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Resumo 

 
O alinhamento estratégico entre negócio e tecnologia da informação é um dos temas que tem 

sido discutido na academia, devido ao interesse de aproximação da área de negócios com a 

área de tecnologia da informação (TI), para um maior desempenho das empresas no cenário 

competitivo. Este estudo procurou analisar as perspectivas e as diferentes formas do 

alinhamento estratégico entre estratégia de negócios e tecnologia da informação nas pequenas 

empresas de software do Porto Digital. Justifica-se pela carência de estudos similares e 

contribuições no campo teórico, uma vez que estudos relacionados às práticas de alinhamento 

estratégico para grandes empresas vêm gerando corpo teórico. Por outro lado, os avanços 

conceituais que se têm efetuado a este respeito, no segmento de empresas de menor porte, 

ainda são poucos. A pesquisa se deu por meio de duas fases. A primeira quantitativa, 

utilizando a estratégia survey, com o interesse de descrever as principais características das 

empresas de software do Porto Digital, independente do porte, no que concerne à existência 

do planejamento estratégico empresarial e do planejamento estratégico da tecnologia da 

informação; e a segunda qualitativa, utilizando a estratégia de estudo de casos múltiplos, para 

compreender o fenômeno do alinhamento estratégico nas pequenas empresas de software. Na 

primeira fase utilizou-se a análise estatística descritiva simples, enquanto na segunda, a 

técnica de análise de conteúdo, além de uma análise interpretativa dos achados, a partir do 

modelo de Luftman (2000). Os resultados da primeira fase revelaram a importância da 

estratégia empresarial e da infra-estrutura de TI e mostraram configurações de empresas sobre 

a existência ou não do planejamento estratégico empresarial e do planejamento estratégico da 

tecnologia da informação. Os resultados da fase seguinte constataram a potencialidade da TI 

como condutora do alinhamento estratégico, assim como destacaram diferentes facetas do 

alinhamento estratégico nas empresas estudadas, fato que estimula novas oportunidades de 

pesquisas. 
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Abstract 

 
The strategic alignment between business strategy and Information Technology is one of the 

most discussed academic subjects due to the approaching interest of the business area and the 

information technology area, in order to enlarge the companies’ performance at a very 

competitive stage. This study has tried to analyse the perspectives and the different ways of 

strategic alignment between business strategy and information technology in small software 

companies based on Porto Digital. The lack of similar studies and contributions on theoretic 

field can justify this study once studies related to the practice of strategic alignment on big 

companies have been generating enough theoretical work. On the other hand, the conceptual 

advances which have been made concerning this subject, in the segment of smaller 

companies, are still very few. This research was developed in two phases. The first one, 

quantitative, using the hauling strategy, focusing on the description of the main characteristics 

of software companies from Porto Digital, no matter what size the company had, concerning 

the existence of a strategic business planning and a strategic information technology planning. 

The second phase was qualitative and used the multiple cases studies strategy, in order to 

understand the phenomenon of strategic alignment in small software companies. At the first 

phase, the simple descriptive statistic analysis was used, while at the second one, the content 

analysis technique was used, besides an interpretative analysis of what was found, from the 

Luftman model (2000). The first phase results have revealed the business strategy and IT 

infrastructure importance and have also shown companies configurations regarding the 

existence or not of strategic business planning and strategic information technology planning.  

The next phase results have shown the IT potential as a conductor for strategic alignment, and 

they have also revealed different strategic alignment ways in the researched companies. This 

fact seems to stimulate new research opportunities. 
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1 Introdução 
 

No último quarto do século XX ocorreu uma revolução tecnológica protagonizada 

pelo desenvolvimento e difusão da tecnologia da informação (TI), que tornou a realidade 

global muito mais dinâmica e flexível (TIGRE, 2006). Neste período, tornaram-se amplas e 

efetivas as interações informacionais entre diversos países por meio de redes de 

computadores.  

Na esteira desses fatos, credita-se também à tecnologia da informação a geração de 

novas alternativas para a solução dos problemas de coleta, processamento e transmissão de 

informações nas empresas, mediante inovações computacionais. Entre elas, duas foram 

preponderantes para a massificação do uso da TI na sociedade, nas organizações e pelas 

pessoas: a criação da interface gráfica (TAPSCOTT, 1997; LAURINDO, 2002) e a 

popularização da Internet trazendo a mobilidade e a virtualidade a ela atreladas (BICHLER; 

KERSTEN; STRECKER, 2003). 

Graças a essa popularização da TI, um maior número de empresas passou a usufruir 

dos benefícios decorrentes da sua aplicação, restritos anteriormente às empresas de grande 

porte (LUNARDI; DOLCI, 2006). Isso resultou em um cenário favorável às pequenas e 

médias empresas, em seu papel como agentes de inovação (CASTELLS, 2003), e ao emprego 

da TI em novos ângulos das ações empresariais. 

Henderson e Venkatraman (1993) já destacavam que a tecnologia da informação 

evoluiu do simples papel tradicional de suporte administrativo a um mecanismo estratégico 

dentro das organizações, viabilizando novas estratégias empresariais. Endossando essa tese 

Castells (2003, p. 230) assegura que “as novas tecnologias da informação não são 

simplesmente ferramentas a serem aplicadas, mas processos a serem desenvolvidos”, que 

causam impactos nas empresas, enquanto Torres (2006) afirma que se antes a TI era tratada 

apenas como suporte às operações da empresa, hoje, em muitos ramos de negócios, a 

tecnologia é parte fundamental para a estratégia. Tais usos consagram novas trajetórias de 

inovações organizacionais e modelos de gestão mais intensivos em informação e 

conhecimento (TIGRE 2006).  

Em nível mundial, são factíveis, mediante TI, novas formas de fazer negócio, novas 

formas de relacionamentos entre empresas, entre estas e seus consumidores e fornecedores, 

acarretando, a reboque, mudanças nas estruturas organizacionais e nas próprias concepções de 

empresa (McFARLAN, 1984; PINOCHET; FACÓ; ALBERTIN, 2005). 
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Neste contexto, torna-se cada vez mais crítico o acerto nas decisões sobre a utilização 

da TI e seu alinhamento à estratégia e às características da empresa e de sua estrutura 

organizacional (LAURINDO, 2002). Esse alinhamento decorre da perspectiva de integração 

entre o planejamento estratégico empresarial (PEE) e o planejamento estratégico da 

tecnologia da informação (PETI) e da manutenção em visão contínua que “a missão, objetivos 

e planos da TI suportam e são suportados pela missão, objetivos e planos dos negócios” 

(REICH; BENBASAT, 1996, p. 6). Esta é a acepção geral do termo alinhamento estratégico 

neste estudo: refere-se ao alinhamento entre a estratégia de negócio e a estratégia de 

tecnologia da informação.   

Conjectura-se então como grande desafio deste estudo e desta prática, a conjunção de 

dois aspectos: repensar a relação entre os processos de planejamento isolados das áreas de 

negócios e de TI, transformando-os em um processo único, e promover o alinhamento nesse 

processo (AUDY; BRODBECK, 2003).  

Nesta direção, no segmento das pequenas e médias empresas, observa-se que 

atividades de gestão de TI têm sido tradicionalmente dirigidas por interesses técnicos, sem 

preocupações com o alinhamento entre estratégias de negócios e a tecnologia da informação. 

(GRAMIGNOLI; RAVARINI; TAGLIAVINI, 1999).  

Sledgianowski e Luftman (2005) destacam que para uma empresa alinhar suas 

estratégias de TI com suas estratégias de negócios, práticas específicas de administração e 

escolhas estratégicas de TI precisam ser consideradas para facilitar a integração. Todavia, as 

pequenas e médias empresas raramente possuem planos ou estratégias formais que as 

auxiliem a sobreviver em um ambiente complexo. Nesses casos, menos provável ainda é a 

existência de um plano ou uma estratégia de TI que contribua de maneira efetiva para sua 

competitividade (HUSSIN; KING; CRAGG, 2002; OLIVEIRA; DUARTE, 2005). Em 

conseqüência, é quase inexistente a prática de alinhamento estratégico em setores específicos 

e de crescimento como o de software. 

A indústria de software, apesar do seu tamanho, seu rápido crescimento e sua evidente 

importância, tem, surpreendentemente, recebido pouca atenção da academia (BERNROIDER, 

2002). Inexoravelmente, software é cada vez mais necessário, tanto para novos produtos 

quanto para vários processos de desenvolvimento e fabricação (ALAJOUTSIJÄRVI; 

MANNERMAA; TIKKANEN, 2000). Ademais, o setor de software destaca-se por seu 

caráter transversal em diversas cadeias produtivas, como promotor de efeitos transformadores 

sobre outras atividades econômicas (ROSELINO, 2006). Cabe então refletir sobre as 

evidências ou mesmo indícios de alinhamento estratégico neste setor, pois visivelmente ainda 



18 
 

  

há lacunas a serem preenchidas sobre as variantes, as facetas, do tema objeto desse estudo na 

realidade das organizações desse segmento laboral. Tais facetas compõem o prisma desta 

investigação, o qual reflete externalidades e refrata-as em si mesmo, criando diferentes 

padrões que reluzem em diferentes direções. 

É neste ponto que se encaixa esta tese, a fim de vislumbrar esse prisma no contexto de 

empresas de software e a partir da percepção dos seus gestores, o estudo toma como objeto de 

pesquisa as empresas do setor de software associadas ao Porto Digital da cidade do Recife e, 

em tal empreitada, inicialmente realiza uma survey para caracterizar-lhes, no que diz respeito 

ao porte, ao planejamento estratégico empresarial e ao planejamento estratégico da tecnologia 

da informação. Posteriormente, identificadas as empresas de pequeno porte que os 

entrevistados afirmaram possuir PEE e PETI, foi feito um estudo de casos múltiplos.  

Com o intuito de descrever este esforço de busca, a presente pesquisa está estruturada, 

a partir desta introdução, em mais seis capítulos. 

O capítulo 2 define o contexto da pesquisa e exibe a situação problema, além de 

apresentar o objetivo geral, os específicos e descrever as justificativas para a execução do 

estudo.  

O capítulo 3 acomoda as bases conceituais da pesquisa. Inicialmente foram abordados 

os conceitos relativos à organização, estratégia, tecnologia da informação, planejamento 

estratégico empresarial e planejamento estratégico da tecnologia da informação, buscando 

fundamentar academicamente a pesquisa até seu ponto focal, o alinhamento estratégico entre 

negócio e tecnologia da informação. 

O capítulo 4 trata dos procedimentos metodológicos da pesquisa que cobrem duas 

fases. A primeira descritiva de natureza quantitativa e a segunda exploratória de natureza 

qualitativa.  

Os capítulos 5 e 6 descrevem os resultados obtidos no trabalho, apresentando a visão 

quantitativa do estudo (capítulo 5) e a análise dos casos investigados (capítulo 6).  

O capítulo 7 mostra as conclusões da pesquisa, indicando, inclusive, suas limitações e 

apresentando propostas para sua continuidade.   
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2 Contexto da pesquisa 

 
A proposta do presente capítulo é inicialmente apresentar o ambiente e o cenário em 

que ocorreu a pesquisa. Também é feita a exibição do problema que norteou o 

desenvolvimento da tese, além da exposição dos objetivos geral e específicos pretendidos 

juntamente com a justificativa do estudo. 

 

 

2.1 Ambiente 
 

Diversos fatores, como pressões de mercado decorrentes do processo de globalização e 

crises econômico-sociais, contribuem para uma mudança de atitude com relação à gestão 

organizacional. Um dentre esses fatores, talvez o principal responsável por essa mudança, é a 

tecnologia da informação, parte integrante da sociedade moderna e cada vez mais acessível a 

todos.  

A sociedade moderna é considerada a sociedade da informação (KUMAR, 1997). 

Nessa sociedade, impera o conhecimento como a fonte de valor, destacando-se como fator 

contribuinte para tal, a tecnologia da informação e sua aplicação potencial a todos os setores 

sociais.  

Em particular, a tecnologia da informação na sociedade moderna, cria, segundo Audy, 

Andrade e Cidral (2005), algumas mudanças perceptíveis como: aumento da interdependência 

global; oferecimento de produtos e serviços que fazem uso intensivo de informação e 

conhecimento; aumento da participação do setor de serviços; avanço de uma classe de 

trabalhadores associada à manipulação de informação e produção do conhecimento; destaque 

nos processos de inovação e aprendizagem. 

Essas mudanças ocorreram em função de uma crescente penetração dos computadores 

nas organizações e pela convergência entre mídias, computadores e redes de 

telecomunicações, fazendo com que a TI assumisse um papel importante na organização, 

ocasionando influências mútuas e sujeitas a transformações ao longo do tempo (WALTON, 

1993). Como afirmou Lemos (1999, p. 129), “essas tecnologias alteraram radicalmente os 

padrões até então estabelecidos e vêm exercendo influência decisiva em inúmeros aspectos 

das esferas sócio-econômica-política-cultural”. Assiste-se, então, a aplicação da TI em toda 

sociedade e nas organizações que dela fazem parte. 
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A TI afeta o poder, as funções, os processos e a hierarquia, afirma Meirelles (1994), 

trazendo uma nova abordagem, a da administração da interdependência organizacional. De 

fato, a TI afeta toda a cadeia de negócios, desde a concepção de um produto ou serviço até sua 

comercialização e distribuição. 

O objetivo do uso da TI não é meramente resolver os problemas operacionais de partes 

específicas da empresa, mas fortalecer o resultado competitivo desta (LUFTMAN; LEWIS; 

OLDACH, 1993). Independentemente do mercado ou da área de atuação da organização, a TI 

vem assumindo uma crescente importância, tanto pela globalização dos mercados quanto pela 

rapidez com que as informações circulam e as mudanças ocorrem (TORRES, 1994; 

KRAFTA; FREITAS, 2007). Contudo, ainda que a tecnologia esteja bastante disseminada nas 

organizações e que estas estejam cada vez mais dela dependentes, as empresas não 

conseguem usufruir plenamente dos investimentos realizados em TI (REZENDE, 2002), até 

mesmo as empresas de software.  

As empresas de software crescem em número e porte vislumbrando diversos níveis de 

mercado através da geração de aplicações que atingem uma gama cada vez mais vasta de 

atividades, no entanto como outros setores da economia, “as empresas líderes são 

constantemente ameaçadas por inovações tecnológicas” (OCDE, 2005, p. 160).  

Neste contexto, a indústria de software caracteriza-se pela presença de grandes 

corporações que dominam os principais segmentos de mercado, ao mesmo tempo em que 

proliferam pequenas e médias empresas, devido ao surgimento incessante de novos produtos e 

segmentos de mercado (COUTINHO, 1993).  Embora o setor de software seja bastante 

atrativo para empresas de pequeno porte em razão de o custo ser relativamente baixo para se 

iniciar uma empresa, aqueles relacionados à expansão podem ser expressivos, resultando na 

saída de muitas empresas do mercado ou a articulação em alianças como uma questão de 

sobrevivência (KUBOTA, 2006). 

Uma possível explicação para este fenômeno, fornecida por Krafta e Freitas (2007), é 

que a maioria das empresas de software possui know-how técnico e bons produtos, mas 

possuem dificuldades no que tange à gestão.  

Neste ínterim, a gestão da tecnologia deve estar em plena sintonia com as estratégias 

organizacionais, independentemente do porte da organização, de modo a proporcionar novas 

formas de realização de negócios, atribuir maior flexibilidade e agilidade na condução das 

atividades e contribuir ainda para a otimização dos recursos alocados, como conseqüência da 

maior eficiência dos processos operacionais. Todavia tal fato em pequenas empresas de 

software é de difícil alcance. 
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Verifica-se que a falta de habilidade das empresas em obter retornos consideráveis 

sobre os investimentos em tecnologia da informação deve-se, em parte, à ausência de 

coordenação e alinhamento com as estratégias de negócios (HENDERSON; 

VENKATRAMAN, 1993).  

O alinhamento estratégico compõe-se do relacionamento entre estratégia de negócio, 

estrutura organizacional, processos administrativos, TI e pessoas (LEVY; POWELL, 2005). 

Esse alinhamento pode ser entendido, segundo Audy e Brodbeck (2003, p. 101), “como o 

ajuste entre as oportunidades de negócio e as tecnologias disponíveis para que estas 

oportunidades sejam executadas”.  

O tema alinhamento estratégico entre negócios e tecnologia da informação, segundo 

pesquisas realizadas pelo Gartner Group, configura-se como assunto de destaque nas 

empresas americanas (CROTEAU; BERGERON, 2001; PEAK; GUYNES; KROON, 2005). 

Contudo, diversas obras (SABHERWAL; CHAN, 2001; REZENDE; ABREU, 2002; AUDY; 

BRODBECK, 2003; AVISON et al., 2004) questionam os modelos de alinhamento 

estratégico criados e sua aplicação na prática.  

Apesar do apelo intuitivo dos argumentos para o alinhamento estratégico entre 

estratégia de negócios e tecnologia da informação, pesquisas empíricas sobre implicações de 

desempenho do alinhamento têm sido escassas e fragmentadas (SABHERWAL; CHAN, 

2001). O material resultante destas pesquisas não expressa a real situação das organizações na 

prática, principalmente no que diz respeito às dificuldades de implementação e das 

contribuições factíveis para as organizações (REZENDE; ABREU, 2002). 

Para Henderson e Venkatraman (1993) o ajuste entre as estratégias de negócios, as 

estratégias de TI e a estrutura interna da empresa não é um evento isolado ou simples de ser 

obtido, mas um processo dinâmico e contínuo. Isto decorre porque as novas tecnologias da 

informação não são simplesmente ferramentas a serem aplicadas, mas processos a serem 

desenvolvidos (CASTELLS, 2003).  

Por fim, compreende-se desde logo que, a mera adoção da TI não determina, per si, 

significantes melhorias de desempenho na empresa. Seu valor vai depender da sua prontidão 

em atender as mudanças organizacionais, em gerir os processos e definir habilidades 

consistentes com o uso da tecnologia (GRAMIGNOLI; RAVARINI; TAGLIAVINI, 1999).  

Ressoa, então, a necessidade de compreender todas estas peculiaridades associadas ao 

alinhamento estratégico no cenário de pequenas empresas, o qual será descrito a seguir. 
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2.2 Cenário 
  

O processo de industrialização do Brasil, ocorrido entre 1950 a 1980, foi determinado 

por grandes empreendimentos que marcaram a inserção no padrão fordista (MACULAN, 

2003). As pequenas e médias empresas tinham um papel pequeno sobre o desenvolvimento 

econômico devido ao predomínio do paradigma de produção em massa (LA ROVERE, 1999).   

A partir dos anos 1980, uma nova conjuntura, movida pela globalização financeira e 

pela tecnologia de informação, fez surgir um novo modelo econômico, que permitiu a 

coexistência da produção em escala em alguns setores e, em outros, o modelo de 

especialização flexível, baseado numa economia personificada, conforme o perfil do cliente e 

cujo principal capital está baseado em informação (OLIVEIRA; BERTUCI, 2003). Tal fato, 

juntamente com a desverticalização de atividades das grandes empresas, a partir da 

subcontratação e terceirização, possibilitou o crescimento das pequenas e médias empresas 

(PMEs) na economia mundial e destacou a preponderância da TI como fonte dessa mudança 

organizacional. 

Examinando-se esse panorama, emergiu a necessidade de pesquisas em tais tipos de 

empresas e brotou a preocupação em estudar a tecnologia da informação nas mesmas, em 

função da turbulência no ambiente empresarial que estimulou os profissionais a procurarem 

entender o uso da tecnologia da informação, a efetividade no tratamento da informação e a 

gestão estratégica da TI e da informação para que se pudesse competir de melhor forma no 

mercado (MORAES; TERENCE; ESCRIVÃO FILHO, 2004).  

Até antes de 1988, pesquisas sobre TI para pequenas empresas estavam relacionadas 

com três categorias primárias: estudos que orientavam para compra de hardware e software; 

estudos que informavam sobre o uso do computador; estudos que informavam sobre o uso de 

computadores para tomar decisões gerenciais. Após 1988, Riemenschneider e Mykytyn Júnior 

(2000) afirmam que os seguintes pontos de pesquisa também passaram a ser investigados: 

envolvimento e apoio da alta administração; envolvimento e satisfação do usuário final; 

treinamento dos usuários e eficácia da TI.  

Moraes, Terence e Escrivão Filho (2004) ressaltam que a tecnologia da informação 

implementada nas pequenas empresas deve considerar as especificidades de tais empresas, 

com o intuito de suplantar barreiras e entraves inerentes a este ambiente, tais como: limitações 

financeiras, dificuldades em usar tecnologias complexas, resistência dos funcionários e falta 

de percepção da real necessidade da TI para o processo gerencial. 
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Oliveira e Duarte (2005) conduziram um estudo sobre a gestão da tecnologia da 

informação em pequenas e médias empresas prestadoras de serviços de manutenção e 

destacaram que as características de informatização encontradas são típicas de PMEs do 

mundo inteiro e incluem: ausência de profissionais especialistas em TI, informatização 

desalinhada de planejamento estratégico, treinamento insuficiente para os usuários e baixa 

exploração dos recursos de software. 

O que se observa com tais resultados é que as pequenas e médias empresas possuem 

problemas de uso e adoção de TI (RIEMENSCHNEIDER; HARRYSON; MYKYTYN 

JÚNIOR, 2003), raramente possuem planos corporativos formais ou estratégicos e menos 

ainda estratégias de TI (LEVY; POWELL, 1998; 2005).  Nessas empresas “a estratégia é 

intuitiva ou pouco formalizada” (LEONE, 1999, p. 92). As singularidades dessas 

organizações, em relação às grandes empresas, lhes conferem padrões diferenciados, que 

necessitam ser observados no contexto destas especificidades (MENDES; ESCRIVÃO 

FILHO, 2007). Parece, portanto, inequívoca a importância de conhecer as necessidades, 

limitações e potencialidades de tais empresas quando se fala em tecnologia da informação, 

sistemas de informação, planejamento estratégico, estratégia de negócios e alinhamento 

estratégico, inclusive nas empresas de software. 

Neste setor, graças aos arranjos legais e mercadológicos, nota-se que o número de 

empresas produzindo software tem aumentado consideravelmente e a competição entre estas 

empresas tem se tornado cada vez mais intensa (OJALA, 2006), existindo pólos de software 

em todas as regiões do país, embora com maior concentração de empresas nas regiões Sudeste 

e Sul. A maioria dessas empresas tem menos de dez anos e é de pequeno porte (BERHNS, 

2003; KUBOTA, 2006).  

No Nordeste, o Governo do estado decidiu estabelecer em Pernambuco um grande 

pólo da nova economia digital do Nordeste, mediante um projeto denominado Porto Digital 

criado em 2000 (MACIEL, 2004). Tal projeto de desenvolvimento econômico agregou 

investimentos públicos, iniciativa privada e universidades, compondo um sistema local de 

inovação que tem, atualmente, 100 instituições entre empresas de tecnologia da informação, 

serviços especializados e órgãos de fomento (PORTO DIGITAL, 2007). O arranjo foi gestado 

com grande participação do Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de 

Pernambuco.  

Territorialmente o Porto Digital está localizado no sítio histórico do bairro do Recife 

Antigo e é administrado pelo Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPD) que tem como uma 

de suas principais preocupações aproximar o Porto Digital das empresas de outros pólos 
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econômicos de Pernambuco entre os quais os pólos médico, floricultura, metalmecânico 

(SANTOS, 2007). Caracterizado como arranjo produtivo de tecnologia da informação e 

comunicação, com foco no desenvolvimento de software, o Porto Digital é composto, em sua 

maioria, por pequenas e médias empresas, estando também presentes grandes empresas 

nacionais e multinacionais. Em 2005 recebeu o prêmio de maior parque tecnológico em 

faturamento e em número de empresas e em 2007 o prêmio de melhor parque tecnológico de 

inovação do Brasil (PORTO DIGITAL, 2008). 

