliar o valor da carteira 
para a empresa 
Provisão de recursos de acordo com 
prioridades estratégicas 

Fazer pesquisa e inovação em TI Pesquisar tecnologias para inovar 
serviços e soluções de TI 
Transição viável de tecnologias para 
desenvolvimento de serviços e 
soluções de TI 

Executar gestão financeira da TI Desenvolver e manter transparência 
de custo dos serviços e soluções de TI 
Estabelecer e manter processo de 
contabilidade 
 
Restringir fundos de projeto às 
barreiras de decisão do caso de 
negócio 
 

Avaliar e comunicar valor de negócio e 
desempenho da TI 

Estabelecer e monitorar principais 
indicadores de desempenho 
Avaliar desempenho do plano de TI 
Comunicar valor da TI 

Executar gestão de pessoal da TI Desenvolver liderança e pessoal da TI 
Gerenciar desempenho de pessoal de 
TI 

Gerenciar fornecedores e contratos de 
TI 

Desenvolver fontes de estratégias 
(desenvolvimento e distribuição) de TI 
Negociar com fornecedores 
Estabelecer e manter relacionamentos 
com fornecedores 
Avaliar desempenho dos fornecedores 
Avaliar desempenho de contrato 

Desenvolver e gerenciar 
relacionamentos cliente de TI 

Desenvolver serviços e soluções de 
estratégia em TI 

Pesquisar serviços e soluções de TI 
voltados para as necessidades do 
negócio e dousuário 
Transformar as necessidades do 
negócio e do usuário em serviços e 
soluções de TI 
Formular iniciativas estratégicas de 
serviços e soluções de TI 
Coordenar estratégias com parceiros 
internos e garantir alinhamento 
Avaliar e selecionar iniciativas 
estratégicas de serviços e soluções de 
TI 

Desenvolver e gerenciar níveis de 
serviço de TI 

Criar e manter o catálogo de serviços 
e soluções de TI 
Estabelecer e manter acordos de 
negócio e de nível de serviço de TI 
 
Avaliar e relatar obtenção de 
resultados de nível de serviço 
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Comunicar oportunidades de melhoria 
no negócio e no nível de serviço de TI 

Executar gerenciamento pelo lado da 
demanda (DSM) para serviços de TI 

Analisar consumo e emprego dos 
serviços e soluções de TI 
Desenvolver e implementar programas 
de incentivo que melhoram a eficiência 
do consumo 
Desenvolver previsão de 
volume/unidade serviços e soluções 
de TI 

Gerenciar satisfação do cliente com TI Captar e analisar satisfação do cliente 
Avaliar e comunicar padrões de 
satisfação do cliente 
Iniciar melhorias baseadas nos 
padrões de satisfação do cliente 
 

Lançar no mercado serviços e 
soluções de TI 

Desenvolver estratégia de marketing 
para serviços e soluções de TI 
Desenvolver e gerenciar estratégia 
para cliente de TI 
Gerenciar propagandas e campanhas 
promocionais de serviços e soluções 
de TI 
Processar e acompanhar pedidos 
serviços e soluções de TI 

Gerenciar recuperação e risco do 
negócio 

Desenvolver e gerenciar recuperação 
do negócio 

Desenvolver a estratégia de 
recuperação do negócio 
Executar planejamento de operações 
de negócio contínuo 
Testar operações de negócio 
contínuas 
Manter operações de negócio 
contínuas 

Desenvolver e gerenciar cumprimento 
de regulamentos 

Desenvolver a estratégia de 
cumprimento de regulamentos 
Estabelecer controles de cumprimento 
de regulamentos 
Gerenciar melhoria do cumprimento de 
regulamentos 

Executar gestão de risco integrada Desenvolver uma estratégia e 
abordagem de risco integrada 
Gerenciar riscos integrados 

Desenvolver e implementar 
segurança, privacidade e controles de 
proteção de dados 

Estabelecer estratégias e níveis de 
segurança da informação, privacidade 
e proteção de dados 
Testar, avaliar e implementar controles 
de segurança da informação, 
privacidade e proteção de dados 

Gerenciar informação da empresa Desenvolver estratégias de 
gerenciamento da informação e 
conteúdo 

Entender necessidades de 
gerenciamento da informação e 
conteúdo e o papel dos serviços de TI 
para executar a estratégia de negócio 
Avaliar as implicações envolvidas do 
gerenciamento da informação e 
conteúdo com novas tecnologias 
Identificar e priorizar ações de 
gerenciamento da informação e 
conteúdo 

Definir a arquitetura informacional da 
empresa 

Definir elementos informacionais, 
estrutura composta, relacionamentos e 
limitações lógicas, taxonomia e regras 
de derivação 
Definir necessidades de acesso à 
informação 
Estabelecer custódia de dados 
Gerenciar mudanças para 
necessidades de arquitetura de dados 
de conteúdo 