A intenção declarada dessa pesquisa é estudar empresas deste cluster, caracterizadas 

como novas, pequenas, inovadoras e competitivas, especialmente as associadas ao Porto 

Digital, verificando os desafios associados ao alinhamento estratégico entre negócios e TI.  

 

 

2.3 Problema 
 

Audy e Brodbeck (2003) afirmam que modelos e métodos têm sido desenvolvidos 

para a área de sistemas de informação com o objetivo de aproximar a área de TI da área de 

negócios. Constata-se, entretanto, que mesmo que esses diferentes procedimentos busquem 

formular estratégias de atuação na área, funcionam quase exclusivamente como suporte às 

atividades-meio das organizações. Em consequência, Avison et al. (2004) afirmam que os 

processos de alinhamento organizacional precisam ser melhor compreendidos pelas 

organizações. 

Esta imprecisa prática de alinhamento estratégico pode estar atrelada a diversas razões 

(SABHERWAL; CHAN, 2001; REZENDE; ABREU, 2002; AUDY; BRODBECK, 2003; 

AVISON et. al, 2004): 

• O alinhamento pode não fazer parte do projeto da organização como um todo, 

sendo desejado, percebido ou controlado apenas de forma individual por um gestor 

de TI ou por um gestor de negócios; 

• Uma inadequada contextualização e uma má percepção das mudanças ambientais e 

organizacionais; 

• A ausência de uma cultura capacitadora que apóie o compartilhamento de 

informações, a delegação de poder, a responsabilidade e a iniciativa; 

• Deficientes métricas de TI alinhadas aos objetivos organizacionais. 
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Em visão mais crítica, Ciborra (1997) vaticina que há má percepção da dinâmica do 

cotidiano do alinhamento. As fontes desta visão equivocada estão baseadas, ainda segundo 

aquele autor, em dois fatores: o primeiro devido às oscilações dos modelos criados, já que o 

alinhamento pode requerer improvisação e os modelos possuem um ciclo de vida curto; o 

segundo, em função da dificuldade de implementação já que seus dois principais pólos, 

estratégia e tecnologia, movem-se de forma separada.   

Ademais, Brodbeck et al. (2005) destacam que muitos autores estudaram o 

alinhamento estratégico tendo por base o modelo clássico de Henderson e Venkatraman 

(1993). Estes estudos, em sua maioria, não focalizaram a operacionalização e a continuidade 

do processo de promoção do alinhamento ou no desmembramento das ações em projetos a 

serem implementados e monitorados ao longo do tempo, nem muito menos os direcionaram 

às pequenas empresas. 

Evidentemente algumas pesquisas, a exemplo das pesquisas sobre o modelo de 

maturidade de Luftman (2000), tratam o alinhamento estratégico como um processo mais 

dinâmico, mas construir e manter o alinhamento e a sinergia dos processos de planejamento, 

quando se envolve a tecnologia da informação, não tem sido fácil (REZENDE, 2002). 

A principal razão desta dificuldade de sincronizar tais processos decorre da dinâmica 

mencionada por Ciborra (1997). De fato, os processos de negócios estão mudando mais 

rapidamente do que a própria infra-estrutura de TI, ou seja, as empresas reinventam-se de 

maneira cada vez mais freqüente: elas criam novos produtos, desenvolvem novos processos, 

adaptam novas estratégias e elaboram novas estruturas organizacionais. A seu turno, há maior 

dificuldade em obter a sincronia e a dinâmica em empresas de produção de software. As 

razões principais se devem à pluralidade de focos que aparentemente faz satisfazer objetivos e 

desempenho dos clientes prioritariamente a seus interesses. Este corolário observa-se em 

empresas de software, em que a fluidez e a flexibilidade são constantes, e incessante a busca 

por inovação no produto desenvolvido. 

De fato, a inovação é um propulsor de mudanças e as empresas de software, entre 

todas as do setor de tecnologia da informação, são as mais intensivas em pesquisa e 

desenvolvimento (OCDE, 2005). Segundo dados do IBGE (2005), no processo de inovação 

destacam-se as empresas da área específica de pesquisa e desenvolvimento (96,7%), seguidas 

pelas do setor de software (77,9%), outras atividades de informática (49,6%) e 

telecomunicações (45,9%). 

Esperava-se então que no setor de software, constituído por empresas que utilizam os 

recursos da tecnologia da informação, incluindo software, para produzir software (sistemas de 



26 
 

  

informação), o alinhamento pudesse estar fortemente presente, por esta atividade envolver 

atualização constante e reportar-se às necessidades de negócios de outras organizações.   

Todavia, a prática mostra que as empresas de software possuem um produto virtual e 

trabalham sob demanda e mesmo que haja um padrão interno de produção, devem adaptar-se 

aos vários negócios dos clientes, fazendo com que as suas estratégias de negócio não estejam 

alinhadas às estratégias de TI, pois, com diversos focos de negócio, pensar e manter o próprio 

alinhamento estratégico entre estratégia de negócio e TI, como meta, torna-se uma tarefa 

difícil, suscitando então a possibilidade de existir várias formas possíveis de alinhamento, 

várias facetas. 

Ademais, Moody (2003) afirma que organizações inovadoras, como as de software, 

são culturalmente diferentes de organizações tradicionais em dois aspectos: estrutura de 

comunicação flexível, aberta e poder informal. Tais características são notoriamente 

inconsistentes com modelos de alinhamento de TI bem estruturados.  

Corroborando com o exposto, pesquisas sugerem que pequenas empresas falham ao 

transformarem para seu contexto práticas de administração modernas estabelecidas para 

grandes empresas (PROUDLOCK; PHELPS; GAMBLE, 1999). Tal falha decorre do fato da 

dimensão de empresa de menor porte criar uma condição particular que a distingue das 

empresas de maior porte, tornando necessário estudar a sua gestão sobre um enfoque diferente 

(LEONE, 1999). Deste modo, não é claro como alcançar e sustentar a harmonia entre 

negócios e TI, avaliar a maturidade do alinhamento e verificar o impacto da falta de 

alinhamento na empresa, quando se trata de empresa menor porte e mais especificamente de 

empresa de software. 

 Logo, buscando compreender como as pequenas e médias empresas de software 

caracterizam-se frente ao alinhamento estratégico e como os gestores dessas empresas 

entendem as práticas e processos para que se tenha o alinhamento estratégico entre estratégia 

de negócio e TI, foi definida a seguinte questão que norteará este estudo: quais as perspectivas 

de alinhamento estratégico entre estratégia de negócios e tecnologia da informação nas 

pequenas empresas de software?  

 

2.4 Objetivos 
  

Os objetivos são as metas estabelecidas pelo pesquisador, os alvos que se pretende 

atingir. Tendo como ponto de partida a conjuntura ora descrita e no intuito de responder ao 

problema de pesquisa supracitado, torna-se necessário definir os objetivos da pesquisa. 
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2.4.1 Objetivo geral 
 

Analisar as perspectivas e diferentes formas do alinhamento estratégico entre 

estratégia de negócios e tecnologia da informação nas pequenas empresas de software do 

Porto Digital.   

 

 

2.4.2 Objetivos específicos 
 

• Descrever as principais características das empresas de software do Porto Digital, 

independente do porte, no que concerne à existência do planejamento estratégico 

empresarial e do planejamento estratégico da tecnologia da informação;  

• Delinear o papel da tecnologia da informação para o alinhamento estratégico entre 

negócio e tecnologia da informação nas pequenas empresas de software do Porto 

Digital; 

• Caracterizar os fatores promotores e inibidores do alinhamento estratégico nas 

pequenas empresas de software do Porto Digital; 

• Verificar como ocorre o alinhamento estratégico entre o planejamento estratégico 

empresarial e o planejamento estratégico da tecnologia da informação nas 

pequenas empresas de software do Porto Digital; 

• Identificar, com base no modelo de Luftman (2000), o nível de maturidade do 

alinhamento estratégico nas pequenas empresas de software do Porto Digital.  

 

 

2.5 Justificativa 
 

Este estudo, que visa analisar as perspectivas do alinhamento estratégico entre 

estratégia de negócios e tecnologia da informação nas pequenas empresas de software do 

Porto Digital, pode ser justificado pela relevância acadêmica do tema, pelo contexto do 

estudo, pela carência de estudos similares e pelas contribuições no campo teórico.  

Embora haja diversos textos científicos e pesquisas sobre o alinhamento entre 

estratégia de negócios e TI no âmbito nacional e internacional e este tema ser apontado como 

assunto de destaque pelos executivos de TI (JAHNKE, 2004), apresentando-se, portanto, 

como um tema de importância teórica e prática, o alinhamento ainda é pouco compreendido e 
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praticado pelas organizações brasileiras (RIGONI; BRODBECK; HOPPEN, 2006). Isto 

indica uma necessidade de novas pesquisas, como esta, para uma melhor compreensão do 

assunto. 

Estudos relacionados às práticas de alinhamento estratégico para grandes empresas, já 

vêm gerando corpo teórico, tanto em pesquisas internacionais como nacionais. Numerosos são 

os pesquisadores que têm abordado aspectos do alinhamento estratégico entre estratégia de 

negócio e tecnologia da informação no âmbito das grandes empresas. Contudo, poucos são os 

avanços conceituais que se têm efetuado a este respeito no segmento de empresas de menor 

porte (LEVY; POWELL, 2005).  

As poucas pesquisas encontradas associadas ao tema e que lidam com o segmento de 

empresas de pequeno porte (LEVY; POWELL, 1998; DUHAN; LEVY; POWELL, 2001; 

HUSSIN; KING; CRAGG, 2002; ISMAIL; KING, 2006; RAYMOND; CROUTEAU, 2006) 

foram desenvolvidas com base nas experiências de outros países, especificamente, no setor 

industrial de manufatura, devido ao seu alto grau de sofisticação em TI, com pouca 

importância para outros segmentos, como o setor de software que aqui foi estudado. Portanto, 

ter um estudo que busque fazê-lo, no contexto das pequenas empresas, tem uma evidente 

relevância teórica. 

Em adição, o mercado mundial de software surge como um dos mais atraentes dentre 

todos os serviços e produtos ligados à tecnologia da informação, oferecendo oportunidades de 

novos negócios (FERNANDES; TEIXEIRA, 2004) e estudar seu vínculo com o 

desenvolvimento regional pode contribuir com soluções específicas para redes de empresas 

localizadas na região e construir competências que podem gerar sinergias para o 

desenvolvimento de outras atividades de alta tecnologia (FREIRE; BRISOLLA, 2005). 

Devido a essa razão, as empresas de software associadas ao Porto Digital, 

especialmente as pequenas, foram escolhidas como objeto deste estudo. Recife possui uma 

das maiores concentrações de negócios de tecnologia da informação do país (EXAME, 2004). 

O setor de tecnologia da informação e comunicação respondia por 1,2% do PIB de 

Pernambuco em 1999, e, em 2005, foi responsável por 3,8% (VELOSO, 2005, p. 138). 

Em outro foco, o Recife destaca-se no cenário nacional devido à instalação do Porto 

Digital que se consolidou com os investimentos realizados na melhoria dos processos de 

desenvolvimento de software e com a instalação de dezenas de empresas vindas de outras 

regiões da Região Metropolitana do Recife, de outros estados e até de outros países (PORTO 

DIGITAL, 2006).   
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Logo, constata-se a necessidade de identificar e discutir as especificidades do 

alinhamento em um setor da economia local que se destaca como um dos que mais inovam 

(ROSELINO, 2006), contribuindo para o entendimento e aprofundamento de certos elementos 

encontrados na literatura e justifica-se então compreender, a realidade do alinhamento 

estratégico, que foi concebido para solucionar os problemas surgidos nas grandes empresas, 

no cenário específico das pequenas, inclusive as de software. 

Desta forma, um estudo sobre alinhamento estratégico entre estratégia de negócio e 

tecnologia da informação envolvendo as empresas de software, usuárias intensivas de TI e 

que desenvolvem soluções de software para outras empresas, pode contribuir com novas 

evidências para a literatura de alinhamento estratégico, em especial pela incorporação de 

elementos expandidos para uma realidade setorial e local, permitindo descobrir e associar 

novas práticas, inclusive discutindo também a falta de alinhamento, uma faceta sempre 

presente, mas pouco considerada. 

Por fim, acredita-se que esta tese contribuirá com o conhecimento a respeito do tema 

no campo da ciência da administração e preencherá lacunas deixadas pela carência de estudos 

de alinhamento estratégico no ambiente de investigação delineado, assim como apontará as 

práticas existentes e o nível de maturidade de alinhamento estratégico encontrado em 

pequenas empresas de software, possibilitando a realização de novas pesquisas. 
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3 Referencial Teórico 

 
O referencial a ser apresentado neste capítulo permitirá um mapeamento dos conceitos 

e teorias existentes e vinculadas aos temas em estudo e contribuirá para a fundamentação da 

pesquisa, revelando o conhecimento acumulado sobre os tópicos. O diagrama abaixo mostra a 

articulação pretendida. 

 
Figura 1 (3) - Diagrama conceitual da pesquisa. 

 

O roteiro parte de conceitos como organização, tecnologia da informação e tipos de 

planejamentos (PEE e PETI) a fim de referir a noção de alinhamento estratégico, na qual se 

vai estruturar a pesquisa empírica, buscando então empregos e usos de modelos e fatores 

promotores, inibidores e causadores de alinhamento (e de eventual desalinhamento), 

contrapostos aos níveis de maturidade do alinhamento estratégico, estipulados para as 

empresas desenvolvedoras de software.  
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3.1 Organizações e suas configurações 
 

A definição do que seja uma organização é bastante variável na literatura e tem 

evoluído em função das mudanças que ocorrem na sociedade. Maximiano (2006) destaca que 

com a urbanização surgiram as primeiras organizações formais, as cidades e os estados, que 

demandaram o surgimento de práticas administrativas que evoluiriam nos séculos seguintes, 

principalmente com a revolução industrial que impulsionou a criação de modelos de 

administração e organização. “O trabalho nas fábricas passou a exigir horários rígidos, rotinas 

predefinidas, tarefas repetitivas e estreito controle” (WOOD JÚNIOR, 2004, p. 230). 

Em decorrência dessa nova forma administrativa surgiram as primeiras reflexões 

sistematizadas sobre as organizações industriais, creditáveis a Taylor e suas leis científicas e a 

Fayol e seus princípios administrativos (CARAVANTES; PANNO; KLOECKNER, 2005).  

Já Barnard (1979, p. 94) define organização como sendo “um sistema de atividades ou forças, 

de duas ou mais pessoas, conscientemente coordenadas”. Ampliando essa visão, Stoner e 

Freeman (1997) afirmam que as organizações possuem elementos objetivos (programas) e 

recursos para cumpri-los (tarefas, tecnologia, pessoas e entre elas o líder).  

De fato, Motta e Vasconcelos (2002) afirmam que as organizações dependem de 

recursos materiais, tecnológicos e de certos tipos de competência técnica para o atingimento 

de suas metas formais. Em suplemento, Hall (2004, p. 30) diz que é complexo definir 

organização e a considera como sendo “uma coletividade com uma fronteira relativamente 

identificável, uma ordem normativa (regras), níveis de autoridade (hierarquia), sistemas de 

comunicação e sistemas de coordenação dos membros (procedimentos)”. 

Observa-se, enfim, que de meados do século XX até a transição para o século XXI, 

foram criados vários conceitos e desenvolvidos diversos modelos para explicar as 

organizações. Wood Júnior (2004) enfatiza que a modernização dos conceitos originais sobre 

organização inclui uma flexibilização do princípio de centralização e um maior 

reconhecimento do lado humano.   

Nota-se assim, nos conceitos apresentados, que alguns elementos-chave foram 

destacados (coordenação, plano, competência, coletividade) e que a complexidade de definir 

uma organização, ocorre devido à existência de diferentes arranjos organizacionais. 

Ratificando essa perspectiva, Rodriguez (2002) destaca que as formas de estruturação da 

organização evoluíram, tornando-se mais flexíveis e variadas.  

A seguir, serão descritas essas mudanças na ótica das configurações organizacionais. 
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3.1.1 Configurações organizacionais 
 

Uma organização pode ser descrita em termos de algum tipo de configuração estável 

de suas características (MEYER; TSUI; HININGS, 1993); em outras palavras, as 

organizações funcionam porque reúnem diferentes características de maneiras 

complementares (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). Sendo assim, as 

configurações apontam importantes distinções entre organizações, funcionando como 

modelos abstratos para retratar suas realidades.  

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) apresentam uma classificação para 

configurações organizacionais segundo a estrutura e o poder, conforme quadro 1. 

 

Configuração Descrição Estrutura Poder Comentário 
 
Empreendedora 

É simples e 
pequena 

Informal e 
flexível 

Exercido pelo 
patrão 

Possuem uma hierarquia 
gerencial reduzida e centrada 
no líder, fazem o trabalho 
ocorrer com menos burocracia 

 
 
Máquina 

Alta 
especialização e 
trabalho 
padronizado 

Hierarquizada, 
com distinção 
entre linha e apoio

Centrado na 
gerência de 
linha e equipe 
tecnocrática 

O controle das atividades, a 
padronização, a burocracia e a 
estabilidade ambiental são 
condições que favorecem este 
tipo de configuração 

 
Profissional 

Baseia-se nas 
capacidades e 
conhecimento de 
seus profissionais 

Descentralizada Profissionais 
altamente 
treinados 

Nessa configuração o núcleo 
operacional, por seu 
conhecimento específico, tem 
certo poder 

 
 
Diversificada 

Opera com um 
conjunto de 
atividades 
relativamente 
independentes. 

Flexível 
(centralizada ou  
descentralizada) 

Gerente de 
divisão  

Este tipo de configuração 
surge em uma organização, 
que precisa controlar as 
demais unidades de negócio 

 
 
Adhocracia 

Inova de forma 
complexa 

Descentralizada e 
matricial 
envolvendo 
múltiplas equipes 

Exercido pelos 
especialistas 

A busca por novos 
conhecimentos em processos e 
produtos leva equipes de 
especialistas a trabalharem em 
projetos inovadores 

 
Missionária 

Dominada por 
uma cultura forte 

Descentralizada 
(com pouca 
especialização) 
 

Valores e 
crenças 

Membros cooperam por 
acreditarem na tradição e na 
ideologia da organização 

 
Política 

Caracteriza-se 
pelo conflito  

Estrutura 
temporária ou 
permanente  

Não dispõe de 
um sistema de 
poder estável 

A ausência de poder gera a 
perda de controle na 
organização 

Quadro 1 (3) - Descrição das configurações organizacionais 
Fonte: Construído a partir de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000). 
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Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) ainda destacam que as organizações reais não 

são exatamente como qualquer uma das antes mencionadas em seu estudo, embora algumas 

contemplem características de diversos tipos. 

Muitas empresas desenvolvedoras de software podem ser vistas como empreendedora, 

profissional, adhocracia e missionária, pois enfrentam contingências ambientais provenientes 

de várias frentes como a concorrência, as regulamentações ou leis governamentais e as novas 

tecnologias (WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2000). São submetidas às diversas forças do 

ambiente que fazem com que novos formatos organizacionais sejam criados em resposta às 

mudanças ocorridas no ambiente, especialmente formatos que valorizem o desenvolvimento 

das competências e as habilidades dos indivíduos. Dentre estes formatos vale ressaltar a 

formação de empresas virtuais e a formação de redes de empresas.  

Embora reconhecendo sua potencialidade, Venkatraman e Henderson (1998) rejeitam 

uma organização virtual como uma estrutura distinta da funcional, divisional ou matricial, 

tratando a virtualidade como uma característica aplicável a qualquer organização. Admitem, 

no entanto, a criação de novos modelos de negócios suportados pela tecnologia da 

informação, os quais refletem três vetores distintos e interdependentes:   

• Interação cliente: representa o encontro virtual na qual o cliente interage com a 

empresa sobre seus produtos e serviços; 

• Configuração dos ativos: trata de uma rede de negócios, contrastando com o 

tradicional modelo verticalmente integrado;  

• Conhecimento: especialização virtual dentro e além dos limites organizacionais. 

Neste contexto, Wood Júnior (2002) argumenta que as organizações estão 

transformando-se em sistemas cada vez mais abertos, em que as fronteiras cooperativas e 

concorrenciais estão se tornando mais difíceis de identificar, misturando fornecedores, 

clientes e concorrentes, a ponto de não saber em que ponto termina a cooperação e começa a 

concorrência. Ainda para o referido autor, as organizações virtuais empregam amplamente a 

tecnologia da informação e vão além fronteiras, utilizando alianças temporárias. 

Sustenta-se, pois, nesta linha, que a difusão das novas tecnologias permitiu a expansão 

das relações e troca de informações, com isto, a formação de redes tem-se apresentado como o 

formato organizacional adequado para promoção do aprendizado intensivo na geração de 

conhecimento e inovações. Dentre os vários formatos organizacionais em redes tem-se: as 

alianças estratégicas, arranjos locais, clusters e distritos industriais (LEMOS, 1999).  

A configuração em rede é uma maneira das empresas alcançarem competitividade nos 

mercados por meio de um complexo ordenamento de relacionamentos, em que as firmas 
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estabelecem interrelações (BALESTRIN; VARGAS, 2004).  Nesse sentido, pequenas e 

médias empresas têm optado pela constituição de redes com outras empresas do setor, 

almejando o fortalecimento da sua competitividade, assim como, a possibilidade de enfrentar 

os novos concorrentes em melhores condições de competição (WEGNER; DAHMER, 2004). 

Do exposto, pode-se afirmar que os novos formatos organizacionais surgem como 

resposta a mudanças ambientais, ou seja, “não se pode mais falar de one best way, de uma 

estrutura ideal, mas de uma variedade de novas formas, que vão desde a simples flexibilização 

do modelo tradicional até arquiteturas significativamente diferentes” (WOOD JÚNIOR, 2002, 

p. 141).   

Para Moody (2003), as razões pelas quais as organizações são culturalmente 

diferentes, variadas e complexas envolvem costumes históricos e estilos de liderança, mas isto 

não quer dizer que uma organização é melhor do que outra, apenas que existem diferentes 

maneiras de conduzir o negócio e estabelecer relações com outras empresas.  

Assim a dessemelhança de configurações organizacionais é isomórfica à própria 

diversidade existente no ambiente.  Pode-se analisar esse pêndulo de variedades em função de 

toda organização estar inserida em um espaço cultural e social e é este espaço que condiciona 

como a organização será administrada (MORGAN, 1996), especialmente as pequenas 

empresas. 

No entanto, neste contexto ainda, não se pode deixar de destacar que empresas de um 

mesmo segmento também podem ter semelhanças entre si, com características que se 

aproximam de certas configurações. Afinal, mecanismos miméticos, coercitivos e normativos, 

também levam a uma configuração uniforme, que para DiMaggio e Powell (2005), ocorre em 

função das organizações existirem para dar suporte ao ambiente. 

Mesmo assim, as organizações valem-se de funções essenciais a sua gestão. Tais 

funções, segundo Rezende (2002), são as principais macro-atividades das organizações sem as 

quais as empresas não atingiriam sua plenitude, conforme será abordado no próximo tópico.  

 

 

3.1.2 Funções administrativas 
 

No começo do século XX, Fayol (1989, p. 25) idealizou o funcionamento de uma 

empresa tendo por base seis funções distintas: técnica, comercial, financeira, segurança, 

contabilidade e administrativa. A esta última deu maior destaque devido ao “encargo de 
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formular o programa geral de ação da empresa, de constituir o seu corpo social, de coordenar 

os esforços, de harmonizar os atos”.   

A função administrativa foi inicialmente definida numa seqüência lógica como: 

prever, organizar, comandar, coordenar e controlar (FAYOL, 1989). Tal seqüência constitui o 

processo administrativo, o qual o dirigente, e alguns membros do corpo social, utilizam no 

seu trabalho para tomar decisões, estabelecer metas, definir diretrizes, atribuir 

responsabilidades e coordenar e controlar as ações dos seus subordinados.  

Apesar das organizações buscarem certificações em programas de qualidade ou em 

produtos, utilizarem diversos modelos de gestão e implantarem recursos de tecnologia da 

informação, as funções administrativas básicas se mantêm até os dias atuais. 

Neste escopo, para Stoner e Freeman (1997) são os planos que dão à organização seus 

objetivos e definem o melhor procedimento para alcançá-los. Planejamento significa “definir 

metas para o desempenho organizacional futuro e decidir sobre as tarefas e o uso de recursos 

necessários a sua realização” (DAFT, 1999, p. 5).  

O ato de organizar decorre do planejamento e reflete como a empresa procura se 

estruturar para cumprir o que foi determinado nos planos (CARAVANTES; PANNO; 

KLOECKNER, 2005). Stoner e Freeman (1997, p. 20) definem o ato de organizar como “o 

processo de arrumar e alocar o trabalho, a autoridade e os recursos entre os membros de uma 

organização” para que os objetivos sejam alcançados. 

Já para as funções clássicas comandar e coordenar há diferentes acepções como 

dirigir, influenciar e liderar. A primeira acepção foi definida por Fayol (1989) como o 

sustentáculo das seis funções essenciais da organização, enquanto que a segunda visão 

representa o ato de orientar as atividades dos membros de uma organização (CERTO, 2003) e 

a última consiste em um trabalho integrado com as pessoas (STONER; FREEMAN, 1997; 

MAXIMIANO, 2006).  

Certo (2003) destaca o controle como um processo contínuo, pelos quais os gerentes 

reúnem informações, para compará-las e a partir daí tomar as medidas cabíveis na gestão das 

mudanças organizacionais.  Assim, o controle consiste em regular, monitorar e avaliar por 

meio de padrões de desempenho a organização seja por antecipação (controle prévio) em 

tempo real (controle simultâneo) ou no final do processo (controle de feedback), permitindo 

que o administrador mantenha a organização no caminho escolhido por meio de informações 

fornecidas pelas ferramentas de controle (CARAVANTES; PANNO; KLOECKNER, 2005). 

Evoluindo, o estudo da função administrativa fez surgir novos arranjos para o processo 

administrativo (STONER; FREEMAN, 1997; DAFT, 1999; CARAVANTES, PANNO, 
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KLOECKENER, 2005), através da propositura de novas funções gerenciais básicas: 

planejamento, organização, liderança e controle.  Já Certo (2003) denomina as quatro funções 

básicas da administração como: planejamento, organização, influência e controle. A figura 2 

vislumbra a convergência destas proposições.  

 

 
Figura 2 (3) - Proposições das funções administrativas 

Fonte: Inspirado em Certo (2003). 
 

Verifica-se nessas últimas proposições uma busca pela integração. A forma de 

consagrar tal integração converge para a liderança. Segundo Maximiano (2006), para planejar, 

controlar, organizar e executar, os administradores precisam das pessoas e estas respondem à 

liderança para realizar os demais processos da administração.  

Liderança significa criar uma cultura e valores comuns à empresa, transmitir a idéia 

dos objetivos organizacionais a todos os membros da organização (DAFT, 1999). Segundo 

Katz e Kahn (1987), na descrição das organizações, nenhuma palavra é mais usada do que 

liderança e, provavelmente, nenhuma é utilizada com tantas variações de significado. Um dos 

tipos de liderança que aparece na literatura é a estratégica que de acordo com Hitt, Ireland e 

Hoskisson (2005) corresponde à capacidade de antecipar, vislumbrar, manter flexibilidade e 

delegar poderes objetivando mudanças estratégicas quando necessário. 

Sledgianowski e Luftman (2005), afirmam que líderes de negócio e de TI estão 

continuamente procurando práticas de administração para ajudá-los a alinhar suas estratégias 

de negócios e suas estratégias de tecnologia da informação e convergem esta ação para um 

processo de execução. 

A execução baseia-se em realizar as atividades planejadas, por isso planejamento, 

organização e controle envolvem processos de execução que se inter-relacionam. Os planos 

evoluem à medida que a execução avança, sendo modificados na medida em que surgem 
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novas decisões e é necessário criar ações corretivas, por meio da função administrativa 

controle (MAXIMIANO, 2006). 

  Enfim percebe-se cada vez mais a necessidade de integração dessas funções e de seus 

processos, sendo, o suporte às decisões o elemento central dessa busca. A figura 3 ilustra este 

arranjo. 

 
Figura 3 (3) - Funções administrativas integradas 

  Fonte: Adaptado de Maximiano (2006).  
 

Em suma, a despeito da crescente adaptação contextual e mesmo diante da 

dinamicidade do ambiente e das diversas configurações organizacionais, as funções 

organizacionais básicas, ainda que modificadas, servem como orientação para tomada de 

decisão, assim como para implementação da estratégia de negócios que tem na base as funções 

administrativas.   

 

 

3.2 A estratégia nas organizações 
 

A palavra estratégia existe há muito tempo e remonta a princípios militares 

envolvendo objetivos, metas, táticas e ações. Sua utilização no contexto empresarial 

aconteceu em função das mudanças e descontinuidades verificadas no ambiente externo e em 
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decorrência da dinâmica organizacional, caracterizando-se como ferramenta para reorientar o 

avanço da organização (ANSOFF, 1990).  

Pela proposição de Henderson (1998), estratégia é a busca deliberada de um plano de 

ação para desenvolver e ajustar a vantagem competitiva da empresa. Já para Porter (1999), o 

lema da estratégia é ser diferente, ou seja, desempenhar atividades de maneira diferente ou 

desempenhar atividades diferentes em comparação com os concorrentes, determinando uma 

posição. Assim, a diferença entre uma organização e seus concorrentes é a base da vantagem 

competitiva, devendo as organizações aumentarem o escopo de sua vantagem através da ação 

estratégica. Nesta direção, Barney (2002), afirma que compreender as ameaças e 

oportunidades que uma firma enfrenta e as forças e fraquezas que ela possui, é uma 

importante precondição para a escolha e a ação estratégica. 

Segundo Griffy-Brown e Chun (2007), abordagens estratégicas distintas são criadas 

para enfrentar os desafios do mundo dos negócios, tais como desregulamentação, novas 

tecnologias, pressões econômicas, aumento da competição e globalização. 

Enquanto Henderson (1998) apresenta a competição como o cerne da estratégia e 

Porter (1989) apregoa-a como o conjunto de atividades que viabilizam o posicionamento 

estratégico; Ohmae (1998), defende a idéia de que a estratégia representa a atenção total às 

necessidades dos clientes e a análise das reais possibilidades da empresa em atendê-las, o que 

significa que a preocupação estratégica está em criar valor para os clientes.  

Procurando entender os meios pelos quais as estratégias se formam, Mintzberg, 

Ahlstrand e Lampel (2000) apresentam cinco concepções diferentes para estratégia: 

• Estratégia pretendida: é o curso de ação para o futuro, por isso corresponde aos 

planos (olhar para frente); 

• Estratégia realizada: significa manter a consistência de comportamento ao longo 

do tempo e representa um padrão (olhar para o passado); 

• Estratégia de posição: adotada em situações que associam a localização de 

mercados a determinados produtos (produtos e mercados); 

• Estratégia em perspectiva: o foco é a maneira como as organizações atuam de 

forma alinhada com sua visão (maneira de fazer as coisas); 

• Estratégia como truque: corresponde às manobras que são feitas para a organização 

se manter competitiva e driblar os concorrentes (pretexto para enganar os rivais). 

A categorização da formação das estratégias ainda pode ser combinada de duas 

maneiras diferentes: as estratégias podem ser deliberadas, quando as intenções são realizadas, 
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ou emergentes, que se formam como reação a eventos inesperados e chegam à realização 

(MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000; MINTZBERG et al., 2006). As primeiras 

focalizam o controle em virtude de sua realização ocorrer exatamente como fora pretendido. 

As segundas focalizam o conhecimento por sua realização ocorrer sem uma intenção 

explícita, sendo percebidas como uma ação estratégica à medida que acontecem ou depois que 

se desenvolvem.  

Naturalmente, as organizações não assumem uma estratégia com características tão 

facilmente distinguíveis para se encaixar exclusivamente em algum dos tipos citados. Assim, 

apesar das distinções existentes entre as estratégias emergentes e as deliberadas serem 

representadas como pontos extremos de um continuum, existem possibilidades de combinação 

em sua formulação, refletindo tanto aspectos deliberados como emergentes (MINTZBERG; 

AHLSTRAND; LAMPEL, 2000; MINTZBERG et al., 2006).  

Ansoff (1990) adverte que quando uma empresa se defronta com a descontinuidade, 

enfrenta os seguintes problemas: como escolher as direções certas para o crescimento futuro 

dentre tantas alternativas desconhecidas; como fazer com que todos na organização cooperem 

na nova direção escolhida. Destaca-se, assim, que a essência para solução da descontinuidade 

encontra-se na formulação e implantação de estratégias.  

Desta forma, o papel dos líderes não é preconceber estratégias deliberadas, mas 

gerenciar o processo de aprendizagem estratégico, pelos quais novas estratégias também 

podem emergir (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). 

Wright, Kroll e Parnell (2000) destacam a estratégia a partir de três pontos de 

vantagem: formulação, implementação e controle estratégico. Já Petigrew (1987) afirma que 

não existe distinção entre formulação e implementação, pois considera a construção das 

estratégias como transformações interativas ao longo do tempo. Para Hitt, Ireland e Hoskisson 

(2005), a utilização eficaz das partes interdependentes do processo de administração 

estratégica, resulta na escolha do rumo que a empresa adotará para alcançar os resultados 

desejados, em termos de competitividade estratégica e retornos acima da média.  

Em suma, o processo de desenvolver estratégia deve abranger todos os níveis da 

empresa, de forma a tornar possível as mudanças necessárias ao sucesso e à sobrevivência 

(CARVALHO; LAURINDO, 2003). O ponto de partida na elaboração da estratégia é o 

dimensionamento de todos os fatores situacionais, internos e externos (THOMPSON 

JÚNIOR; STRICKLAND III, 2004).   
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3.2.1 Níveis de estratégia 
 

As estratégias em uma empresa podem ser classificadas em três níveis: da corporação, 

dos negócios e das áreas funcionais. 

A estratégia utilizada no âmbito corporativo é elaborada pela alta gerência e procura 

estabelecer posições comerciais em diversos segmentos, além de buscar a melhoria do 

desempenho do grupo de negócios em que a empresa se diversificou (THOMPSON JÚNIOR; 

STRICKLAND III, 2004). Desta forma, envolve ações com as quais a firma se projeta para 

alcançar vantagem competitiva ao operar em múltiplos negócios simultaneamente (BARNEY, 

2002). Portanto, a gestão estratégica no nível corporativo preocupa-se com as linhas de 

negócios que a empresa deve buscar, abordando decisões sobre aquisição de novos negócios, 

fusões, estabelecimento de joint ventures e criação de alianças estratégicas nacionais e 

internacionais (GORDON; GORDON, 2006).  

Já a estratégia relacionada ao âmbito de negócios representa as ações que as firmas 

tomam para alcançar vantagem competitiva em um único negócio, ou seja, dentro de um 

mercado (BARNEY, 2002). Portanto é a busca de desempenho bem sucedido em uma linha 

de negócio específica. Para firmas com múltiplos negócios, a estratégia corporativa é quem 

dirige a estratégia, ocorrendo comparação entre cada unidade de negócio sobre como melhor 

competir por clientes. Para firmas que possuem um único negócio a estratégia se assemelha a 

uma estratégia corporativa (THOMPSON JÚNIOR; STRICKLAND III, 2004).  

Ainda sob essa perspectiva, Porter (1989) destaca que a chave para a formulação da 

estratégia é analisar as oportunidades e restrições particulares no segmento, mediante a 

abordagem das forças competitivas (risco de novos entrantes; poder de barganha de 

fornecedores e compradores; risco de produtos substitutos, rivalidades entre os concorrentes) 

e por meio de três estratégias de negócios: liderança de custos, diferenciação do produto e 

enfoque. Além disso, a estratégia em nível de negócios, segundo Hitt, Ireland e Hoskisson 

(2005) envolve a formação de competências em algumas atividades cruciais e busca a 

iniciativa estratégica com as diversas áreas funcionais. 

O foco da estratégia funcional é fornecer apoio para o alcance das metas estratégicas 

da empresa. O desenvolvimento e a implantação das estratégias funcionais direcionam o 

caminho pelos quais os departamentos desempenham suas atividades para atingir os objetivos 

organizacionais (GORDON; GORDON, 2006). Nesse sentido, a inter-relação com as 

estratégias de negócios é primordial por descrever as tarefas que devem ser executadas para se 

implementar a estratégia da empresa (CERTO; PETER, 1993).  Segundo Thompson Júnior e 
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Strickland III (2004), a estratégia funcional possui dois papéis: apoiar a estratégia geral de 

negócios em sua abordagem competitiva e descrever como a área funcional vai atingir os 

objetivos estabelecidos.  

Para realizar a implementação da estratégia empresarial é necessário valer-se de 

algumas ferramentas, tais como o planejamento estratégico empresarial (REZENDE, 2002), o 

qual permite estabelecer um rumo para organização, em termos da determinação de objetivos, 

políticas e estratégias aplicáveis para todos os níveis organizacionais.     

 

 

3.2.2 Planejamento estratégico empresarial 
 

O planejamento estratégico empresarial (PEE) pode ser definido como um conjunto de 

estratégias desenvolvidas por diferentes gerentes em diversos níveis na hierarquia da 

organização (THOMPSON JÚNIOR; STRICKLAND III, 2004). Também pode ser visto 

como elemento que determina a missão geral da empresa, desmembrando-a em objetivos e 

metas e estruturando as etapas e meios para conseguir atingi-las, mediante a combinação dos 

recursos da organização com seus mercados e suas oportunidades (TURBAN; RAINER 

JÚNIOR; POTTER 2003).   

De acordo com as visões acima, o planejamento estratégico empresarial deve ser 

projetado a longo prazo, voltado para as relações entre a empresa e seu ambiente, 

envolvendo-a completamente, abarcando-lhe todos os recursos, para obter o efeito sinergético 

de todas as suas capacidades e potencialidades. 

A necessidade de elaboração do planejamento estratégico empresarial independe do 

tipo e tamanho da organização e surge quando a consecução de um estado futuro, desejado 

pela organização, envolve um conjunto de decisões interdependentes, relevantes e grandiosas 

(SINGHVI, 2000).  

Ansoff, Declerck e Hayes (1990) apresentaram o planejamento estratégico empresarial 

como um procedimento racional composto pela identificação dos objetivos da empresa, análise 

do mercado para que tais objetivos fossem atingidos e determinação das capacidades da 

empresa para que se pudesse tirar vantagem do seu potencial. Mintzberg, Ahlstrand, Lampel 

(2000) afirmam que os diferentes modelos de planejamento estratégico são prescritivos e 

reduzem-se às mesmas idéias básicas: fixação de objetivos, auditoria externa, auditoria interna, 

avaliação e operacionalização da estratégia.  

No que concerne a tempo, segundo Rezende e Abreu (2000), as estratégias que 
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fundamentam o plano estratégico empresarial são consideradas de longo prazo, 

convencionando-se na média entre três a cinco anos para planejamento, com prazos de revisão 

entre três a seis meses, embora Thompson Júnior e Strickland III (2004) acreditem que o 

planejamento estratégico empresarial raramente faz uma previsão de todas as situações 

relevantes que deverão acontecer em um ano. Na mesma direção, a definição do tempo implica 

que o planejamento estratégico, durante sua formação, requer previsibilidade e também 

estabilidade. Ironicamente, Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) afirmam que o mundo tem 

que ficar parado durante o processo de planejamento. 

Outras críticas sobre o planejamento estratégico empresarial começaram a surgir 

devido ao seu excessivo formalismo. Para Whittington (2002, p. 27), “os procedimentos 

regulares e as quantificações precisas do planejamento estratégico são rituais confortadores 

em um mundo hostil”, ou seja, servem apenas para tentar simplificar o mundo complexo, pois 

são feitas adaptações mínimas, acarretando que a organização torna-se indiferente às mudanças 

reais.  

Em conseqüência, quando uma organização não leva em consideração as mudanças do 

ambiente e não faz questionamentos constantes sobre sua missão e visão empresarial, pratica um 

planejamento formal e estático, no qual define ações e prescreve objetivos, através de políticas e 

princípios rígidos, que a longo prazo acabam engessando a administração (LOBATO, 2000).  

Destarte, diante destas críticas, o PEE é definido como um meio para programar uma 

estratégia já criada e para lidar formalmente com suas implicações (MINTZBERG et al., 2006).  

Nessa mesma perspectiva, enquanto a estratégia empresarial está voltada para o que a 

organização deve fazer para alcançar os objetivos empresariais, o PEE procura especificar 

como fazer para alcançá-los (ANSOFF 1990; MINTZBERG et al., 2006). Mesmo assim, Beal 

(2004), afirma que explicitar a estratégia por meio do PEE permite a organização adquirir foco, 

com economia de tempo e recursos. 

De todas essas considerações em torno do assunto, parece ficar evidente que o 

planejamento estratégico empresarial, em que pesem as críticas de impedir a criatividade e a 

flexibilidade na gestão, por prover planejamento e formalização de objetivos e ações, aumenta 

as probabilidades de sucesso de uma organização. Isto ocorre em função da mudança de 

enfoque do PEE, o qual passa a ser tipicamente um processo de aprendizagem informal 

praticado por pessoas de vários níveis e de diferentes disciplinas (ZEE; JONG, 1999), uma 

abordagem em que o pensamento estratégico se desenvolve em qualquer hora e em qualquer 

lugar na organização. 

Nesta direção, Keen (1996) afirma que seria quase impossível encontrar qualquer 
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atividade organizacional em que a estratégia, o planejamento e as operações não dependam de 

algum aspecto da tecnologia da informação, seja como necessidade ou por oportunidade 

competitiva. Também, Mota, Vasconcelos e Wood Júnior (2004) concordam que as mudanças 

estruturais ocorrem devido ao surgimento de novas tecnologias que transformam, inclusive, 

os papéis organizacionais. 

Em função da importância creditada a TI pelos estudiosos, natural se faz que o 

próximo tópico aborde o tema tecnologia da informação, enfatizando sua evolução, aplicação 

e o planejamento estratégico da TI.  

 

 

3.3 Tecnologia da informação 

 
Meirelles (1994) previu um processo paralelo de crescimento da informática e das 

telecomunicações até o final do século XX. Neste processo, a evolução da informática 

seguiria em direção a uma crescente sistematização, ou uso crescente dos chamados sistemas 

de informação, e as telecomunicações evoluiriam para a digitalização. Hoje, essas áreas vêm 

apresentando uma convergência tanto no tratamento quanto no transporte da informação, 

referindo-se a uma integração das aplicações e a uma maior mobilidade, consumando o que se 

premia como teleinformática. 

A teleinformática, também denominada de tecnologia da informação, abriu acesso a 

serviços informatizados para contingentes cada vez mais numerosos, dentro e fora das 

empresas, mediante o acelerado desenvolvimento dos sistemas e redes de comunicação 

eletrônica mundiais, tais como, a Internet (LEMOS, 1999). Constata-se ainda que a 

massificação da Internet vem provocando mudanças expressivas na forma como a TI apóia as 

operações empresariais e as atividades de trabalho dos usuários finais. 

Com o surgimento do e-business, no final da década de 1990, a Internet ficou definida 

como um canal ativo entre quem vende e quem compra (BARBIERI, 2001), ou seja, empresas 

transacionando com empresas no denominado business to business (B2B), ou consumidores 

interagindo com empresas no chamado business to customer (B2C).  

Para Magalhães (2006), a Internet é indutora de mudanças significativas nos processos 

dos negócios (comércio eletrônico, Internet Banking, estruturas de cadeias de suprimento 

eletrônico e outros), além de criar os novos modelos como lojas virtuais, leilão eletrônico, 
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revolucionando com tais empreitadas a gestão da informação e favorecendo em muito a 

estratégia de pequenas e médias empresas, especialmente as de software. 

A figura 4 apresenta a trajetória dessas tecnologias ao longo do século XX, indicando 

o caminho de convergência de mídias, no qual TV, rádio, telefonia, computadores e sistemas 

caminham justamente para um ponto comum: teleinformática.  

 
Figura 4 (3) - Processo de evolução da informática e das telecomunicações no século XX 

Fonte: Adaptado de Meirelles (1994). 
 

No tocante ao desenvolvimento de sistemas, outra mudança que tomou lugar na 

década de 1990 foi referente à maneira como as organizações obtêm os sistemas de 

informação. Outrora as empresas contavam com equipes de programadores para desenvolver 

seus próprios sistemas, mas com o desenvolvimento de novas ferramentas e com o surgimento 

de empresas desenvolvedoras de pacotes, especificamente os sistemas de enterprise resource 

planning (ERP), as empresas começaram a comprar sistemas prontos (SOUZA; SZAFIR-

GOLDSTEIN, 2003). 

Os sistemas ERP se consolidaram no final da década de 90 como soluções para 
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construção da infra-estrutura tecnológica das empresas (SOUZA; ZWICKER, 2001). Através 

de módulos integrados, várias aplicações foram se acoplando para construção de uma 

arquitetura de sistemas de informação como o customer relationship management (CRM) e o 

supply chain management (SCM), além das ferramentas que permitem análises e tomada de 

decisão a partir dos dados gerados pelos sistemas citados, como o business intelligence (BI) 

(SOUZA; ZWICKER, 2001; SOUZA; SZAFIR-GOLDSTEIN, 2003).   

Rodriguez (2002) afirma que a tecnologia é o impulsionador das mudanças em uma 

organização. Dentro desta perspectiva, a TI, segundo Albertin e Albertin (2005), é a 

tecnologia mais usada e aquela que está em franca expansão, ocasionando um profundo 

impacto no funcionamento das empresas.  Via de regra, a TI é a âncora que os gestores 

utilizam para lidar com a mudança dentro do processo de negócio (LAUDON; LAUDON, 

2002). 

A infra-estrutura de TI fornece um portfólio de recursos (CHUNG et al., 2005) 

compartilhados pela organização, constituídos pelo hardware, software, tecnologia de 

armazenamento de dados e redes (LAUDON; LAUDON, 2002).  O principal objetivo dessa 

infra-estrutura é oferecer flexibilidade aos negócios, dar suporte à organização frente às 

pressões de mercado (ALBERTIN; ALBERTIN 2005) e propiciar incremento de performance 

nas funções internas (monitoração, integração, redução de custos) que dependem de recursos 

da TI (BEAL, 2004). 

A respeito da interação da TI com a organização, Walton (1998) destaca algumas 

possibilidades tais como a capacidade de reação e adaptabilidade. Ainda no que concerne a 

esta interação, a tecnologia da informação possibilita um aperfeiçoamento das inovações 

organizacionais de forma a responder às crescentes pressões competitivas como a necessidade 

de operar em tempo real, a orientação para as demandas específicas dos clientes, a melhoria 

da qualidade de produtos e serviços e a introdução de novas formas de trabalho (TURBAN, 

RAINER JÚNIOR; POTTER, 2003; TIGRE, 2006).  A TI se espalhou pelas organizações, 

nas quais é usada para conectar clientes, fornecedores e parceiros (WEILL; BROADBENT, 

2004).   

Já Laudon e Laudon (2002) descrevem que a interação entre a tecnologia da 

informação e a organização é complexa e influenciada por forças mediadoras como: ambiente, 

cultura, estrutura, procedimentos padrão, regras de negócio, políticas e decisões 

administrativas, conforme exposto na figura 5.  

Assim, a capacidade para gerenciar e controlar os processos de negócios é cada vez 

mais realçada pelo sucesso da infra-estrutura de tecnologia da informação (LUFTMAN, 2004) 
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e desta maneira, a TI possibilita que os processos de negócio das empresas atravessem 

fronteiras organizacionais, modelando a nova plataforma empresarial (VENKATRAMAN; 

HENDERSON, 2004), facilitando interações internas e externas entre as organizações. Estas 

relações, no entanto, são mimetizadas em processos na visão sistêmica e em software na visão 

tecnológica. 