Gerenciar recursos informacionais Definir as políticas e padrões de 
informação da empresa 
Desenvolver e implementar 
administração de informação e 
conteúdo 

Executar gerenciamento de dados e Definir fontes e destinos dos dados de 
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conteúdo na empresa conteúdo 
Gerenciar interfaces técnicas para 
usuários do conteúdo 
Gerenciar retenção, revisão, e retirada 
da informação da empresa 

Desenvolver e manter soluções de 
tecnologias da informação 

Desenvolver a estratégia de 
desenvolvimento de TI 

Estabelecer estratégia de 
fornecimento para o desenvolvimento 
de TI 
Definir processos, metodologias e 
ferramentas-padrão 
Selecionar metodologias e 
ferramentas de desenvolvimento 

Executar planejamento de ciclo de 
vida dos serviços e soluções de TI 

Planejar desenvolvimento de novas 
necessidades 
Planejar desenvolvimento de 
aperfeiçoamento de característica e 
funcionalidade 
Desenvolver plano de ciclo de vida 
para serviços e soluções de TI 

Desenvolver e manter arquitetura 
serviços e soluções de TI 

Criar arquitetura serviços e soluções 
de TI 
Revisar arquitetura serviços e 
soluções de TI 
Retirar arquitetura serviços e soluções 
de TI 

Criar serviços e soluções de TI Entender necessidades confirmadas 
Projetar serviços e soluções de TI 
Adquirir/desenvolver componentes 
serviço/solução de TI 
Treinar recursos de serviços e 
soluções 
Testar serviços/soluções de TI 
Confirmar aceitação do cliente 

Manter serviços e soluções de TI Entender necessidades de 
manutenção/ reparo e de análise de 
defeitos 
Projetar mudança para serviço/ 
solução de TI existente 
Adquirir/Desenvolver componente de 
mudança para serviço/ solução de TI 
Testar mudança de serviço/ solução 
de TI 
Retirar soluções e serviços 

Dispor soluções de tecnologias da 
informação 

Desenvolver a estratégia de utilização 
de TI 

Estabelecer políticas de mudança de 
serviços e soluções de TI 
Definir processos de utilização, 
procedimentos e ferramentas-padrão 
Selecionar utilização de metodologias 
e ferramentas 

Planejar e implementar mudanças Planejar utilização da mudança 
Comunicar mudanças para parceiros 
Administrar programação da mudança 
Treinar usuários envolvidos 
Distribuir e instalar mudança 
Verificar mudança 

Planejar e gerenciar dispensas Entender e coordenar projeto de 
dispensa e aceitação 
Planejar folha de pagamento de 
dispensa 
Distribuir e instalar dispensa 
Verificar dispensa 

Distribuir e apoiar serviços de 
tecnologia da informação 

Desenvolver estratégia de distribuição 
de serviços e solução de TI 

Estabelecer estratégia de 
fornecimento para distribuição de TI 
Definir processos de distribuição, 
procedimentos e ferramentas-padrão 
Selecionar metodologias e 
ferramentas de distribuição 

Desenvolver estratégia de suporte a TI Estabelecer estratégia de 
fornecimento para suporte a TI 
Definir serviços de suporte a TI 

Gerenciar recursos de infra-estrutura 
da TI 

Gerenciar inventário e valores da TI 
Gerenciar capacidade de recurso da TI 

Gerenciar operações de infra-estrutura Distribuir serviços e soluções de TI 
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da TI Executar serviços de operações de 
suporte a TI 

Dar suporte a serviços e soluções de 
TI 

Gerenciar disponibilidade 
Gerenciar instalações 
Gerenciar cópias de 
dados/recuperação 
Gerenciar desempenho e capacidade 
Gerenciar incidentes 
Gerenciar problemas 
Gerenciar pesquisas 

Gerenciar conhecimento de TI Desenvolver a estratégia gestão de 
conhecimento de TI 

Entender necessidades de 
conhecimento de TI 
Entender fluxo de conhecimento de TI 
atual 
Coordenar estratégia e papéis com a 
função de GC da empresa 
Planejar ações e prioridades da gestão 
de conhecimento de TI 

Desenvolver e manter mapa de 
conhecimento de TI 

Definir elementos de conhecimento, 
relacionamentos e limitações lógicas e 
regras vigentes 
Identificar fontes e repositórios de 
conhecimento de TI 
Identificar oportunidades de troca de 
conhecimento de TI 
Definir processos e abordagens de 
conhecimento de TI 

Gerenciar ciclo de vida de 
conhecimento de TI 

Reunir elementos de conhecimento 
com fontes de conhecimento de TI 
Avaliar, criar, e codificar elementos do 
conhecimento 
Dispor de conhecimento codificado em 
TI 
Atualizar e retirar conhecimento de TI 
Avaliar e melhorar estratégias e 
processos de conhecimento em TI 

 
 
 
 
 
 
 

 