 
Figura 5 (3) - Interações entre organizações e tecnologia da informação 

Fonte: Adaptado de Laudon e Laudon (2002). 
 

 

3.3.1 O espaço do software na tecnologia da informação 
 
 A indústria de computadores surgiu nos anos 1940, nos Estados Unidos, iniciando suas 

atividades industriais na década seguinte com os computadores de grande porte e software 

desenvolvido pelos produtores dos equipamentos. O software de infra-estrutura de sistema era 

incluído no preço do hardware e não era faturado separadamente, enquanto o software de 

aplicação, destinado a responder às necessidades específicas de alguns grandes clientes, era 

objeto de um contrato (OCDE, 2005). Entretanto, essa condição acessória do software em 

relação ao hardware evoluiu no decorrer dos anos 1960 e 1970 para um produto desagregado 

(CAMPOS; NICOLAU; CÁRIO, 2000). 

 No início dos anos 1980, com a difusão dos computadores pessoais, ocorreu também 

uma expansão dos fabricantes de componentes e dos produtores de software, o que promoveu 

a base para novas aplicações (CASTELLS, 2003).  Já, nos anos 1990, cresceu o número de 
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pequenas empresas produtoras de software e houve a ascensão da interface gráfica Windows, 

acoplada ao sistema operacional das máquinas.  

A seu turno, projetos de implantação de sistemas padronizados de informação 

começaram a se destacar com a empresa SAP e foram criadas novas empresas fornecedoras 

de software integrados de gestão, como Oracle, Baan e Datasul que definiram um novo ramo 

de negócios (Mc MULLEN; FEENY, 2004; MAXIMIANO, 2006). Também, a presença da 

Internet como canal de negócios (o e-business), como já visto, criou diversas possibilidades 

para o uso de software (TEIXEIRA, 2001).  

A partir de 2000, inicia-se o fenômeno conhecido por offshoring, na qual as empresas 

de software dos países desenvolvidos buscam a terceirização de elementos da produção de 

software, por meio da sub-contratação de empresas de programação em economias 

emergentes, como a Índia, Rússia e China (GUEDES FILHO et al. 2006). O interesse desse 

fenômeno, segundo Akmanligil e Palvia (2004), é criar padrões globais e reduzir os custos. 

Segundo Bernroider (2002), o crescimento da indústria de software tem criado muitas 

oportunidades para as empresas de software, mas a globalização, a aceleração da mudança 

tecnológica, o curto ciclo de vida dos produtos e a constante inovação têm também criado 

ameaças. Assim, para sobreviver neste cenário, as empresas de software têm que se adaptar 

rapidamente às novas circunstâncias, que significa uma competição continuada em um 

ambiente dinâmico. 

A tendência é surgir muitos desafiantes no mercado nacional, tornando a competição 

no Brasil tão acirrada como é em nível mundial. Em se tratando do mercado interno 

(KUBOTA, 2006), a indústria brasileira de software enfrenta uma dificuldade essencial que se 

caracteriza pela reticência das instituições financeiras quanto a emprestarem para empresas 

que têm baixo nível de imobilizado e, em conseqüência, irrisórias garantias reais, posto que a 

maioria é oriunda de processos de incubação tecnológica. 

Quanto ao mercado externo, destaca-se que a internacionalização da indústria de 

software, além de uma necessidade, é uma exigência que inclusive auxilia na busca de 

competitividade interna, para aproveitar as capacidades locais em muitos segmentos e nichos 

específicos (FREIRE; BRISOLLA, 2005). Um meio para se conseguir uma inserção mais 

ativa no comércio internacional é estimular a fusão de empresas ou a atuação conjunta para 

possibilitar desenvolvimento tecnológico e inovações cooperativas (ARAÚJO; MEIRA, 2005; 

OCDE, 2005).  

Já Krafta e Freitas (2007) ressaltam que quando se trata da sobrevivência no mercado, 

é importante a posição estratégica das pequenas empresas de software. Para esses autores, isso 
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envolve a definição do produto a ser desenvolvido, do público-alvo, a comercialização dos 

produtos e a prestação dos serviços.  

Em função desta competitividade, as organizações de TI estão evoluindo de um 

estágio de administração da infra-estrutura de TI (provedora de tecnologia), para o de 

administração de serviços de TI (provedora de serviço), a fim de atingirem o de administração 

de valores de negócios de TI (governança de TI).  No primeiro estágio trabalha-se de dentro 

para fora, com a cultura centralizada na tecnologia (alinhada ao redor de funções, 

conhecimentos, capacidades e plataformas tecnológicas). No segundo estágio o enfoque é de 

fora para dentro (parceiros, fornecedores, clientes e orientação a processos) baseado no 

melhor equilíbrio entre fornecedores externos e equipes internas.  Enfim, no último estágio, 

processos de TI estarão totalmente integrados com os processos de negócios melhorando a 

qualidade de serviços e a agilidade dos negócios (SALLÉ, 2004; MAGALHÃES; 

PINHEIRO; WALFRIDO, 2007). 

O segundo estágio parece ser o mais utilizado pelas empresas de desenvolvimento de 

software. As empresas de software caracterizam-se por desenvolver diversos tipos de sistemas 

de informação como sistemas corporativos, jogos, aplicativos móveis para celulares, que 

podem ser categorizados, segundo Teixeira (2001) e Galimberti e Prevot (2008): pelo formato 

de comercialização (software pacote e software por encomenda), pelo serviço (serviços 

eventuais e outsourcing) e por software embarcado (integra outro produto, não sendo tratado 

separadamente do produto físico ao qual está integrado). 

Das classificações existentes, Roselino (2006) elaborou uma taxonomia que envolve 

as atividades de empresas especificamente voltadas ao desenvolvimento e comercialização de 

software (serviços de valor agregado e produtos), conforme quadro 2. 

 

Categoria Descrição das atividades principais 
 
Serviços em software (baixo valor agregado) 

Serviços ligados à Internet (exceto provedores de 
acesso), criação e manutenção de banco de dados, 
processamento de dados para terceiro, suporte e 
terceirização 

 
Serviços em software (alto valor agregado) 

Desenvolvimento de software sob encomenda (análise, 
projeto, programação, implantação, documentação) e 
desenvolvimento de projetos e modelagem de banco de 
dados 

Desenvolvimento e comercialização de 
software produto  

Desenvolvimento e produção de software pronto para 
uso, comercialização, licenciamento e locação de 
software pronto para uso 

Quadro 2 (3) - Categorias de atividades das empresas de software 
Fonte: Roselino (2006, p. 167). 
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As três categorias apresentadas são de particular interesse para esta pesquisa em 

função de representar as atividades de desenvolvimento de software. As empresas 

classificadas em serviços de baixo valor estariam desempenhando funções menos complexas. 

Já os serviços de alto valor referem-se ao software sob encomenda, sugerindo o 

desenvolvimento de todas as etapas do processo de produção de software. Por fim, na 

categoria desenvolvimento e comercialização de software (produto ou pacote), o produto não 

é voltado ao atendimento das necessidades de nenhum usuário particular, mas de um conjunto 

mais ou menos homogêneo por meio de diversos canais de distribuição (ROSELINO, 2006).  

Os produtos e serviços do setor de software se diferenciam dos setores manufatureiros 

em função de características como intangibilidade, envolvimento do cliente e simultaneidade 

entre produção e consumo (GALIMBERTI; PREVOT, 2008), além de poder ser entregue pela 

Internet sem a presença de um fornecedor, a chamada imaterialidade (MAKELÃ, 2005) e por 

seu caráter transversal nas demais cadeias produtivas (ROSELINO, 2006). 

A seu turno, as empresas adquirentes da TI espelhada em software têm que imprimir, 

por necessidade, um papel estratégico a TI e ao software em suas lides cotidianas.  

 

 

3.3.2 Tecnologia da informação no escopo estratégico 
 

Nos últimos anos tem crescido em importância o papel da TI nas organizações 

(CARVALHO; LAURINDO, 2003). Constata-se uma evolução de uma orientação tradicional 

de suporte administrativo para um papel estratégico dentro da organização (HENDERSON; 

VENKATRAMAN, 2004).   

Tal evolução consagra à tecnologia da informação um efeito transformacional sobre o 

negócio por poder alterá-lo em diversas áreas, como produção, serviço, administração e até 

mesmo sobre o ambiente (LUFTMAN, 2004). Desta maneira, possibilita que os processos de 

negócio das empresas atravessem fronteiras organizacionais, modelando a nova plataforma 

empresarial (VENKATRAMAN; HENDERSON, 2004). Nesse contexto, a tecnologia da 

informação pode ser incluída como uma tecnologia que altera as operações da empresa, seus 

produtos, serviços, relacionamentos com parceiros, mercados e concorrentes (ALBERTIN, 

2001). 

Porter e Millar (1985) destacam o significado estratégico da tecnologia da informação 

e sua capacidade de afetar todos os negócios. O gerenciamento dessas interligações é, com 

freqüência, uma poderosa fonte de vantagens competitivas, por causa das dificuldades que os 
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rivais encontram em perceber tais interligações. Também importante papel lhe é reservado 

como elemento de coordenação e otimização do fluxo de informações entre as atividades 

(PORTER, 1989).  

A TI ainda pode ser analisada em termos da sua capacidade de contribuir para 

mudanças no poder relativo de barganha de clientes e fornecedores, para criar, remover ou 

contornar barreiras à entrada de novas empresas e para diferenciar empresas de seus 

concorrentes no mesmo segmento (PORTER, 1989; MCGEE; PRUSAK, 1994). A razão é 

que em um ambiente cada vez mais complexo tecnologicamente, as empresas passaram a 

depender das oportunidades de diferenciação que as novas tecnologias de informação 

passaram a oferecer (TORRES, 1994).   

Desta forma, a TI atinge um escopo estratégico e tem grande influência na estratégia 

geral da empresa (McFARLAN, 1984), cria aplicações que possibilitam vantagem estratégica 

às organizações, oferece suporte para mudanças estratégicas, possibilita a inovação dos 

produtos ou serviços da empresa e permite análise de informações sobre mercados e 

concorrentes (TURBAN; RAINER JÚNIOR; POTTER, 2003). Por esta visão, as 

organizações tendem a integrar a TI com o processo de tomada de decisão e planejamento de 

todos os níveis organizacionais (ZEE; JONG, 1999).   

Entretanto, Peppard e Ward (2004) destacam que a tecnologia da informação não é, 

sozinha, fonte de vantagem competitiva sustentável. O valor do negócio derivado do 

investimento feito em TI somente surge por meio de mudanças e inovações, sejam elas em 

produtos, serviços, processos e até mesmo em novos modelos de negócios. Dessa maneira, a 

TI possibilita um melhor desempenho empresarial mediante eficiência das operações e 

processos empresariais, facilidade nas comunicações e nas decisões gerenciais, apoio à 

inovação no desenvolvimento de novos produtos e serviços e promoção do crescimento e 

novas iniciativas (MARCHAND; KETTINGER; ROLLINS, 2004). Ou seja, a vantagem 

competitiva é alcançada quando a TI oferece benefícios organizacionais e passa a ser parte da 

estratégia competitiva (HENDERSON; VENKATRAMAN, 2004; KEARNS; LEDERER, 

2004).  

Sendo o papel estratégico da TI significativo para alcançar vantagens competitivas, a 

busca da sinergia entre negócios e TI torna-se relevante para os objetivos organizacionais. 

Assim, creditando à tecnologia da informação poder para gerar novos negócios e trazer 

vantagens competitivas, o próximo tópico aborda o planejamento estratégico da tecnologia da 

informação.  
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3.3.3 Planejamento estratégico da tecnologia da informação 
 

Para Torres (1994) e Lederer e Sethi (1988), o planejamento estratégico da tecnologia 

da informação (PETI) é o processo de identificação de infra-estrutura (hardware, software) e 

aplicações (bancos de dados, sistemas de informação) para suportar o negócio das 

organizações, como meio para atendimento dos objetivos organizacionais.  O propósito desse 

planejamento é identificar projetos de sistema de informação que apóiem os objetivos da 

organização e desenvolver estes projetos no tempo e dentro do orçamento (LEDERER; 

MENDELOW, 1989).    

Rezende (2002) aponta diversos objetivos para o PETI, dentre eles: estruturação da 

informação e conhecimento necessário para o funcionamento harmônico da organização, 

definição da estrutura de TI, alinhamento dos sistemas de informação e da tecnologia da 

informação aos negócios e apoio às vantagens competitivas da organização. Esses objetivos 

permitem vislumbrar o PETI como uma ferramenta de gestão que tende a auxiliar a 

organização em suas decisões estratégicas e operacionais. Com isto, o PETI deve integrar 

perspectivas de negócios de outras funções organizacionais dentro da empresa, perspectivas 

estratégicas e necessidades de arquitetura e infra-estrutura de TI existente (LUFTMAN, 

2004).  

Reich e Benbasat (2000) enumeram as características da TI e as conexões entre o PETI 

e o PEE, como fatores cruciais, ao lado da atividade de comunicação entre executivos de TI e 

executivos de negócios, para implementação desses planos de forma consistente. 

Parte do desenvolvimento do PETI, conforme Lutchen (2004), consiste em criar uma 

visão para a área de TI desenvolver um ambiente tecnológico que permita a empresa 

implementar estratégias corporativas de negócios. Com esse viés, aquele autor destaca que é 

necessário existir uma comunicação única entre os gestores de negócios e de TI, propondo 

seis condutores críticos de sucesso da TI, aos quais chama de lentes para administrar a TI:  

• O alinhamento: para assegurar que o foco da TI seja sempre o mesmo foco dos 

negócios; 

• O suporte: que assegura que a TI é fornecida com a assistência necessária para 

operar na organização como um todo;  

• As operações: que garantem a entrega de serviços (infra-estrutura técnica) e 

sistemas essenciais da empresa (aplicações); 

• A resiliência: que preserva a infra-estrutura de TI através de medidas de segurança 

dos componentes de TI e qualidade no gerenciamento dos dados; 
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• A alavancagem: que estimula as competências e habilidades dos usuários da TI;  

• O futuro: que é caracterizado pelas tecnologias emergentes. 

Para Audy e Brodbeck (2003) é importante usar as ferramentas e técnicas de análise e 

planejamento estratégico do negócio, para assegurar que o enfoque do planejamento 

estratégico da tecnologia da informação esteja inter-relacionado com os padrões do 

gerenciamento estratégico do negócio. Neste contexto, observa-se a necessidade de uma 

integração entre as áreas de negócio e de tecnologia da informação, isto é um alinhamento 

estratégico entre as funções de TI e os objetivos organizacionais, tal que se fortaleça a busca 

da vantagem competitiva, a eficiente administração de recursos e uma eficaz arquitetura 

tecnológica (O’BRIEN, 2001). 

Luftman (2004) ressalta que o PETI lida com dois ambientes dinâmicos: o ambiente 

externo dos negócios e o próprio ambiente da TI. Rezende (2002) apregoa que modelos para 

elaboração do PETI devem ser dinâmicos, interativos e adaptáveis. Todavia, poucas 

evidências empíricas retratam a efetividade do PETI em condições de incerteza (KEARNS; 

LEDERER, 2004).  

Como contraponto, Ciborra (1998) pregara que não via a necessidade de um modelo 

de planejamento estratégico da tecnologia da informação para se conseguir aplicações de TI 

estratégicas, posto que este modelo seria um ente estático à mercê da dinâmica e influência 

das mudanças tecnológicas.  

Como todos estes perfis talvez venham a ser encontrados em empresas 

desenvolvedoras de software, vale à pena  aventurar-se pelo exame de modelos estáticos e 

dinâmicos neste estudo, a fim de averiguar os prós e os contras da abordagem do 

planejamento estratégico da tecnologia da informação. 

 

 

3.3.4 Metodologias de planejamento estratégico da tecnologia da 

informação 

 
O campo de planejamento estratégico de sistemas de informação (PESI)* tem atraído 

muitas pesquisas desde a década de 1970 (LEDERER; SETHI, 1988). Inicialmente, o PESI 

foi concebido para identificação da carteira de aplicações dos sistemas de informação e das 

tecnologias necessárias para suportá-los (NOLAN, 1979). Em meados da década de 1980, os 

                                                 
* Convém salientar que os dois termos PESI e PETI são equiparados na pesquisa. 
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sistemas de informação assumiram um papel estratégico, por apoiarem as empresas no 

alcance de seus resultados (SOMOGYI; GALLIERS, 1987; LEDERER; MENDELOW, 

1988), e o interesse evoluiu para um foco tecnológico e para uma abordagem voltada para os 

negócios e para o redesenho organizacional (GALLIERS; SWATMAN; SWATMAN, 1995).   

Segundo Somogyi e Galliers (1987), diversos pesquisadores destacaram a necessidade 

de relacionar os sistemas de informação e a tecnologia da informação com os negócios, 

conectando as estratégias individuais, fazendo crescer, com isto, a demanda por metodologias, 

abordagens e modelos que fornecessem processos ordenados sobre negócio estratégico e 

planejamento de sistemas e de tecnologias da informação.   

Nesta direção, muitas pesquisas passaram a ser desenvolvidas para melhorar o 

processo de PESI. Algumas dessas pesquisas revelaram metodologias que descrevem o PESI 

como um dos processos para elaboração do PETI. Tal incorporação prevê o desenvolvimento 

tanto do PESI quanto do PETI em fases, estruturadas em subfases, que geram produtos para 

avaliação dos envolvidos (PANT; HSU, 1995; REZENDE, 2002). 

Com o intuito de compreender como o PETI interage com o negócio rumo a um 

alinhamento estratégico, far-se-á o estudo das diversas metodologias de PETI, dividindo-as 

por opção da pesquisadora, em metodologias ditas precursoras e metodologias denominadas 

contemporâneas. Para esta segunda opção, foram considerados não somente as metodologias, 

mas também novos modelos e proposições discutidos sobre esta temática. 

 

 

3.4.1 Metodologias precursoras 
 

Várias metodologias consideradas precursoras do PETI (mesmo que seus focos fossem 

mais o PESI) surgiram nas décadas 1970 e 1980 (LEDERER; SETHI, 1988), dentre elas: o 

Business System Planning – BSP (IBM, 1975), os Critical Success Factors – CSF 

(ROCKART, 1979), o Information Engineering – IE (MARTIN, 1982) e o Strategic Systems 

Planning – SSP (HOLLAND, 1986).  

A metodologia BSP, desenvolvida pela IBM nos anos 1970, é descrita ao longo de 

treze passos, tal como mostra a figura 6. Seu objetivo é abordar os processos da organização e 

suas inter-relações, produzindo matrizes, nas quais é possível integrar e sumarizar uma 

enorme quantidade de informações produzidas a partir de levantamentos (NOGUEIRA; 

SILBERMAN; MAGALHÃES, 1992), fazendo com que o processo de negócio seja a base 
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suporte aos sistemas de informação. Assim, é considerada uma abordagem de cima para baixo 

das necessidades de informação de uma organização.  

 

 
Figura 6 (3) - Passos do business system planning 

Fonte: Pant e Hsu (1995, p. 9). 
 

A metodologia dos fatores críticos de sucesso (FCS), critical sucess factors (CSF) em 

inglês, propõe a identificação de um número limitado de fatores considerados como vitais 

pelos executivos para assegurar o sucesso e o desempenho de uma organização, 

proporcionando o alcance dos seus objetivos.  

Para identificação dos FCS são realizadas entrevistas com os executivos para 

estabelecer a relação dos fatores críticos de sucesso (fatores-chave críticos que assegurarão o 

desempenho da empresa) com as metas organizacionais, determinar que fatores devem ser 

fundidos e eliminados, além de definir as técnicas de medições dos fatores  (ROCKART, 

1979).   



55 
 

  

A figura 7 mostra a interação dos objetivos da empresa e das outras áreas, além da 

definição das necessidades de informação junto à alta direção com os indicadores de 

desempenho por serem os elementos que têm capacidade de determinar os fatores críticos de 

sucesso. 

 

 
Figura 7 (3) – Fatores críticos de sucesso 

Fonte: Inspirado em Rockart (1979). 
 

Vale salientar que os fatores são temporais e dependem dos gerentes. Assim, o sistema 

de informação deve ser ajustado com novos relatórios para acomodar alterações na estratégia 

da organização, na estrutura organizacional ou no ambiente, uma vez que muitos fatores 

externos necessitam de informações como necessidades dos clientes, mercado e tendências 

futuras. 

A metodologia IE fornece técnicas para construção de modelos organizacionais, 

modelos de dados e modelos de processos (LEDERER; SETHI, 1988). Tais modelos se 

combinam para formar uma base de conhecimento que é usada para criar os sistemas de 

informação. A ilustração desta metodologia é apresentada na pirâmide de sistemas de 

informação e mostra como são envolvidos todos os níveis (estratégia, análise, desenho de 

sistema e construção) abrangendo os dados, as atividades e a tecnologia (PANT; HSU, 1995). 
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Figura 8 (3) - Pirâmide de sistemas de informação 

   Fonte: Adaptado de Pant e Hsu (1995). 
 

Por fim, a metodologia SSP define um modelo funcional de negócios pela análise das 

principais áreas funcionais, geração da arquitetura de dados combinada com as necessidades 

de informações, identificação dos novos sistemas e definição do esquema de implementação, 

seguindo, portanto, o mesmo procedimento da metodologia BSP (LEDERER; SETHI, 1988; 

PANT, HSU, 1995). A diferença entre as duas metodologias encontra-se no suporte 

automático que o SSP tem durante o processo de planejamento de sistemas de informação. O 

software produz relatórios em diferentes formatos e com vários níveis de detalhes (PANT, 

HSU, 1995), conforme análise comparativa do quadro 3, que apresenta algumas 

características das quatro metodologias descritas e as compara à luz de critérios importantes 

para sua definição e sua implementação nas organizações. 

 

Metodologia Impacto ou 
alinhamento 

Foco Definição da 
Arquitetura de 

dados 

Suporte 
automático 

BSP Alinhamento primário Processos  
 Dados 

Sim Não 

CSF Alinhamento 
Impacto 

Informações de 
decisão 

Não Não 

IE Alinhamento primário Dados Sim Sim 
SSP Alinhamento primário Dados Sim Sim 

Quadro 3 (3) - Características das metodologias precursoras 
Fonte: Adaptado de Lederer e Sethi (1988). 
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Observa-se no quadro 3, que as metodologias precursoras tinham um foco restrito, não 

dando destaque, por exemplo, às pessoas, à dinamicidade do ambiente e à cultura 

organizacional. Já quanto ao alinhamento, verifica-se que as metodologias BSP, SSP e IE o 

abordam de maneira elementar, apenas na fase de formulação do processo de planejamento 

(AUDY; BRODBECK, 2003), enquanto a metodologia CSF, por estar voltada para as 

necessidades dos executivos, aborda tanto o alinhamento quanto o impacto.   

Ainda ao analisar aquelas metodologias observa-se que as preocupações principais de 

suas implementações estão voltadas para a operação básica da empresa e não para as 

operações estratégicas. Ademais, essas metodologias apresentam-se como estáticas, por 

adotarem uma abordagem de planejamento top-down.  

A metodologia CSF preocupa-se com aspectos estratégicos e embora possa ser 

utilizada para área de TI e outras áreas da empresa, apresenta lacunas quanto aos sistemas de 

informação transacionais (LAURINDO, 2002) e limita-se a aspectos internos (LAURINDO, 

2002; AUDY; BRODBECK, 2003), fixa-se em  um estilo de administração de um executivo 

específico (PANT; HSU, 1995), além de também apresentar-se como uma abordagem top-

down (ROCKART; MORTON, 1984), baseada em um modelo de controle organizacional 

(PANT; RAVICHANDRAN, 2001).  
A metodologia IE apresenta-se como uma metodologia mais técnica do que a BSP e 

SSP. Como solução, Torres (1994) e Lederer e Sethi (1988) e propõem a combinação da 

metodologia IE com a metodologia CSF, já que, como mostra o quadro 3, esta última não 

possui uma arquitetura de dados definida. 

Lederer e Sethi (1988) ressaltam ainda que a partir destas metodologias várias outras 

foram elaboradas a fim de atender requisitos de empresas, pela seleção e combinações de suas 

características e desenvolvimento de uma abordagem própria. Estas metodologias também 

foram empregadas em pesquisas acadêmicas: Method 1 (ARTHUR ANDERSEN, 1982), 

Information Quality Analysis (VACCA, 1984), Business Information Analysis and Integrating 

Technique (CARLSON, 1979). 

 

 

3.3.4.2 Metodologias contemporâneas 
 

Consideram-se contemporâneas para esse estudo, aquelas metodologias que foram 

criadas a partir dos anos 1990 são contextuais e têm como suporte as metodologias 

precursoras e deslocam o foco de PESI para mais perto do PETI. Assim, serão analisadas seis 
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metodologias desenvolvidas no meio acadêmico por Nogueira, Silberman e Magalhães 

(1992); Torres (1994); Mirchandani e Lederer (1998); Audy (2001); Pant e Ravichandran 

(2001); Kearns e Lederer (2004). 

A metodologia proposta por Nogueira, Silberman e Magalhães (1992, p. 10) busca um 

novo redirecionamento no “qual a área de sistemas alinha sua ação e os seus recursos aos 

objetivos da organização, de forma cada vez mais interativa e recursiva,” deixando claro o 

propósito para os quais o PETI é direcionado, além de buscar certa adaptação, permitindo 

uma flexibilidade de ajuste nos processos e comprometimento dos usuários. 

A implementação do planejamento estratégico da tecnologia da informação na 

metodologia em exame deve contemplar as seguintes etapas: identificação e formalização dos 

objetivos da organização e da visão da direção com relação à utilização da TI; identificação de 

atividades, processos e seus inter-relacionamentos; análise dos processos identificados para 

reprojetá-los de acordo com os objetivos da organização; criação de modelo macro das bases 

de dados da organização; elaboração do modelo de aplicações da organização; especificação 

da infra-estrutura tecnológica; especificação de postos de trabalho na organização e 

elaboração de cronogramas de investimento e orçamento. 

Para atender a primeira etapa, aqueles autores utilizaram métodos convencionais de 

planejamento estratégico e a metodologia CSF, com o objetivo de ter no final desta etapa a 

definição da missão da área de sistemas, objetivos e metas. Ao longo das demais etapas foi 

utilizada a metodologia BSP integrada ao uso do business process redesign (BPR). Através da  

figura 9 é possível visualizar as nove etapas idealizadas pelos autores, em uma seqüência que 

envolve concepção, operacionalização e implementação. 

Essa metodologia possui o mérito de estar voltada para buscar um alinhamento da 

visão organizacional com a área de sistemas, já que os processos são redefinidos de forma 

interativa com os profissionais representativos das funções da organização e assim o PETI não 

se restringe apenas a área de SI.  No entanto, está ausente na metodologia o estudo de cenários 

que podem afetar o planejamento e a temporalidade dos fatores críticos do sucesso 

levantados. 
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Figura 9 (3) – Metodologia para o planejamento da tecnologia da informação 

Fonte: Inspirado em Nogueira, Silberman e Magalhães (1992). 
 

Torres (1994), em seqüência, teve como intuito verificar através de sua metodologia a 

utilização da TI pela empresa e a avaliação de seu impacto sobre a estrutura corporativa para 

que a TI fosse aproveitada da melhor forma possível. Assim, o PETI deixa de ser uma 

preocupação técnica para assumir uma importância estratégica, passando a ser responsável 

por grande parte do sucesso empresarial. Diante disto, propõe-se que o PETI envolva três 

bases importantes que devem nortear todo seu processo: a filosofia de informações da 

empresa, a carteira de aplicações e o plano de desenvolvimento e capacitação tecnológica. A 

estrutura de PETI delineada nesta metodologia encontra-se na figura 10.  
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Figura 10 (3) - Estrutura do planejamento estratégico da tecnologia da informação 

Fonte: Torres (1994, p. XXXIII). 
 

A metodologia apresenta-se como prescritiva e ainda que sua proposta seja mostrar a 

orientação estratégica do uso da TI, configura-se como estática ao retratar um fluxo com passos 

contínuos e invariáveis, não destacando a alteração do PETI em função de uma mudança aleatória 

nos requisitos do negócio ou de novas tecnologias, não exibindo, portanto, retroalimentação, nem 

alinhamento dinâmico.  

Diante do cenário de empresas competindo globalmente e cada vez mais dependentes dos 

sistemas de informação para gerenciar e monitorar os negócios internacionais, Mirchandani e 

Lederer (1998), propuseram uma metodologia para elaboração do PETI construída a partir de 

dois principais componentes: atividades e fases. O primeiro componente representa os 

recursos gerais do planejamento de tecnologia da informação e envolve as atividades 

planejamento do hardware, do software, das redes, dos recursos humanos, do treinamento e 

de processos. O segundo componente representa as fases do PETI e seus vários estágios: 

consciência estratégica, análise da situação atual, alternativas para concepção da estratégia e 

implementação do PETI, conforme exposto no quadro 4. 

A metodologia proposta por Mirchandani e Lederer (1998), procura relacionar neste 

ambiente competitivo a associação entre a estratégia da empresa, a TI e os processos de 

negócios para que a empresa possua um PETI autônomo para suas necessidades específicas, 

mesmo quando a empresa atue em um cenário internacional. 
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Planejamento da TI Atividades 
Planejamento geral dos recursos da TI Planejamento do hardware, do software, das 

redes de telecomunicações, das redes de 
comunicação, da segurança de dados, de 
recuperação de desastres, do pessoal, do 
treinamento para os técnicos e usuários finais, de 
procedimentos e padrões e do controle do sistema

Fases do planejamento da TI Estágios 
Planejamento dos processos de TI 

(consciência estratégica) 
Determinação das questões chaves do 
planejamento; definição dos objetivos do 
planejamento; organização das equipes do 
planejamento; obtenção do apoio da alta 
administração 

Análise do ambiente atual 
(análise da situação) 

Análise dos sistemas de negócios atuais; análise 
dos sistemas organizacionais; análise dos 
sistemas de informação; análise do ambiente 
externo de negócios; análise do ambiente externo 
da tecnologia da informação 

Alternativas estratégicas 
(concepção da estratégia) 

Identificação dos principais objetivos da TI; 
identificação das oportunidades para melhorias; 
avaliação das oportunidades para melhorias; 
identificação das estratégias de TI de alto nível 

Seleção de estratégias 
(Formulação da estratégia) 

Identificação de novos processos de negócios; 
identificação de novas arquiteturas de TI; 
identificação de novos projetos;  identificação de 
prioridades para novos projetos 

Implementação do planejamento estratégico Definição do plano de ação; avaliação do plano 
de ação; definição do fluxo e procedimentos de 
controle 

Quadro 4 (3) - Componentes da metodologia do PETI 
Fonte: Mirchandani e Lederer (1998). 

  

Visando pesquisar como o processo decisório e a aprendizagem organizacional, 

podem ser incorporadas aos modelos e às metodologias de planejamento estratégico de 

tecnologia da informação, Audy (2001) propôs o modelo de planejamento estratégico de 

sistemas de informação e aprendizagem organizacional (PESI-AO), no qual adotou a visão do 

incrementalismo lógico na condução do plano e principalmente na sua implementação.  

A proposta não contempla produzir prescrições para o processo de planejamento, mas 

analisar os elementos (diagnóstico, estratégia, estratégia de aprendizagem e implementação) 

durante o processo de planejamento. Assim, o processo envolve um ciclo de aprendizagem 

contínuo entre todos os envolvidos, destacando os conhecimentos originários das áreas de 

tomada de decisão e aprendizagem organizacional, embora divirja quanto ao foco em PETI, 

privilegiando um retorno ao foco em PESI. 
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O elemento diagnóstico a partir do PEE verifica como a área de TI pode atuar para 

contribuir com o negócio, e o elemento estratégia envolve o papel da área de TI no negócio. A 

transição entre o diagnóstico e a estratégia (linha cheia) representa a nova visão do negócio e, 

por conseguinte, o resultado do elemento estratégia será utilizado pelo elemento diagnóstico 

em um contínuo processo de retroalimentação (linha pontilhada), além de alimentar a equipe 

responsável pela aprendizagem organizacional (estratégia de aprendizagem) que em função 

do ambiente de aprendizagem se interage com o negócio. Este ciclo é complementado com a 

etapa de implementação no planejamento. 

Vale ressaltar que a proposta de alinhamento é destacada em dois momentos. Primeiro 

por meio da conexão entre os elementos de diagnóstico e de estratégia, mostrando uma 

retroalimentação existente entre a área de TI e a área corporativa, que tende a um 

desenvolvimento concomitante dos planos de negócios e de SI. Segundo, quando se destaca o 

alinhamento contínuo causado pelo processo de aprendizagem que vai ocorrendo durante a 

implementação do plano, tal como ilustrado na figura 11.   

 

 
Figura 11 (3) - Modelo de planejamento estratégico de sistemas de informação 

 e aprendizagem organizacional 
Fonte: Adaptado de Audy (2001). 

  

Observa-se ainda que o modelo proposto assume características dinâmicas, pelas 

seguintes razões: não é inflexível, ou seja, assume, ao longo do tempo, o ajuste e abertura para 

o surgimento de novas estratégias em um contexto de aprendizagem organizacional. Ademais, 
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apresenta-se como um processo cíclico, envolvendo toda a organização e não apenas a área de 

TI, por meio do planejamento interativo, isto é, toda empresa dedicada ao processo. Desta 

forma, o modelo proposto, por meio de uma linha descritiva, destaca que as estratégias podem 

surgir tanto no contexto da elaboração do plano, como emergir de baixo para cima na 

organização. 

Assim, além das metodologias apresentadas, vários autores discutem o apoio do PETI 

às organizações. Nesta direção, devido às limitadas evidências do apoio do PETI em 

ambientes de incerteza e intensidade de informação, Kearns e Lederer (2004) investigaram se 

práticas de PETI são válidas em condições de incerteza e se empresas intensivas em 

informação, caso das empresas do presente estudo, se envolvem com o PETI. 

A proposta daqueles autores consiste em dois processos de entrada (ambiente de 

incerteza e intensidade de informação) que representam o contexto; um processo 

intermediário denominado foco em TI (dependência da TI e práticas que facilitam o PETI: 

participação da TI no planejamento do negócio e alinhamento do plano TI com o plano do 

negócio) e o processo de saída que consiste no uso da TI para vantagem competitiva, 

conforme ilustra a figura 12. 

 

 
Figura 12 (3) - Planejamento estratégico da tecnologia da informação e ambiente de incerteza 

Fonte: Adaptado de Kearns e Lederer (2004). 
 

Nessa proposição, Kearns e Lederer (2004) encontraram uma significativa relação 

entre ambiente de incerteza e práticas de PETI, principalmente formais, assim como 

importante relação entre o alinhamento estratégico e o desempenho organizacional. Em um 

ambiente de maior incerteza amplia-se a necessidade por constante alinhamento do PETI com 

o PEE para assegurar que os recursos de TI continuem a apoiar as estratégias de negócios.  

Contudo, alguns elementos que podem envolver o PETI e vantagem competitiva num 
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ambiente de incerteza não foram claramente exibidos, como: inovação, aprendizagem, rotinas 

na formulação do PETI. 

A seu turno, Pant e Ravichandran (2001) afirmam que as metodologias precursoras de 

planejamento estratégico da tecnologia da informação foram desenvolvidas antes do advento 

da Internet, fazendo com que tais metodologias falhassem ao considerar os sistemas de 

informação e-business. Por essa razão, propõem uma metodologia de planejamento 

estratégico de tecnologia da informação e-business que consideram três elementos principais: 

sistemas e plataformas para a integração inter e intra-organizacional, recursos de troca de 

informação entre organizações e criação e sustentação de comunidades globais de clientes e 

parceiros de negócios na metodologia do PETI. Mulder e Spill (2007) também advogam que o 

PETI deveria enfocar mais características inter-organizacionais, sugerindo o planejamento 

estratégico de tecnologia da informação inter-organizacional. 

Assim, as metodologias apresentadas e as novas proposições representam uma 

evolução que envolvem questões técnicas, de negócios, competitivas e organizacionais, 

conforme mostra a figura 13.  

 

 
Figura 13 (3) - Evolução das abordagens do planejamento estratégico da tecnologia da informação 

Fonte: Adaptado de Lee e Bay (2003). 
 

Lederer e Mendelow (1989, p. 7) já apontavam a necessidade de coordenação dos 

planos de SI com os planos do negócio para assegurar que os SI apoiassem os objetivos 
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organizacionais, retratando que “a coordenação assegurará que os SI sejam uma parte integral 

da organização e não simplesmente um apêndice dela”.  Nesta direção, amplia-se o objetivo 

de buscar maior interatividade, dinamicidade e flexibilidade no PETI, além de uma relação 

dinâmica do alinhamento do PETI com o PEE (REZENDE, 2002). Isto posto, percebe-se que 

a tentativa de tais metodologias é aproximar-se da área de negócios, ou seja, proporcionar o 

alinhamento estratégico. 

 

 

3.4 Alinhamento estratégico 
 

O relacionamento entre estratégia de negócios e tecnologia passou a receber atenção 

no final dos anos 1970, quando acadêmicos e administradores reconheceram que a tecnologia 

de processos, incluindo os sistemas, deveria subordinar-se ao planejamento empresarial e 

mirar a observância dos fatores críticos de sucesso. Reconhecia-se explicitamente que as 

novas capacidades da emergente TI poderiam influenciar as opções de estratégias de negócios 

(WALTON, 1993). 

Em essência, as estratégias de negócios e de TI estão alinhadas quando os objetivos do 

negócio são possibilitados, apoiados e estimulados pelas estratégias de TI (LUFTMAN; 

LEWIS; OLDACH, 1993). A literatura de sistemas de informação tem destacado 

repetidamente a importância do alinhamento para a eficácia organizacional (CHAN, 2002) e 

demonstrado que o alinhamento e a performance estão correlacionados (BERGERON, 2001). 

Avison et al. (2004) identificaram que o termo alinhamento estratégico possui várias 

denominações, entre as quais: ligação (HENDERSON; VENKATRAMAN, 1993); 

ajustamento (PORTER, 1999); ponte (CIBORRA, 1997); harmonia (LUFTMAN, 2004). Em 

todas as denominações procura-se um termo que faça a integração da estratégia de negócios 

com a TI. Outros pesquisadores discutem alinhamento com a nomenclatura alinhamento da 

tecnologia da informação (MOODY, 2003; PEAK; GUYNES; KROON, 2005). Não obstante, 

alinhamento estratégico pode ser definido como “a aplicação da TI de uma maneira 

apropriada e oportuna, em harmonia com os objetivos, estratégias e necessidades do negócio” 

(LUFTMAN, 2004, p. 16).  

Teixeira Júnior e Ponte (2004) ampliaram a discussão sobre alinhamento estratégico 

contextualizando que o alinhamento dos negócios e da tecnologia da informação é descrito 

como um fenômeno de múltiplos componentes (estrutura, estratégia e cultura organizacional) 

em múltiplos níveis (TI, unidade de negócio e corporação). Nessa visão, o alinhamento é 
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fundamental e possibilita a aplicação da tecnologia da informação de forma apropriada, em 

harmonia com as estratégias, objetivos e necessidades de negócios.  

No entanto, a proposta de alinhamento estratégico não deve ser entendida somente 

como uma ferramenta de gestão para análise da interdependência entre organização e 

tecnologia da informação, mas como um instrumento de identificação de cursos de ação 

alternativos no alcance dos objetivos organizacionais (MARCOVITCH, 1991). 

 Observa-se, então, que a estratégia de TI deve estar interessada não apenas sobre 

escolhas tecnológicas, mas também sobre o relacionamento destas com escolhas da estratégia 

de negócios. Desta forma, os executivos de tecnologia da informação têm considerado o 

alinhamento entre essas estratégias como um dos principais objetivos da área de tecnologia da 

informação, devido à possibilidade de identificação de novas oportunidades de negócios e 

pela obtenção de vantagens competitivas baseadas em soluções de TI (BRODBECK; 

HOPPEN, 2002). 

O grande desafio está centrado em dois aspectos: repensar os processos isolados de 

planejamento das áreas de negócios e de tecnologia da informação, transformando-os em um 

processo único por meio do alinhamento entre as estratégias de negócios e de tecnologia da 

informação e promover esse alinhamento (AUDY; BRODBECK, 2003).  

O alinhamento estratégico apóia a empresa de três maneiras: maximizando o retorno 

de investimento em tecnologia da informação, ajudando a conseguir vantagem competitiva 

mediante os sistemas de informação e fornecendo direção e flexibilidade para novas 

oportunidades (AVISON et al., 2004). Deriva-se então que as organizações não podem ter 

sucesso em seus negócios se as estratégias de negócios e de tecnologia da informação não 

estiverem alinhadas. Corroborando essa assertiva, Venkatraman e Henderson (2004) destacam 

que a estratégia empresarial não pode e não deve ser projetada e disposta isoladamente da TI e 

que o alinhamento conota este equilíbrio. Então induz-se que a TI pode ser um fator 

facilitador ou inibidor de sucesso de uma organização, também podendo chegar a um efeito 

transformacional sobre um negócio nas áreas de processo, produto, serviço e administração 

(LUFTMAN, 2004).  

Para Gramignoli, Ravarini e Tagliavini (1999), aplicações de tecnologia da informação 

deveriam ser desenvolvidas em conjunto com as estratégias da empresa, o que significa que 

TI não deveria servir somente como uma ferramenta para apoiar a implementação da 

estratégia, mas ser considerada como uma importante entrada para a definição da própria 

estratégia.  
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Diversos modelos sobre alinhamento estratégico foram desenvolvidos, fazendo com 

que o conceito fosse gradualmente construído mediante a percepção da interdependência e 

equilíbrio dinâmico entre as esferas organizacional, estratégica e de TI (PRADO JÚNIOR, 

2004). Alguns desses modelos são discutidos a seguir. 

 

 

3.4.1 Modelos de alinhamento estratégico 
 

O sucesso da tecnologia da informação na empresa não depende somente da infra-

estrutura que a mesma proporciona à execução do negócio, mas do impacto de seu uso. 

Preocupados com estes impactos e com a compreensão das dimensões utilizadas nos modelos 

e sua evolução em busca de aspectos mais dinâmicos, vários pesquisadores criaram diversos 

modelos de alinhamento entre estratégias de negócios e de tecnologia da informação 

(ROCKART; MORTON, 1984; HENDERSON; VENKATRAMAN, 1993; WALTON, 1998; 

BRODBECK, 2001; REZENDE, 2002; AUDY; BRODBECK, 2003; LUFTMAN, 2000, 

2004). Tais modelos da literatura internacional e da literatura brasileira servem de base para 

outras pesquisas em função das suas contribuições para o alinhamento estratégico 

(AFFELDT; VANTI, 2006).   

Dois desses modelos serão mais enfatizados nesta revisão: o modelo de alinhamento 

estratégico de Henderson e Venkatraman (1993) e o modelo de maturidade do alinhamento 

estratégico de Luftman (2000, 2004). A razão da escolha do primeiro ocorreu em função de 

ser um modelo clássico, bastante citado na literatura, servindo de base para muitos estudos 

sobre alinhamento estratégico. Já a escolha do segundo deve-se ao fato de ser um modelo que 

aborda o estágio do alinhamento estratégico, a partir de critérios e práticas, considerando os 

níveis de alinhamento em busca de uma maior dinamicidade em determinado contexto, o que 

possibilitará identificar múltiplas facetas do alinhamento na realidade de pequenas empresas 

de software.   

 

 

3.4.1.1 Modelo de Rockart e Morton 
 

Rockart e Morton (1984) propuseram um modelo conceitual de alinhamento 

estratégico que apresenta o impacto da TI na organização.  
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O modelo, em formato de diamante, é constituído por cinco dimensões internas: 

tecnologia, processos de gestão (planejamento, coordenação e controle), indivíduos e papéis, 

estrutura, cultura corporativa e estratégia; tais dimensões acham-se imersas em dois ambientes 

dinâmicos: o tecnológico e o sócio-econômico.  

O modelo enfatiza que as dimensões internas precisam estar alinhadas, pois qualquer 

mudança em uma área pode ser percebida em outra, reforçando o equilíbrio dinâmico entre 

tais dimensões. Além disso, aqueles autores ressaltam a cadeia de valor, para destacar o 

impacto que a TI tem na estratégia das organizações e direcionar a transformação 

organizacional.  

O modelo da figura 14 destaca a variável cultura, que pode explicar porque as 

organizações atuam de maneiras diferentes, mesmo estando num mesmo ambiente e com os 

mesmos recursos.  

 

 
Figura 14 (3) - Modelo Rockart e Morton 

Fonte: Adapatado de Rockart e Morton (1984).  
 

 

3.4.1.2 Modelo de Henderson e Venkatraman 
  

Para Henderson e Venkatraman (1993), o conceito de alinhamento estratégico é 

baseado em duas suposições. A primeira é que a performance econômica está diretamente 
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relacionada com a habilidade do gerenciamento para criar uma adequação estratégica entre a 

posição da organização no mercado competitivo e o desenho de uma estrutura administrativa 

apropriada para suportar esta execução.  A segunda significa que a adequação estratégica é 

essencialmente dinâmica, já que a escolha feita por uma empresa ao longo do tempo evocará 

ações imitadoras, que necessitam de subseqüentes respostas.  

Nestas condições, aqueles autores propuseram um modelo de alinhamento que destaca 

e analisa a importância estratégica da TI nas empresas, por meio de quatro domínios 

fundamentais de escolha estratégica: estratégia de negócios, estratégia de TI, infra-estrutura e 

processos organizacionais e infra-estrutura e processos de TI. Tal modelo está baseado na 

integração de fatores internos (empresa) e também em fatores externos (mercado) e destaca a 

necessidade de especificar dois tipos de integração entre negócios e TI: a adequação 

estratégica, que é a conexão entre estratégia de negócios e estratégia de TI, refletindo 

componentes do ambiente externo e a integração funcional, que trata do domínio interno, que 

destaca principalmente a relação entre infra-estrutura e processos organizacionais e infra-

estrutura e processos de TI. Tais relações são mostradas na figura 15. 

 

 
 

 

Figura 15 (3) - Modelo de alinhamento estratégico de Henderson e Venkatraman 
Fonte: Adaptado de Henderson e Venkatraman (1993). 

 

A fim de operacionalizar este arranjo de dimensões e fatores, o modelo em análise 

estratifica como cada item é componentizado no tecido organizacional para implementação. 

Este detalhamento é exibido no quadro 5. 

 

 

Estratégia 
de 

 Negócios 

Estratégias de 
Tecnologia da 
Informação 

Infra-estrutura 
e  Processos 

Organizacionais 

Infra-estrutura e  
Processos  

de Sistema de 
Informação  

Ambiente 
Externo 

à organização 
 

Adequação 
Estratégica 

 
Ambiente 
Interno 

à organização 

Negócio Tecnologia da 
Informação 

Integração Funcional 
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 Adequação estratégica Fator: Externo 
Componente: Estratégia de negócios 

Escopo do negócio Lida com escolhas para oferecer produtos ao mercado 
Competências distintas 
 

Mapeia atributos da estratégia: preço, qualidade, canais de 
distribuição 

Governança de negócios Envolve escolhas estratégicas como joint ventures, alianças 
estratégicas nos relacionamentos entre firmas 

Componente: Estratégia de tecnologia da informação 
Escopo da tecnologia 

 
Competências sistêmicas 

 
Governança de TI 

Especifica as tecnologias que apóiam as iniciativas estratégicas 
ou que dão forma a estas iniciativas 
Relaciona-se com a confiabilidade, flexibilidade, desempenho-
custo do sistema 
Visa à seleção e uso de mecanismos para obter as competências 
necessárias em TI 

 Integração Funcional Fator: Interno 
Componente: Infra-estrutura e processos organizacionais 

Estrutura administrativa  
 

Processos organizacionais 
 
Habilidades organizacionais 

Correspondem aos papéis, responsabilidades e estrutura de 
autoridade 
Apóiam e moldam a capacidade da firma executar estratégias de 
negócios 
Envolve experiência, competência, compromisso para 
administrar, operar e desenvolver a infra-estrutura de negócios 

Componente: Infra-estrutura e processos de TI 
Arquitetura 
Processos de TI 

 
Habilidades em TI 

Corresponde a infra-estrutura técnica 
São as práticas e atividades feitas para desenvolver e manter 
aplicações e administração da infra-estrutura de TI 
Envolve experiência, competência, compromisso para 
administrar, operar e desenvolver a infra-estrutura de TI  

Quadro 5 (3) - Componentes do modelo de alinhamento estratégico  
Fonte: Adaptado de Henderson e Venkatraman (1993). 

 

Assim, na adequação estratégica encontra-se o sentido ou direcionamento da 

realização do alinhamento, o qual deverá ser promovido em movimento constante entre as 

forças externas e internas por meio de um processo de contínua revisão das estratégias 

estabelecidas. 

Na integração funcional estabelecem-se três grandes relacionamentos: da estrutura 

administrativa (regras, responsabilidade e autoridade) com a arquitetura de TI (aplicações, 

dados, plataforma de hardware e software); dos processos operacionais (fluxo de operação 

das funções-chave do negócio) com os processos tecnológicos (modelagem das funções e 

operações-chave do negócio); entre as pessoas (experiência, competência, compromissos, 

valores e normas) e o uso da TI. 

Audy e Brodbeck (2003) analisando tal modelo destacam que os caminhos da 

integração, representados em duplo sentido, mostram relevância na multidimensionalidade do 

modelo, bem como no fluxo contínuo dos processos. Em complemento, Albertin e Albertin 

(2005) fundamentam que cada uma das estratégias possíveis, criadas a partir da combinação 
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das quatro dimensões do modelo, representa uma visão diferenciada do papel da TI na 

organização e conduz a um processo de planejamento próprio, a ser realizado na 

administração de TI. 

Com esta modelagem Henderson e Venkatraman (1993) propuseram quatro 

perspectivas de ocorrência do alinhamento estratégico:  

• Execução de estratégia: corresponde ao modelo clássico de visão hierárquica de 

administração estratégica; 

• Transformação tecnológica: o critério de desempenho baseia-se em liderança 

tecnológica; a implementação da estratégia de negócio ocorre por meio da 

estratégia apropriada de TI e da infra-estrutura e processos de TI; 

• Potencial competitivo: a escolha da estratégia de negócios decorre de uma nova 

estratégia de TI adotada, capaz de trazer impacto nos produtos e serviços, 

influenciando a estratégia e as relações no mercado; 

• Nível de serviço: essa perspectiva visa à construção de uma organização classe 

mundial em serviços de sistemas de informação. O critério de desempenho baseia-

se na satisfação dos usuários da TI. 

Duas das perspectivas acima têm como impulsionadora a estratégia de negócio e as 

outras duas a estratégia de TI conforme ilustra a figura 16. 
 

1.  EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. TRANSFORMAÇÃO TECNOLÓGICA 

 
 

 
3. POTENCIAL COMPETITIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. NÍVEL DE SERVIÇO 

 
 
 
 
 

 

Figura 16 (3) - Perspectivas do alinhamento estratégico 
Fonte: Adaptado de Henderson e Venkatraman (1993). 
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A principal contribuição do modelo é que ele não pressupõe que primeiro sejam 

delineadas as decisões referentes ao negócio para só então serem configuradas as ações 

relativas a TI, existe um forte vínculo entre ambos e a estratégia de TI pode mudar a estratégia 

de negócio.  

 

 

3.4.1.3 Modelo de Walton 
  

Walton (1998, p. 72) propõe um modelo de alinhamento estratégico em forma 

triangular que envolve a estratégia de negócios, a estratégia de tecnologia da informação e a 

estratégia da organização, visto que “apesar da alta direção ter uma estratégia de negócios 

relativamente clara, freqüentemente falta qualquer coisa que possa fazê-la ser considerada 

uma estratégia de TI ou de organização consciente e coerente”. 

                                          

 
        Figura 17 (3) - Triângulo estratégico de Walton 

 Fonte: Walton (1998, p. 72). 

 

Apesar do modelo apresentar uma configuração simples, evidencia-se a influência 

mútua entre os elementos, destacando-se uma abordagem sistêmica de interdependência entre 

a organização e a tecnologia da informação para o alcance dos resultados do negócio. As 

relações estabelecidas podem ocasionar novos eventos e demandar alterações na estrutura e 

processos organizacionais.   
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3.4.1.4 Modelo de Brodbeck 
 

Brodbeck (2001), buscando compreender como as empresas promovem o alinhamento 

entre o planejamento estratégico empresarial e o planejamento estratégico da 

tecnologia da informação (PETI), durante a etapa de implementação do processo de 

planejamento estratégico, propôs um modelo operacional de alinhamento estratégico, o qual 

incorpora as etapas do processo de planejamento a modelos conceituais clássicos de 

alinhamento estratégico (Henderson e Venkatraman (1993); Reich e Benbasat (1996); Teo 

(1994)). 

 O modelo que aquela autora taxa de modelo de planejamento estratégico do negócio 

(PEN) agregado ao PETI é uma extensão dos modelos existentes na literatura, ao qual, além 

do alinhamento entre a dimensão PEE-PETI, deve-se acrescentar o horizonte de tempo, ou 

seja, o modelo deve ser representado em ciclos em um espaço contínuo e permanente. Tais 

ciclos de planejamento estratégico do negócio e do planejamento estratégico da tecnologia da 

informação indicam que um redirecionamento do alinhamento pode ser feito a qualquer 

tempo, ou entre as duas etapas do processo de planejamento estratégico: formulação e 

implementação, conforme ilustra a figura 18. 

 

Etapa de FORMULAÇÃO  do Processo de PE                       Estágio 1

Etapa de IMPLEMENTAÇÃO  do Processo de PE                       Estágio 1

PLANO DE 
NEGÓCIO (PEN)
- estratégias
- objetivos
- processos
- infra-estrutura
- pessoas

PLANO ESTRATÉGICO
Estratégias e Objetivos Organizacionais de Longo Prazo

Etapa de FORMULAÇÃO  do Processo de PE

PLANO DE 
TI (PETI)
- estratégias
- objetivos
- processos
- infra-estrutura
- pessoas

Alinhamento Estratégico (AE)
- adequação estratégica
- integração informacional (SII)
- integração funcional (SII)

PLANO DE 
NEGÓCIO (PEN)
- estratégias
- objetivos
- processos
- infra-estrutura
- pessoas

Etapa de IMPLEMENTAÇÃO  do Processo de PE                       Estágio n

PLANO DE 
TI (PETI)
- estratégias
- objetivos
- processos
- infra-estrutura
- pessoas

Alinhamento Estratégico (AE)
- adequação estratégica
- integração informacional (SII)
- integração funcional (SII)
- metodologia
- comprometimento
- sincronização de recursos
- instrumentação da gestão
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Figura 18 (3) - Modelo operacional do alinhamento estratégico 
  Fonte: Brodbeck (2001, p. 251). 
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Assim, o modelo compreende vários elementos que auxiliam a promoção do 

alinhamento estratégico durante todas as etapas do processo de planejamento estratégico, 

referindo-se ao alinhamento como um processo que ocorre de forma dinâmica e contínua 

podendo requerer mudanças conforme evolui no tempo. 

 

 

3.4.1.5 Modelo de Rezende 
  

Mesmo considerando os diversos modelos de alinhamento estratégico existentes, 

Rezende (2002) destacou que na prática empresarial não estavam claramente definidos os 

recursos sustentadores do alinhamento do planejamento estratégico da tecnologia da 

informação ao planejamento estratégico empresarial. Assim, propôs o modelo de alinhamento 

do PETI ao PEE a partir de quatro recursos sustentadores: tecnologia da informação (recursos 

tecnológicos para a geração e uso das informações); sistemas de informação e conhecimento 

(com o objetivo de facilitar a aprendizagem e conhecimento organizacional); pessoas (papéis 

e competências) e contexto organizacional (setor de atuação; tamanho, missão, objetivos e 

estratégias; cultura; estrutura organizacional), conforme exibe a figura 19. 

 

 
Figura 19 (3) - Modelo de integração da tecnologia da informação ao negócio empresarial 

Fonte: Rezende (2002, p. 89).  
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Ao observar a figura 19, verifica-se que o alinhamento estratégico entre o PETI e o 

PEE ocorre quando é sustentado pelos recursos destacados, contribuindo na gestão dos 

negócios empresariais a partir do efetivo alinhamento desses planejamentos 

O modelo proposto não aborda o ambiente externo com suas oportunidades e ameaças 

e como isto afeta o PETI e o PEE. Assim, embora dinâmico, por considerar que os recursos 

sustentadores e suas respectivas variáveis podem possuir níveis de adequação desiguais em 

uma organização, acarretando em posicionamentos diferenciados, o modelo apresenta-se 

como estático ao não contemplar implicações externas emergentes nem considerar cenários 

que mudam ao longo do tempo.  

 

 

3.4.1.6 Modelo de Luftman 
 

O modelo proposto por Luftman (2000) propõe avaliar o grau de maturidade do 

alinhamento estratégico, por meio de um conjunto de critérios originados dos elementos 

encontrados nos modelos clássicos de alinhamento. No modelo, cada prática de um critério é 

medida por meio de cinco níveis de maturidade, cuja origem remete ao capability maturity 

model  (CMM), conforme exposto no quadro 6. 

 
Nível Estágio Descrição 

1 Inicial ou processo ad hoc Negócios e TI não estão alinhados ou harmonizados 
2 Processos comprometidos A organização tem se comprometido em tornar-se alinhada 
3 Processo estabelecido Maturidade do alinhamento estratégico estabelecida e 

focada sobre os objetivos do negócio 
4 Processo gerenciado/ melhorado Reforço do conceito da TI como um centro de valor 
5 Processos otimizados Planejamento de negócios e de TI integrado e co-adaptativo 

Quadro 6 (3) - Níveis de maturidade do alinhamento estratégico 
Fonte: Adaptado de Luftman (2004). 

 

Cada um dos cinco níveis mencionados destaca a maturidade do alinhamento por meio 

de seis critérios. Luftman (2000; 2004) apresenta as seguintes definições para cada critério:  

• Maturidade das comunicações: busca assegurar o contínuo compartilhamento do 

conhecimento na empresa e refere-se ao entendimento dos negócios pela TI, assim 

como ao entendimento da TI pelos negócios; 

• Maturidade das medidas de valor e de competência: identifica a existência de 

indicadores que possam demonstrar o valor da contribuição da TI para os negócios. 

A empresa deve possuir instrumentos que possam medir os fatores de desempenho 
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da TI (métricas de TI) e dos negócios (métricas de negócios) e tomar decisões 

baseadas nos resultados desses fatores; 
• Maturidade da governança: verifica se as pessoas de negócios e as de TI discutem e 

revisam formalmente as prioridades e alocação dos recursos de TI, envolvendo, 

portanto, o gerenciamento dos investimentos de TI e processo de priorização; 

• Maturidade da parceria: avalia como cada organização percebe a contribuição de 

outras organizações; também mira na confiança que se desenvolve entre os 

participantes e o compartilhamento de riscos e recompensas, além do papel da área 

de TI no planejamento estratégico do negócio; 

• Maturidade do escopo e da arquitetura: elicita a maturidade da TI em relação ao 

papel de apoio e a existência de uma infra-estrutura flexível e transparente, capaz de 

prover soluções personalizadas às necessidades dos parceiros de negócios e clientes; 

• Maturidade das habilidades: inclui desde os critérios tradicionais de treinamento até 

o ambiente cultural e social da organização.  

 A figura 20 relaciona os cinco níveis de maturidade com os respectivos critérios que os 

avaliam. Observa-se que enquanto os níveis são apresentados de maneira seqüencial, os 

critérios são representados de forma aleatória indicando que uma organização pode se 

sobressair mais em um critério que em outro. Assim, o modelo em análise permite encontrar 

os diversos estágios e graus de maturidade do alinhamento estratégico, já que cada critério é 

uma prática constituída por características (Anexo A) que podem estar sendo promovidas ou 

não, o que possibilita encontrar níveis diferentes de alinhamento estratégico.  

 

 
 

Figura 20 (3) - Relação dos critérios, suas práticas e seus níveis 
Fonte: Inspirado em Luftman (2004). 
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O modelo de avaliação do nível de maturidade do alinhamento pretende fornecer uma 

abordagem abrangente e integrada para as organizações avaliarem o alinhamento dos 

negócios com a TI (TEIXEIRA JÚNIOR; PONTE, 2004). Ademais, conhecer a maturidade 

das escolhas estratégicas e das práticas de alinhamento torna possível a uma empresa 

identificar as lacunas do alinhamento e estipular ações para fechar estas lacunas (LUFTMAN, 

2004).  

 

 

3.4.2 Análise dos modelos e contribuição para pesquisa 
 
 Os modelos apresentados possuem elementos que quase constroem uma linha 

cronológica e evolutiva, inserindo novos elementos ou relacionando teorias, além de buscar 

um equilíbrio entre aspectos racionais e adaptativos e aspectos que possam medir o 

alinhamento, destacando também a retroalimentação e a continuidade do processo. Observa-

se assim que os modelos de alinhamento estratégico continuam desafiantes para a 

compreensão da realidade das organizações nos dias atuais. O quadro 7 apresenta uma síntese 

dos modelos apresentados realçando que alguns deles são codificações da prática investigada, 

enquanto outros são resultados de desenvolvimento teórico.  

 

Modelos Elementos 
Rockart e Morton (1984) 
 

Tecnologia, processos de gestão, indivíduos, estrutura e 
cultura corporativa e estratégia 

Walton (1993) 
 

Estratégia de negócios, estratégia da organização e estratégia 
da tecnologia de informação 

Henderson e Venkatraman (1993)  
 

Estratégia de negócios, estratégia de TI, infra-estrutura e 
processos organizacionais e infra-estrutura e processos de TI 

Luftman (2000)  
 

Comunicação; valor e competência; governança; parceria; 
escopo e arquitetura; habilidades 

Brodbeck (2001)  
 

PEE e PETI (estratégias, objetivos, infra-estrutura, 
processos, pessoas) num ambiente dinâmico 

Rezende (2002) 
 

PEE; PETI; tecnologia da informação; sistemas de 
informação e conhecimento; pessoas e contexto 
organizacional 

Quadro 7 (3) – Elementos destacados nos modelos estudados. 

 

Naturalmente, o alinhamento entre o PEE e PETI é um processo contínuo e complexo, 

de adaptações e mudanças e não há uma única estratégia ou única combinação de atividades 

que permitam à organização alcançar e sustentar este alinhamento (LUFTMAN; BRIER, 
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1999). Além disso, algumas influências sobre o alinhamento estratégico dependem do 

contexto organizacional e como sua percepção é considerada pelos gestores da organização. 

A análise dos modelos do alinhamento estratégico permitiu a seleção de elementos 

para emprego na pesquisa de campo desta tese. Num direcionamento mais estrito, o modelo 

de Luftman (2000) foi escolhido por ser um trabalho relativamente recente e incluir vários 

critérios como componentes do alinhamento estratégico e também porque permitirá identificar 

o nível de maturidade de alinhamento estratégico num contexto de pequenas empresas. 

Assim, a partir das perspectivas de alinhamento estratégico é que se pretende analisar 

a congruência entre negócio e tecnologia da informação nas pequenas empresas 

desenvolvedoras de software.   

 

 

3.5 Fatores promotores e inibidores do alinhamento 
 

Alinhamento estratégico “é um pré-requisito para a tecnologia da informação ser 

capaz de transformar o negócio e, de fato, em alguns casos conduzir a estratégia do negócio” 

(LUFTMAN, 2004, p. 16).  

Vários fatores foram identificados como importantes para o alinhamento estratégico. 

A literatura reconhece a existência de fatores promotores e inibidores de alinhamento, os 

quais envolvem as características da organização e servem tanto para aumentar como para 

reduzir o alinhamento entre a TI e os objetivos do negócio. Ademais, como a tecnologia da 

informação perpassa todo o negócio, ela também pode promover, conduzir ou inibir as 

atividades (LUFTMAN, 2004).  

Luftman e Brier (1999) conduziram um estudo longitudinal com mais de 500 firmas 

em 15 indústrias, sobre os fatores promotores e inibidores para o alcance da harmonia entre 

negócios e TI nessas organizações. A figura 21 ilustra os resultados obtidos nesse estudo. 

Luftman e Brier (1999) delinearam alguns passos buscando alavancar os fatores 

promotores e reduzir os inibidores, tais como: estabelecimento dos objetivos organizacionais, 

compreensão da sinergia entre negócios e TI, estabelecimento de ações que aumentem esta 

sinergia e determinação de critérios de sucesso como sustentabilidade (posição de mercado), 

flexibilidade (escolhas estratégicas) e aspectos econômicos (análise financeira). 
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Figura 21 (3) - Principais fatores promotores e inibidores do alinhamento estratégico 

Fonte: Construído a partir de Luftman e Brier (1999). 
  

Reich e Benbasat (2000) realizaram uma pesquisa para identificar os fatores que 

influenciam a dimensão social do alinhamento estratégico entre negócios e objetivos da 

tecnologia da informação. Os quatro fatores resgatados nessa pesquisa foram o domínio de 

conhecimento compartilhado, o sucesso da implementação da TI, a comunicação entre 

executivos de negócios e de TI e as conexões entre processos de planejamento de negócios e 

de TI. Embora todos os quatro fatores influenciem o alinhamento a curto prazo, 

principalmente a comunicação entre os executivos, o domínio de conhecimento compartilhado 

exerce também influência a longo prazo.    

Todas essas pesquisas para identificação destes fatores foram realizadas em grandes 

empresas. Autores, como Gramignoli, Ravarini e Tagliavini (1999), concordam que as 

pequenas e médias empresas que desejam alinhar a gestão da TI e a estratégia de negócio, 

deveriam orientar seus esforços para avaliar e aumentar as competências e habilidades dos 

administradores de TI, um dos critérios do modelo de Luftman (2004). 

Já Hussin, King e Cragg (2002) afirmam que nem todos os fatores clássicos 

identificados (LUFTMAN; BRIER (1999); REICH; BENBASAT (2000)) parecem aplicáveis 

para pequenas empresas. Os principais fatores que emergiram em relação ao alinhamento 

foram: maturidade em TI (tipos de tecnologia e número de anos utilizando a TI), sofisticação 

técnica e conhecimento do chief executive officer (CEO) em software. Particularmente, sob 

este último fator, Palvia e Palvia (1999) já apregoavam que são os próprios administradores / 

proprietários de pequenos negócios que freqüentemente desempenham funções gerais de TI 

como operação, análise e programação. 

Ismail e King (2006) destacam que a literatura também fornece evidências conflitantes 

sobre como a TI é usada para apoiar necessidades de informação em pequenas e médias 
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empresas. Assim, embora estudos passados indiquem que a adoção da TI tenha crescido no 

contexto das PME’s, há poucas evidências sobre seu impacto para a tomada de decisões.  

Além disso, a experiência de planejamento estratégico de tecnologia da informação em 

PME’s é usualmente mais dirigida à melhoria de processos operacionais do que a alcançar 

objetivos estratégicos (DUHAN; LEVY; POWELL, 2001).  

Entender o que pode vir a ocorrer com alinhamento estratégico no âmbito das 

pequenas empresas, requer reconhecer quais são os fatores promotores e inibidores num 

contexto diferente das pesquisas tradicionais na área. Tal entendimento permitirá um misto de 

redescoberta e confirmação das reais repercussões do alinhamento estratégico entre negócios 

e TI em pequenas empresas, proporcionando ao estudo perspectivas múltiplas e divergentes 

facetas, incluindo lidar com situações particulares e aparentemente excepcionais como a 

incerteza do limite entre o alinhamento estratégico e o desalinhamento nas pequenas 

empresas. Cabe então discutir desalinhamento e isto será feito na seqüência.  

 

 

3.6 Desalinhamento 
 

Para Luftman (2000), o desalinhamento entre o planejamento de tecnologia da 

informação e o planejamento estratégico empresarial ocorre quando os mesmos estão em 

direções opostas, com baixa interação e pouca comunicação entre eles. 

Zee e Jong (1999) apontam que tentativas para alinhar a TI com o negócio não têm 

sido bem sucedidas devido a duas razões. A primeira é o tempo de separação existente entre 

planejamento estratégico empresarial e o planejamento estratégico da tecnologia da 

informação, ocasionando uma espera prolongada para os esforços do alinhamento em um 

ambiente de negócios dinâmico. A segunda é a falta de uma linguagem comum entre os 

gestores de negócio e os gestores de TI. Chan (2002) reforça a existência da segunda razão 

quando os executivos não conseguem articular claramente suas necessidades de sistemas de 

informação ou quando gestores de sistemas de informação têm limitada visão ou 

conhecimento sobre o negócio. Em ambos casos, o alto potencial das aplicações de sistemas 

de informação pode não ser identificado e os executivos podem encontrar dificuldades para 

colocar suas idéias em prática. 

Outro fator importante para a falta de alinhamento está nos próprios modelos 

construídos e suas aplicações na prática. Para Ciborra (1997; 1998), quando ocorre uma 

abstração da realidade na forma de um modelo, são alteradas as representações da 
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interdependência entre variáveis e o novo esquema de representação passa a ser aceito como 

válido. Com isso inicia-se uma difícil viagem de volta ao mundo real, porque na prática a 

realidade dos gestores está distante do que foi mapeado no modelo.  

Zee e Jong (1999) corroboram com o exposto ao afirmarem que embora os modelos de 

alinhamento estratégico reconheçam a necessidade de integração estratégica e operacional, 

não se fornece um framework para sua implantação, ou seja, ilustram-se objetos e suas 

relações, mas não são propostas rotinas práticas para consegui-lo.  

Ademais, modelos são construídos presumindo semelhantes práticas de negócios, mas 

há pontos fortes nas práticas locais que são diferentes de país para país e de organização para 

organização (EARL, 2004). Por sua vez, os produtos e serviços das empresas podem requerer 

a utilização simultânea de várias estratégias, o que torna a questão do alinhamento e da 

própria operação da TI mais complexa (FERNANDES; ABREU, 2006). Assim, modelos são 

importantes, mas as mudanças e incertezas não devem ser deixadas de lado. Para Ciborra 

(1997) o alinhamento não é encontrado com facilidade porque o conceito de estratégia não é 

prático e porque o uso da tecnologia é caracterizado por improvisações.  

Walton (1993) sugere como solução para os casos de desalinhamento estratégico a 

realização de seminários ou workshops, a fim de despertar a consciência dos executivos 

seniores sobre o inter-relacionamento existente entre TI e negócios; reunião dos CEO com os 

membros de suas equipes de primeiro nível para discutir casos de alinhamento e de 

desalinhamento; envolvimento de outras pessoas da organização para esclarecer as 

implicações da TI para os negócios e para a organização. 

Vê-se, pois, que os esforços de alinhamento e o processo de planejamento da TI top-

down precisam mudar para um processo mais interativo, orientado para o objetivo, 

evolucionário, em contínuo processo de aprendizagem e alguns graus de experimentação 

(ZEE; JONG, 1999). Com isto, será possível entender mais sobre alinhamento estratégico, 

sobre a falta de elementos no alinhamento e mesmo sobre desalinhamento. Resta então 

destacar elementos da vida prática das organizações tais como pequenas e médias empresas. 

 

 

3.7 Pequenas e médias empresas 

 
Existem várias maneiras para definir o tamanho das empresas. Longenecker, Moore e 

Petty (1997) destacam diferentes e arbitrários padrões para conceituar pequenas empresas tais 
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como: número de empregados, volume de vendas, valor dos ativos, seguro da força de 

trabalho e volume de depósitos. Entre eles, o primeiro é o critério mais utilizado em pesquisas 

de administração (LEVY; POWELL, 2005). 

No Brasil, as definições mais usadas envolvem critérios quantitativos, como o do 

Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (SEBRAE), vide quadro 8, que utiliza o 

número de funcionários como base para a classificação, e a do Estatuto da Micro e Pequena 

Empresa, que adota o critério do faturamento bruto anual. No presente trabalho, adotou-se a 

classificação do número de empregados. 

 

Porte da empresa Número de empregados 

Microempresa Na indústria até 19 empregados e no comércio/serviço até 9 
empregados 

Pequena Na indústria de 20 a 99 empregados e no comércio/serviço de 10 
a 49 empregados 

Média Na indústria de 100 até 499 empregados e no comércio/serviço 
de 50 a 99 empregados 

Grande Na indústria acima de 499 empregados no comércio/serviço mais 
de 99 empregados 

Quadro 8 (3) - Classificação das empresas pelo critério do número de empregados 
Fonte: SEBRAE (2007). 

 

As pequenas e médias empresas (PMEs) são geralmente consideradas como 

organizações flexíveis, totalmente dependentes dos seus clientes para sua existência e com 

pouco poder para aumentar os preços (LEVY; POWEL, 1998), além de menos burocratizadas, 

o que lhes permite respostas mais rápidas e mais adequadas ao ambiente (PREVIDELLI; 

MEURER, 2005). Nessa mesma perspectiva, Maculan (2003) destaca que as PMEs costumam 

ser ancoradas no meio local e condicionadas pelo ambiente econômico em que estão 

inseridas, embora haja uma tendência à internacionalização, à inserção em redes de 

subcontratação e clusters, como forma de enfrentar desvantagens ligadas a seu porte. 

Segundo Santos, Crocco e Lemos (2003) os estudos centrados na análise das micro, 

pequenas e médias empresas são praticamente unânimes em reconhecer que embora suas 

maiores dificuldades sejam relacionadas ao seu tamanho e à elevada taxa de mortalidade, o 

papel desempenhado por tais empresas no desenvolvimento econômico, devido à geração de 

empregos, renda e progresso tecnológico, vem sendo cada vez mais reconhecido. 

Cajazeira (2004) acrescenta que embora as PMEs sejam elementos vitais para o 

crescimento econômico de um país, ao analisar dados do SEBRAE de 1999, verificou que as 

PMEs apresentam alta taxa de mortalidade chegando a mais de 50% em alguns estados 
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brasileiros. As diversas causas que as fazem encerrarem suas atividades são a falta de clientes, 

escassez de capital de giro, carga tributária elevada, localização inadequada, opressão das 

grandes empresas e a baixa capacidade para gerir os negócios (FELLIPE; ISHISAKI; KROM, 

2004). Apregoa-se também como motivo para este fenômeno, o fato de que as PMES estão 

inseridas em um ambiente altamente competitivo, caracterizado pela incerteza, velocidade da 

informação e pelo avanço tecnológico (SILVA, et al., 2005). Nesta direção, a destreza 

administrativa se torna essencial para o sucesso das pequenas empresas que se tornam cada 

vez mais complexas devido à globalização (DAFT,1999).  

Empresas menores, embora em menor grau, possuem muitas das mesmas funções e 

atividades que as de grande porte, tal como vendas, marketing, contabilidade entre outras 

(RIEMENSCHNEIDER; MYKYTYN JÚNIOR, 2000). Todavia, em se tratando de empresas 

de tecnologia da informação de pequeno porte, capacidades de desenvolvimento de negócios 

são expressas por meio de rotinas relativamente desestruturadas. Tais empresas têm poucos 

gestores e poucas unidades especializadas e o desenvolvimento do negócio é de 

responsabilidade de indivíduos que exercem mais de uma função, incluindo os proprietários 

(DAVIS; SUN, 2006). 

Dessa maneira, o tamanho reduzido das empresas faz com que seus proprietários ou 

administradores tenham um horizonte de planejamento de curto prazo e centralizem a tomada 

de decisões, não havendo uma prática de fluxos de informação da empresa, fazendo com que 

as decisões sejam tomadas a curto prazo (LA ROVERE, 2003). 

Nesta ótica, a utilização da tecnologia da informação assume importância vital, 

apresentando-se como um instrumento capaz de propiciar a competitividade necessária à 

sobrevivência e crescimento das PMEs (SANTOS JÚNIOR; FREITAS; LUCIANO, 2005). 

Por isso, tais empresas precisam priorizar projetos de TI que possam dar suporte às suas 

necessidades de informação (ISMAIL; KING, 2006).  

 Hussin, King e Cragg (2002) afirmam ser possível o alinhamento da TI nas pequenas 

empresas relacionando-o à maturidade em tecnologia da informação, para apoiar as 

estratégias de negócios.  

Para fins deste estudo, como o campo é a indústria de software, especificamente as 

pequenas empresas de software, o alinhamento estratégico focalizará o planejamento 

estratégico empresarial no âmbito de estratégia de negócio e o planejamento estratégico da 

tecnologia da informação no âmbito de estratégia funcional, conforme tratado na seção 3.3.2.  
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3.8 Modelo operacional da pesquisa 
 

Com base na literatura revisada, o modelo operacional da pesquisa é apresentado na 

figura 22. O objetivo deste modelo é ilustrar a articulação e o detalhamento dos blocos 

conceituais abordados nesta pesquisa e expressar como as construções conceituais se 

interconectam para prover suporte à operacionalização em campo. 

Ressalve-se que na ausência de dados sobre alinhamento estratégico aplicado 

diretamente às referidas empresas de software, fez-se, inicialmente um levantamento sobre as 

empresas de software, independente do porte (1ª fase da pesquisa), para posteriormente 

estudar os casos das pequenas que indicaram ter simultaneamente planejamento estratégico 

empresarial e planejamento estratégico da tecnologia da informação. 

A convergência entre a estratégia de negócio e a tecnologia da informação resulta no 

bloco denominado alinhamento estratégico, que por meio da análise dos seus modelos 

desemboca nas práticas do alinhamento e seus destinos, justamente o que se quer investigar: 

quando, como e se ocorre o alinhamento estratégico em pequenas empresas de software, as 

nominadas facetas do alinhamento, associando-lhes a características de maturidade. 

 

 
 

Figura 22 (3) - Modelo operacional da pesquisa. 
 

O próximo capítulo apresenta os procedimentos metodológicos que nortearam a 

pesquisa. 
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4 Procedimentos Metodológicos  
 
O presente capítulo apresenta os procedimentos metodológicos que nortearam a 

pesquisa. Os passos metodológicos indicam o caminho a ser percorrido mediante o uso dos 

métodos e das técnicas para a realização da pesquisa (DEMO, 1996). Em adição, Godoi e 

Matttos (2006, p. 307) afirmam que “a definição dos procedimentos metodológicos da 

investigação precisa ser feita, em parte, durante o planejamento do estudo, em parte durante a 

própria execução do trabalho de campo”, pois se desenvolve um modelo do que será 

estudado, efetua-se a coleta de dados e a comparação com o modelo proposto, sendo o método 

científico um processo dinâmico de avaliação e revisão (RICHARDSON, 1999). 

Neste contexto, serão descritos todos os passos realizados para o desenvolvimento da 

pesquisa, bem como os critérios adotados para legitimá-los, desde a sua definição 

epistemológica até os procedimentos para a coleta e análise dos dados, destacando, por fim os 

cuidados tomados para condução rigorosa do trabalho.  

 

 

4.1 Visão epistemológica 
 

Bruyne, Herman e Schoutheete (1982) destacam que a epistemologia tem duas 

nuances. Uma que diz respeito à reflexão sobre os princípios e validade das ciências e outra 

que representa um pólo intrínseco à pesquisa científica, ou seja, a epistemologia analisa os 

princípios, conceitos, teorias e métodos pertinentes à investigação científica (BARROS; 

LEHFELD, 2000), orientando a escolha do método, metodologia e técnicas a utilizar em uma 

pesquisa (RICHARDSON, 1999). 

Nesta direção, a epistemologia ao ocupar-se com o estudo do conhecimento, envolve 

também um exame da relação entre pesquisador e pesquisado que difere entre os paradigmas 

de pesquisa (COLLIS; HUSSEY, 2005). Com esta ênfase, Sampieri, Collado e Lucio (2006) 

relataram sobre as diversas correntes de pensamento que deram origem a diferentes caminhos 

na busca pelo conhecimento, tais como o empirismo, o materialismo dialético, o positivismo, 

a fenomenologia e o estruturalismo. É desta forma que se chega às diversas taxonomias 

inerentes aos paradigmas de pesquisa apresentadas por diversos autores.   

Burrel e Morgan (1979) definiram quatro paradigmas sociológicos na análise 

organizacional: o humanismo radical, o estruturalismo radical, o interpretativismo e o 
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funcionalista. Já Orlikowski e Baroudi (1991) destacaram o uso das abordagens positivista, 

interpretativa e crítica na área de sistemas de informação com a finalidade de contribuir com o 

impacto destas abordagens no conhecimento organizacional.  

O positivismo é considerado o paradigma clássico que se baseia na proposta usada nas 

ciências naturais, a qual procura os fatos ou as causas de fenômenos sociais, com pouca 

importância ao estado subjetivo do indivíduo (COLLIS; HUSSEY, 2005), recorrendo bem 

mais à quantificação e à análise estatística (BRUYNE; HERMAN; SCHOUTHEETE, 1982; 

ORLIKOWSKI; BAROUDI, 1991). Hirschheim (1985) destacou cinco pilares do 

positivismo: método científico válido para todas as formas de pesquisa, investigação de 

relações causais, crença arrojada no empirismo, ciência livre de valor, fundamentação na 

lógica e na matemática.  

Já a abordagem interpretativa baseia-se na fenomenologia e na hermenêutica e parte da 

perspectiva de que a realidade é socialmente construída, ou seja, não leva em consideração a 

medição de freqüência dos fenômenos, mas os diferentes significados que as pessoas atribuem 

a eles (ROESCH, 1999), focando no significado e não na mensuração de fenômenos sociais 

(COLLIS; HUSSEY, 2005).  

Segundo Schwandt (2006), a tradição do interpretativismo apresenta os seguintes 

aspectos: ação humana significativa, compromisso ético manifestado no respeito e fidelidade 

em relação à experiência de vida, contribuição da subjetividade humana em relação ao 

conhecimento sem sacrificar, dessa maneira, a objetividade do conhecimento. Assim, os 

interpretativistas compreendem o significado subjetivo da ação (crenças do ator, seus desejos 

etc) de uma maneira objetiva. 

Constata-se então que estes dois grandes paradigmas estão em um continuum entre a 

objetividade e a subjetividade. O positivismo vê o mundo numa perspectiva realista, com uma 

visão determinística da natureza humana, oferece leis e busca a generalização. O 

interpretativismo prega que a realidade repousa no espírito, na idéia, mais do que na 

percepção sensorial e contempla a visão do mundo dos sujeitos, trata os dados por meio de 

análises de cunho interpretativo e os resultados não são generalizáveis (VERGARA, 2005).  

 Em conseqüência desta dicotomia é possível ilustrar características marcantes de 

ambas visões de mundo, como mostrado no quadro 9. 
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Paradigma positivista Paradigma interpretativista 
Quantitativo Qualitativo 

Objetivo Subjetivo 
Científico Humanista 

Experimental Fenomenológico 
Quadro 9 (4) - Algumas características dos paradigmas de pesquisa 

Fonte: Adaptado de Collis e Hussey (2005). 
 

 No tocante ao paradigma positivista, os achados são orientados por aspectos reais, 

quantitativos, objetivos e experimentais, em que é assumida uma independência entre o objeto 

investigado e o investigador; já no paradigma interpretativista a realidade é subjetiva, o 

pesquisador interage com o que está sendo pesquisado e se tem como base a fenomenologia. 

Por fim, os paradigmas, possuem uma estrutura que contêm teorias, métodos e 

maneiras de definir dados (COLLIS; HUSSEY, 2005). Alves-Mazzoti e Gewandsznajder 

(2001) apregoam que novos paradigmas vêm questionando pressupostos e procedimentos que 

conferiram credibilidade à atividade científica, fazendo com que não ocorra um modelo único 

para construir conhecimentos confiáveis, mas modelos adequados ou inadequados ao que se 

pretende investigar. A seu turno, Buchanan e Bryman (2007) corroboram que uma das razões 

para a diversidade paradigmática é o encontro de várias disciplinas que trazem suas próprias 

tradições e perspectivas.  

Para Hirschheim (1985), a epistemologia da área de sistemas de informação está 

fundamentada nas ciências sociais porque os sistemas de informação são mais sistemas 

sociais do que sistemas técnicos e “construir ciências sociais não é pretender produtos 

acabados, verdades definitivas, mas cultivar um processo de criatividade marcado pelo 

diálogo consciente com a realidade social” (DEMO, 1996, p. 14).  

Assim, por oscilar em dois pólos de investigação bem delineados, o presente estudo 

adotou uma estratégia de pesquisa fundamentada tanto no positivismo quanto no 

interpretativismo, por focalizar a maneira como os atores visualizam o alinhamento 

estratégico em suas organizações, sendo o resultado de um estudo deste tipo semelhante a um 

bricolage complexo, um conjunto de imagens e de representações mutáveis e interligadas 

(DENZIN; LINCOLN, 2006).  
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4.2 Natureza de pesquisa 
 

A intencionalidade de toda pesquisa é elaborar conhecimentos que possibilitem 

compreender e transformar uma realidade (PÁDUA,1996). Nessa intenção acomoda-se a 

natureza de uma pesquisa compreendida como sua finalidade específica, o fim ao qual ele se 

destina (GIL, 1988) reconhece então a existência de três tipos de pesquisa exploratória, 

descritiva e causal. 

A pesquisa exploratória tem como característica a utilização de metodologias 

flexíveis, baseadas em pequenas amostras que proporcionam insights e uma melhor 

compreensão do problema (MALHOTRA, 2001). Por meio da exploração são desenvolvidos 

conceitos de forma mais clara, são estabelecidas prioridades, são desenvolvidas definições 

operacionais e melhorado o planejamento final da pesquisa (COOPER; SCHINDLER, 2003).   

Para Vergara (2000), a pesquisa exploratória é realizada quando há pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado. Nesse sentido, Mattar (1996) esclarece que a 

pesquisa exploratória poderá gerar informações sobre as possibilidades práticas da condução 

de pesquisas específicas. Destarte, a pesquisa exploratória permitirá esclarecer conceitos e 

idéias, visto que o foco é obter insights, familiaridade com a área do assunto ou obter nova 

percepção do mesmo (CERVO; BERVIAN, 2002; COLLIS; HUSSEY, 2005). 

A seu turno, a pesquisa descritiva procura descobrir a freqüência com que um 

fenômeno ocorre, sua natureza, características, causas, relações e conexões com outros 

fenômenos (BARROS; LEHFELD, 2000). Em um estudo descritivo o pesquisador tenta 

descrever ou definir um assunto concentrando sua atenção no porquê observar certa 

distribuição, atentando ao seu significado, ou seja, não se pretende explicar as diferenças, mas 

descrevê-las e associar certos resultados a grupos de respondentes (RICHARDSON, 1999; 

ROESCH, 1999).  

Gil (1988, p. 45) diz que “há pesquisas que, embora definidas como descritivas a partir 

de seus objetivos, acabam servindo mais para proporcionar uma nova visão do problema, o 

que as aproxima das pesquisas exploratórias”. Ressalva, também, que as pesquisas descritivas 

são, juntamente com as exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais 

preocupados com a atuação prática, sendo as mais utilizadas por organizações como empresas 

comerciais.  

Já a pesquisa causal procura explicar a relação entre as variáveis. Para Cooper e 

Schindler (2003), a diferença entre a pesquisa descritiva e causal está nos objetivos do estudo. 
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Se a pesquisa pretende descobrir quem, o que, onde, quando ou quanto, então é descritiva. Se 

a intenção é saber como uma variável produz mudanças em outra, é uma pesquisa causal. 

Como o objetivo desta pesquisa é analisar as perspectivas do alinhamento estratégico 

entre negócio e tecnologia da informação em pequenas empresas de software e estudos deste 

tipo neste segmento não serem tão recorrentes no campo de alinhamento estratégico e na 

realidade brasileira, a pesquisa doutoral assumiu um caráter descritivo-exploratório.  

Em adição, para Marconi e Lakatos (1996), pesquisar é encontrar respostas para o 

problema proposto, mediante métodos científicos. Assim, o próximo tópico descreverá os 

métodos mais apropriados para a natureza descritiva e exploratória. 

 

   

4.3 Método de pesquisa 
  

O método de pesquisa representa o procedimento para descrição e explicação dos 

fenômenos estudados (RICHARDSON, 1999) e em função da abordagem do problema pode 

ser do tipo quantitativo ou qualitativo ou a combinação de ambos. 

Os métodos quantitativos têm sua origem nas ciências naturais e são amplamente 

utilizados em estudos descritivos e nas investigações causais (RICHARDSON, 1999). São 

considerados objetivos, por sua natureza, e focados na mensuração dos fenômenos (COLLIS; 

HUSSEY, 2005).  

O método quantitativo caracteriza-se pela presença em todos os procedimentos, desde 

a coleta até o tratamento dos dados, de técnicas de estatísticas simples e complexas 

(RICHARDSON, 1999). Assim, por meio de tais procedimentos, a pesquisa quantitativa 

generaliza os resultados da amostra para a população-alvo e recomenda um curso de ação 

(MALHOTRA, 2001), além de oferecer uma possibilidade de réplica e um enfoque sobre 

pontos específicos de tais fenômenos, facilitando a comparação entre estudos similares 

(SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006).  

Já o método qualitativo cobre várias formas de investigação que auxiliam a entender e 

explicar o significado do fenômeno social com o menor rompimento possível do ambiente 

natural (MERRIAM, 1998), ou seja, o método busca a percepção de um fenômeno em um 

contexto, pela busca dos significados que as pessoas dão a ele (TRIVIÑOS, 1987).  

O método qualitativo é considerado por Collis e Hussey (2005) como subjetivo.   

Envolve examinar e refletir sobre percepções para obtenção de determinado conhecimento da 
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realidade, proporcionando, portanto, uma melhor compreensão do contexto do problema 

(MALHOTRA, 2001). Abrange pormenores descritivos relativos a pessoas, locais e 

conversas, além de procurar investigar os fenômenos em seu contexto natural e destacar a 

compreensão desses a partir da perspectiva dos sujeitos da investigação (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994). Nesse nível, a pesquisa qualitativa refere-se a uma abordagem naturalista e 

interpretativa (DENZIN, LINCOLN, 2006). 

A visão holística de mundo insere os métodos qualitativos dentro de uma nova base de 

concepção teórica na mensuração, processamento e análise de dados científicos (OLIVEIRA, 

2000).  Ademais, “seus métodos de coleta e análise de dados são apropriados para uma fase 

exploratória da pesquisa” (ROESCH, 1999, p. 154). As principais diferenças entre os métodos 

quantitativos e qualitativos de pesquisa podem ser observadas no quadro 10. 

 

Pontos de comparação Método quantitativo Método qualitativo 
Foco de pesquisa Quantidade (quantos, de que 

tipos) 
Qualidade (natureza, essência) 

Raízes filosóficas Positivismo, empirismo lógico Fenomenologia, interacionismo 
simbólico 

Termos associados Experimento, empírico, 
estatístico 

Trabalho de campo, etnografia, 
naturalístico, grounded, 

construtivismo 
Metas investigativas Previsão, controle, descrição, 

confirmação, teste de hipótese 
Compreensão, descrição, 
descoberta, atribuição de 

significado, geração de hipótese 
Características de design Predeterminado, estruturado Flexibilidade, evolutivo, 

emergente 
Amostra Grande, aleatória, representativa Pequena, não-aleatória, por 

conveniência, significativa 
Coleta de dados Instrumentos inanimados 

(escalas, testes, surveys, 
questionários, computadores) 

Pesquisador como instrumento 
básico, entrevistas, observações, 

documentos 
Modo de análise Dedutivo (por métodos 

estatísticos) 
Indutivo (pelo pesquisador) 

Resultado Preciso, numérico Compreensivo, holístico, 
expansivo, ricamente descritivo 

Quadro 10 (4) – Características do método quantitativo e qualitativo 
Fonte: Adaptado de Merriam (1998). 

 

Em suma, Flick (2004) destaca que as idéias que conduzem ao método qualitativo 

diferem daquelas adotadas no método quantitativo em quatro aspectos: apropriabilidade de 

métodos e teorias; perspectivas dos participantes e sua diversidade; reflexividade do 

pesquisador e da pesquisa; variedade de abordagens e métodos na pesquisa qualitativa. 

Apesar das características impostas a cada método de pesquisa, “é preciso saber 

integrar as dimensões que fazem parte de uma realidade única, tendo sempre em mente, 
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criticamente, o que cada metodologia tem de forte e de fraco” (DEMO, 1996, p. 37). Assim, 

diante da visão holística do mundo, métodos quantitativos e qualitativos podem caminhar 

juntos na busca da compreensão e solução dos problemas (OLIVEIRA, 2000), pois ambos 

coletam dados do fenômeno em estudo com seriedade e procedimentos distintos (SAMPIERI; 

COLLADO; LUCIO, 2006), facilitando a implementação de pesquisa multimétodo (métodos 

quantitativo e qualitativo), quando assim se puder melhor retratar o fenômeno em estudo. 

Para Richardson (1999), mesmo existindo diferenças entre o método quantitativo e o 

qualitativo, pode-se verificar três momentos de integração entre eles: na fase de planejamento 

da pesquisa, na coleta de dados e na análise da informação, essas fases acomodam-se na 

estratégia de pesquisa.  

 

 

4.4 Estratégia de pesquisa 
 

As estratégias metodológicas mais apropriadas para este estudo foram o levantamento 

(survey) e o estudo de caso. O levantamento e o estudo de caso são duas das estratégias de 

pesquisa mais utilizadas nas pesquisas em sistemas de informação.  O survey é normalmente 

associado aos métodos quantitativos, ao passo que o estudo de caso que tem granjeado 

considerável interesse ao longo das últimas décadas (HOPPEN; LAPOINTE; MOREAU, 

1997; DINIZ, et al. 2006) é mais usado com métodos qualitativos (ORLIKOWSKI; 

BAROUDI, 1991; CHOUDRIE; DWIVEDI 2005). 

O survey é uma estratégia na qual uma amostra de sujeitos é retirada de uma 

população e estudada com o intuito de fazer inferências sobre essa população (COLLIS; 

HUSSEY, 2005). O caráter da objetividade do survey e a tendência ao uso da estatística têm 

influenciado a pesquisa sócio-científica em que esta estratégia tem sido usada para descobrir o 

que existe e como existe no ambiente social de um grupo, uma organização, uma área 

geográfica e mesmo um país inteiro (KERLINGER, 1980). Basicamente, procede-se à 

solicitação de informações a um grupo de pessoas acerca do problema estudado para 

posteriormente, mediante análise quantitativa, obter os resultados correspondentes aos dados 

coletados (GIL, 1999).  

Segundo Babbie (1999), existem vários tipos de survey tais como: censos 

demográficos, pesquisas de opinião pública, pesquisas de mercado, estudos epidemiológicos 

etc, e três objetivos gerais permeiam esses tipos: a descrição, a explicação e a exploração, 
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sendo que algumas pesquisas survey, principalmente descritivas e explicativas, permitem 

análise de dados ao longo do tempo. 

A dimensão tempo define como ocorrerá a coleta de dados no survey. Para Cooper e 

Schindler (2003), esta dimensão pode ser transversal ou longitudinal. No primeiro caso, o 

estudo é realizado uma vez e representa o fenômeno em um determinado momento. Já no 

segundo caso, o estudo é realizado para acompanhar mudanças que estão ocorrendo ao longo 

do tempo.  

Apesar da importância de estudos longitudinais, por permitirem analisar mudanças ao 

longo do tempo, Richardson (1999) afirma que os estudos transversais são os mais freqüentes 

em pesquisas sociais. Tal fato é corroborado por Cooper e Schindler (2003) que apresentam as 

restrições de orçamento e tempo como condicionadores importantes para a realização de 

estudos transversais. Para atender a finalidade desse estudo, foi adotado o estudo de corte 

transversal, descrevendo o cenário apenas naquele momento, ficando caracterizado como uma 

pesquisa survey descritiva de corte transversal. 

Cooper e Schindler (2003) destacam que o ponto forte de um projeto survey é sua 

versatilidade, porém, apontam como fragilidades a qualidade e a quantidade de informações 

obtidas, as quais dependem da capacidade e da disposição de cooperar dos respondentes. 

Ademais, Gil (1999) também destaca como limitações a ênfase em aspectos perspectivos, 

pouca profundidade no estudo da estrutura e dos processos sociais e uma visão estática do 

fenômeno estudado. 

Já a estratégia de estudo de caso tem como foco compreender a dinâmica presente 

dentro de um cenário singular, colocando mais ênfase em uma análise contextual completa de 

poucos fatos ou condições e de suas inter-relações (EISENHARDT, 1995; MERRIAM, 1998; 

COOPER; SCHINDLER, 2003). Tal estratégia deve ser selecionada quando se busca 

investigar fenômenos contemporâneos dentro de um contexto real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos (YIN, 2001). Sobre tal 

contexto, Godoy (2006, p. 121) esclarece que “ao se concentrar em um simples fenômeno, 

esta abordagem de pesquisa pretende descobrir e revelar a interação entre os fatores internos e 

externos que são características do mesmo evento”.  

Segundo Merriam (1998), o estudo de caso é diferente de outras formas de pesquisa 

qualitativa devido à sua descrição intensa, holística e à análise de uma unidade singular. Além 

disso, o interesse está mais no processo do que no resultado, no contexto do que na variável 

específica, na descoberta do que na confirmação. Assim, segundo aquela autora, enquanto 
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alguns estudos de casos são puramente descritivos, outros são uma combinação de descrição, 

interpretação e avaliação quando se buscam padrões nos dados e desenvolvimento de 

categorias conceituais que possibilitem ilustrar, confirmar ou opor-se às suposições teóricas 

(MERRIAM, 1998; GODOY, 2006). Para finalidade desta pesquisa optou-se pela 

combinação de descrição e interpretação. 

Triviños (1987) ressalta que mesmo que o objetivo da pesquisa não seja obter 

comparações, o pesquisador pode estudar mais organizações ou mais sujeitos, o que denomina 

de estudos multicasos (múltiplos casos ou casos múltiplos). Tal estratégia envolve coletar e 

analisar dados de vários casos (MERRIAM, 1998). Collis e Hussey (2005) destacam a 

importância de estudos multicasos, não por tentar generalizações estatísticas, mas por tentar 

generalizações teóricas, na qual a teoria aplicada a um grupo sob dada circunstância pode ser 

aplicada para outro. Além de poder especificar como, onde e o porquê, fortalecendo a 

precisão, a validade e a estabilidade dos achados (MILES; HUBERMAN, 1994). 

Segundo Yin (2001) existe uma probabilidade dos projetos de casos múltiplos serem 

mais fortes do que os de caso único por apresentarem evidências mais consistentes, sendo 

uma estratégia comum por intensificar a validade externa ou a generalização das suas 

descobertas (MERRIAM, 1998) e também por permitir intensidade de análise, em uma 

estrutura como a do quadro 11. 

 

 

Variação 

Caso 

 Único 

Casos 
múltiplos 

Holístico 

(unidade única de análise) 

 

Tipo 1 

 

Tipo 3 

Incorporado 

(unidades múltiplas de análise)

 

Tipo 2 

 

Tipo 4 

Quadro 11 (4) - Tipos de casos 
Fonte: Adaptado de Yin (2001). 

 

Flick (2004) orienta que se faça uma breve descrição de cada caso antes que se 

empreendam análises comparativas. O presente estudo seguiu esta recomendação e desta 

forma, primeiramente, os casos foram analisados separadamente para uma posterior 

comparação, buscando uma avaliação, descrição e interpretação dos achados, por meio de 

uma análise intensiva, empreendida nas organizações objetos de estudo.  
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Com esta ação, esta pesquisa buscou caracterizar elementos de alinhamento 

estratégico em pequenas empresas de software, primeiro com um levantamento e, 

posteriormente, buscando compreender o fenômeno do alinhamento, por meio de um estudo 

tipo 4, nas pequenas empresas tidas como representativas, após a análise do levantamento 

realizado.  

 

 

4.5 Desenho da pesquisa 
 

O desenho da pesquisa representa a esquematização da ordem lógica a ser seguida no 

trabalho (MARCONI; LAKATOS, 1996). De forma esquemática, ilustra os passos para o 

desenvolvimento da pesquisa definida como descritiva e exploratória, estruturada em duas 

fases distintas: o levantamento e o estudo de caso.  

A seguir são apresentados os passos citados no desenho metodológico da pesquisa.  

 

Figura 23 (4) - Desenho da pesquisa. 
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4.5.1 Fase 1 – Levantamento 
   

Inicialmente foi realizado um levantamento nas empresas de software associadas ao 

Porto Digital arranjo produtivo de tecnologia da informação, com foco no desenvolvimento de 

software e resultado de um ambiente de inovação que se consolidou em Pernambuco nas 

últimas décadas (PORTO DIGITAL, 2007).  

A lista das empresas associadas foi fornecida pelo Núcleo de Gestão do Porto Digital 

(NGPD) à pesquisadora em 28/02//2008, com o nome da empresa, endereço e atividade 

principal (Anexo B). Da listagem foram excluídas as empresas que atuam como provedores 

de Internet, ministram cursos e consultorias, trabalham diretamente com hardware e redes. 

Destacaram-se então 66 empresas que possuíam como uma de suas atividades 

principais o desenvolvimento de software.  Os tipos de produções englobam software para 

gestão, soluções para o sistema financeiro e de saúde, games, software para o setor de 

segurança, sistemas para gerenciamento de tráfego e transporte, usabilidade de software e 

soluções integradas para desenvolvimento de portais, extranets e intranets. 

Do total das 66 empresas de desenvolvimento de software da lista de empresas 

associadas ao Porto Digital, uma foi utilizada como pré-teste e seis não foram encontradas, 

pois tinham mudado de endereço e telefone e não dispunham de website atualizado na Internet 

para que se mantivesse contato. Portanto, chegou-se a um total de 59 empresas de 

desenvolvimento de software aptas para a pesquisa. Entretanto, 17 empresas se recusaram a 

responder o questionário, alegando falta de tempo, desinteresse em participar da pesquisa ou 

impossibilidade de revelar informações sobre a empresa e uma considerou-se inapta para 

respondê-lo (por depender de informações da matriz).  

Assim, 41 empresas, independente do porte, se dispuseram a participar da pesquisa, 

percentual equivalente a 69,5% do universo identificado.  

 

 

4.5.2 Fase 2 – Estudo de casos múltiplos 
  
 Segundo Yin (2001), numa pesquisa de casos múltiplos, deve-se utilizar a lógica de 

replicação para seleção dos casos, ou seja, o pesquisador escolherá os casos de acordo com as 

replicações que gostaria de ter em seu estudo. Para o referido autor, quatro a seis casos podem 

ser projetados para buscar padrões diferentes de replicações teóricas. Já Eisenhardt (1995), 

sugere uma seleção de quatro a dez casos. 
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Para finalidade deste estudo, os casos foram selecionados a partir dos resultados do 

levantamento realizado. Desta forma foram estabelecidos os seguintes critérios para seleção: 

caracterizar-se como empresa de desenvolvimento de software de pequeno porte de acordo 

com o número de empregados, ter informado na primeira fase da pesquisa que possuía 

planejamento estratégico empresarial e planejamento estratégico de tecnologia da informação, 

além dos critérios acessibilidade e disponibilidade dos respondentes. 

Mediante a análise dos critérios estabelecidos, foram selecionadas cinco pequenas 

empresas de desenvolvimento de software identificados por associação no quadrante 4. A 

pesquisadora manteve contato por telefone com todas as empresas, mas uma foi excluída da 

pesquisa por estar passando por um processo de encerramento de suas atividades. Assim, 

foram totalizados quatro casos para análise. 

Das quatro empresas selecionadas, apenas o responsável de uma empresa autorizou a 

identificação da empresa e dos respondentes. Então, por questões de sigilo e de padronização 

na análise dos casos, as empresas foram aqui denominadas empresa A, B, C e D e os 

respondentes foram identificados pelo cargo que ocupam na empresa. 

A seleção dos respondentes em cada caso da pesquisa, de acordo com Merriam (1998), 

deve ser baseada na contribuição resumida de cada um para o desenvolvimento de insights e 

entendimento do fenômeno. Assim, os sujeitos-alvo da pesquisa foram determinados de 

maneira intencional e de acordo com a acessibilidade aos mesmos, sendo o objetivo 

entrevistar o quadro diretivo de cada empresa selecionada, uma vez que, em princípio, são as 

pessoas desse quadro que detêm as informações necessárias acerca do tema objeto de 

investigação.  O quadro 12 ilustra os casos selecionados exibindo a denominação fictícia da 

empresa de acordo com seu software principal e o cargo dos entrevistados.  

Empresa Denominação fictícia da empresa de 
acordo com o seu negócio 

Cargo dos entrevistados 

A Empresa de desenvolvimento de sistemas de 
compras 

Diretor Executivo; Gestor Comercial; Gestor 
Tecnologia 

B Empresa de desenvolvimento de sistema 
colaborativo 

Diretor Presidente; Assessor de Planejamento; 
Diretor de Negócios; Diretor de Tecnologia 

C Fábrica de software 

 

Diretor Administrativo-Financeiro; Diretor de 
Negócios; Diretor de Tecnologia 

D Empresa de desenvolvimento de sistemas 
financeiro 

Diretor Executivo, Diretor Administrativo-
Financeiro; Gerente de Tecnologia 

Quadro 12 (4) - Dados identificados dos casos selecionados. 
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Para a realização dos estudos de caso foi estruturado um protocolo de estudo. O 

protocolo relaciona as atividades a serem realizadas e procedimentos a serem seguidos e 

destina-se a orientar o pesquisador a realizar a coleta de dados, além de aumentar a 

confiabilidade da pesquisa (CAMPOMAR, 1991; YIN, 2001). 

Segundo Pozzebon e Freitas (1998), o protocolo pode ser organizado mediante tabelas, 

enumerando os instrumentos de coleta de dados ou por seqüência de atividades. Para a 

presente pesquisa, entretanto o protocolo de estudo de caso foi elaborado por seqüência de 

atividades, seguindo os elementos propostos por Yin (2001), com algumas adaptações, tal 

como ilustra o quadro 13. 

 

 
 
 
 
 
 

Visão geral do 
projeto 

 
 
 
 
 

Objetivos do estudo de 
múltiplos casos 

Verificar como ocorre o alinhamento estratégico entre o 
planejamento estratégico empresarial e o planejamento 

estratégico da tecnologia da informação nos casos objeto de 
estudo 

Delinear o papel da tecnologia da informação para o alinhamento 
estratégico entre negócio e tecnologia da informação 

Caracterizar os fatores promotores e inibidores do alinhamento 
estratégico 

Avaliar o nível de maturidade de alinhamento estratégico 
Cenário da pesquisa Pequenas empresas de software associadas ao Porto Digital 

selecionadas mediante aplicação de questionário na fase anterior 
da pesquisa 

 
 
 
 
 

Procedimentos de 
campo do 
protocolo 

 
 

Preparação 
 

Elaboração do roteiro de entrevistas 
Pré-teste do roteiro de entrevistas 

Contato com o responsável das empresas objeto de análise 

 
 
 
 

Ação 
 

Agendamento das entrevistas, buscando um horário conveniente 
com a disponibilidade de cada entrevistado de cada empresa 

Realização das entrevistas in loco 
Gravação das entrevistas 

Análise observacional informal no momento de realização das 
entrevistas 

Registro das observações nas notas de campo 
Transcrição das entrevistas 

Validação verbal ou por e-mail das entrevistas 
Coleta de dados nos websites das empresas 

 
 

Relatório do 
estudo de caso 

 
Resultados 

Descrição dos casos individuais 
Categorização dos dados 
Interpretação dos dados 

Análise conjunta dos casos 
 

Conclusão 
Consolidação dos dados colhidos com os objetivos e a teoria 

Contribuições para futuros estudos 
Quadro 13 (4) - Protocolo do estudo de casos 

Fonte: Inspirado em Yin (2001). 
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4.6 Coleta de dados 
 

A coleta de dados trata da ação operacional da pesquisa (OLIVEIRA, 2000). Segundo 

Sampieri, Collado e Lucio (2006) após a seleção do enfoque escolhido (quantitativo, 

qualitativo ou misto) e da amostra adequada (probabilística, não probabilística, estudo de 

caso), a etapa seguinte consiste coletar dados sobre variáveis, contextos ou categorias, 

implicando em três atividades envolvidas entre si: seleção de um instrumento de coleta de 

dados, aplicação desse instrumento, preparação de observações, registros e medições para que 

sejam analisados.  

Em uma metodologia multimétodo, aplica-se um instrumento que contenha elementos 

quantitativos e qualitativos, ou vários instrumentos correspondentes aos dois métodos 

(SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006). Para esta pesquisa adotou-se a segunda opção, 

utilizando um instrumento quantitativo para fase de levantamento e instrumentos qualitativos 

para fase de estudo de caso. 

Assim, a coleta de dados nesta pesquisa foi dividida em duas fases, cada qual usando 

um instrumento de coleta próprio, que requereram procedimentos distintos para aquisição dos 

dados no campo. A combinação das fases está exposta no quadro 14 e detalhadas nas seções 

seguintes. 

 

FASE 1 – Levantamento FASE 2 – Estudo de caso 
Definição das variáveis do questionário 
Elaboração das questões dentro das 
variáveis 
Pré-teste do questionário 
Contato com o Presidente do Núcleo de 
Gestão do Porto Digital 
Envio do questionário por e-mail 
Pesquisa de campo 

Definição das questões do roteiro 
Elaboração de entrevistas piloto 
Contato com os responsáveis das empresas dos casos 
selecionados 
Análise do website das empresas 
Realização das entrevista e observações diretas  
Anotações no diário de campo 

Quadro 14 (4) - Fases da coleta de dados. 
 

 

4.6.1 Instrumentos de coleta da pesquisa 
 

As técnicas de coleta de dados em um levantamento são em geral representadas pelo 

questionário, os testes e a observação. Destas técnicas o instrumento de coleta de dados 

utilizado na presente fase foi o questionário, por ser o mais utilizado em pesquisas 

quantitativas e descritivas (GIL 1999; ROESCH, 1999).  
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No que diz respeito a segunda fase, Godoy (2005) destaca que o trabalho de campo na 

pesquisa qualitativa envolve observação (participante ou não), entrevista (estruturada, semi-

estruturada ou não-estruturada), análise de documentos e um diário de campo que conterá 

impressões do pesquisador. Segundo Yin (2001), as várias fontes de coleta de dados são 

complementares e um bom estudo de caso utilizará o maior número possível de fontes.  

Desta forma, para fase de estudo de caso, foram utilizadas a observação não 

participante, o diário de campo, a análise de documentos (pesquisa no website das empresas) 

e, por fim, como principal técnica de coleta de dados, a entrevista semi-estruturada.  Tais 

fontes de evidência objetivaram a triangulação dos dados, como uma alternativa para 

validação e uma tentativa de assegurar a melhor compreensão do fenômeno (DENZIN; 

LINCOLN, 2006). A seguir serão apresentados os instrumentos de coleta da pesquisa.   

 

 

4.6.1.1 Questionário 
 

O questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série 

ordenada de perguntas a serem respondidas sem a presença do entrevistador (MARCONI; 

LAKATOS, 1996). Para Richardson (1999), a finalidade deste instrumento é medir 

determinadas variáveis, cumprindo também a função de descrever características de um 

indivíduo ou grupo social.  

Entre as vantagens de uso do questionário destacam-se a capacidade de atingir o maior 

número de pessoas simultaneamente, respostas rápidas e precisas, menos risco de distorção, 

pela não influência do pesquisador, maior liberdade nas respostas, em função do anonimato e 

maior uniformidade na avaliação. Já como desvantagens, as seguintes menções merecem nota: 

percentagem pequena dos questionários que retornam, grande número de perguntas sem 

respostas, devolução tardia, prejudicando o calendário da pesquisa e dificuldade de 

compreensão por parte dos respondentes (MARCONI; LAKATOS, 1996).  

Para o presente estudo adotou-se o modelo de questionário sugerido por Roesch 

(1999). No início do questionário foi inserida uma breve instrução sobre seu manuseio e 

mantiveram-se juntas, em blocos, as questões de tipos similares; reduziu-se o tamanho da 

fonte para o questionário não ficar muito extenso, contudo, diferenciou-se o tipo de letra para 

instruções e questões. 

O instrumento de coleta de dados totalizando 54 questões, apresentado no Apêndice A, 

foi composto por três blocos conforme expostos na figura 24. O primeiro bloco referiu-se à 
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caracterização da empresa. O segundo correspondeu à essência da investigação e envolveu as 

variáveis do estudo, selecionadas a partir da revisão da literatura, gerando 4 sub-blocos, um 

para cada agrupamento de variáveis: estratégia empresarial, planejamento estratégico 

empresarial, tecnologia da informação e sistemas de informação, planejamento estratégico da 

tecnologia da informação. As questões correspondentes a estas variáveis foram medidas em 

uma escala tipo Likert de 5 pontos que indicavam graus de concordância com a assertiva 

formulada. 

No último bloco do questionário ficaram as variáveis demográficas. Almeida e 

Botelho (2006) sugerem que as questões demográficas fechem a pesquisa, para que as 

perguntas relacionadas às escalas sejam respondidas, caso ocorra desistência do entrevistado. 

Assim, buscou-se caracterizar o perfil dos respondentes mediante o emprego de questões do 

tipo escolha simples e aberta (texto), proporcionando então dados nominais e intervalares.  

 

                  
Figura 24 (4) - Blocos componentes do questionário. 

 
 

A forma como as perguntas foram elaboradas permitiu que o questionário fosse auto-

administrado. Este tipo de questionário é melhor na medição de variáveis com muitas 

categorias de resposta e na descrição de características de uma população (ALMEIDA; 

BOTELHO, 2006), sendo opcional a presença do pesquisador, no momento da resposta. 

Após a formulação do questionário, o mesmo foi testado antes de sua aplicação 

definitiva. O pré-teste consiste na aplicação do instrumento em uma pequena amostra 
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escolhida a fim de verificar a presença dos seguintes elementos: fidedignidade nos seus 

resultados, validade dos dados recolhidos e operatividade quanto à clareza e vocabulário 

(MARCONI; LAKATOS, 1996). Embora os objetivos do pré-teste sejam também revisar 

ações para detectar pontos fracos no planejamento e na instrumentação e direcionar aspectos 

da investigação (COOPER; SCHINDLER, 2003), no presente estudo não foi empregado 

apenas como uma simples revisão do instrumento, mas como uma análise antecipada do 

processo de coleta dos dados, como sugere Richardson (1999).  

O questionário elaborado para esta pesquisa foi submetido à revisão por três 

profissionais com formação em Administração e respondido em formato de pré-teste por 

gestores de três empresas de desenvolvimento de software, escolhidos por acessibilidade. 

Como é um instrumento auto-administrado, o mesmo foi enviado por e-mail para que 

os respondentes analisassem o conteúdo das perguntas. Todos foram orientados a responder o 

questionário e a dar sugestões sobre a seqüência e compreensão das perguntas, além de opinar 

sobre a aplicação e adequação do instrumento.  

Como resultado do pré-teste, algumas alterações foram implementadas no 

instrumento, por exemplo, a questão sobre mercado de atuação da empresa que era aberta e 

tornou-se fechada, a padronização das perguntas sobre PEE e PETI, além da redação e 

ordenação de perguntas.  

 

 

4.6.1.2 Observação 
 

A observação é outra técnica de coleta aplicada na pesquisa qualitativa (FLICK, 2004) 

e faz parte de quase todos os estudos de pesquisa, principalmente na fase exploratória 

(COOPER; SCHINDLER, 2003). Semelhante às demais técnicas de coleta de dados, 

apresenta algumas vantagens como permitir a coleta de dados não constantes do roteiro de 

entrevistas ou questionários e, no âmbito das limitações, os fatos podem ocorrer 

simultaneamente tornando difícil a coleta de dados além do que fatores imprevistos podem 

interferir na tarefa do pesquisador (MARCONI; LAKATOS, 1996). 

É importante ressaltar que as limitações apresentadas não diminuem a importância da 

observação, mas revelam a necessidade de aplicá-la em conjunto com outras técnicas de 

pesquisa (MARCONI; LAKATOS, 1996; RICHARDSON, 1999). 

Yin (2001) afirma que ao realizar uma visita de campo são criadas oportunidades para 

fazer observações diretas que podem ser atividades formais ou informais de coleta de dados.  
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Na primeira desenvolvem-se protocolos de observação mediante a avaliação de certos tipos de 

comportamentos durante um período de tempo. Já na segunda, realizam-se observações livres 

sobre aspectos complementares às evidências provenientes de entrevistas.  

A observação é também denominada de assistemática ou não estruturada, sendo mais 

empregada em estudos exploratórios, não possuindo planejamento e controle previamente 

elaborados (MARCONI; LAKATOS, 1996). Neste caso, aproxima-se de uma observação não 

participante em que o pesquisador atua como um expectador e procura ver e registrar o 

máximo de ocorrências que interessa à sua pesquisa (RICHARDSON, 1999).  

Nesta pesquisa empregou-se a observação direta informal e não participante no 

momento em que a pesquisadora visitou as empresas objeto de estudo.  

 

 

4.6.1.3 Pesquisa documental 
  

A pesquisa documental está relacionada à busca de dados em documentos 

convencionais (em papel) ou digitais (webpages e acessos on-line) (MARKONI; LAKATOS, 

1996; MERRIAM, 1999).  

Para Yin (2001), a utilidade da pesquisa documental é otimizar o tempo e o esforço do 

pesquisador e, ademais, os dados encontrados nos documentos podem ser usados da mesma 

maneira que aqueles registrados por meio das observações e entrevistas, sendo a principal 

limitação desta técnica de pesquisa, em termos dos dados coletados, a sua autenticação e 

acurácia (MERRIAM, 1998).  

Yin (2001) apresenta as seguintes utilidades da pesquisa documental em estudos de 

casos: 

• Para verificação dos cargos ou nomes de organizações que podem ter sido 

mencionados na entrevista; 

• Fornecer outros detalhes específicos para corroborar as informações obtidas 

através de outras fontes;  

• Fazer inferências mediante os documentos.   

Para a presente pesquisa foram equiparados a documentos as informações disponíveis 

nos websites das empresas, assim como informações de jornais sobre o Porto Digital e seus 

associados. 
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4.6.1.4 Entrevistas 
 

A entrevista é a técnica mais utilizada em pesquisas qualitativas, especificamente em 

estudos de casos múltiplos (YIN, 2001). A entrevista “é um procedimento utilizado na 

investigação social, para coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de 

um problema social” (MARCONI; LAKATOS, 1996, p. 94). Por meio da entrevista podem 

ser obtidos dados sobre as atitudes, os valores e as opiniões do indivíduo entrevistado 

(MINAYO, 1991). Além disso, o contato direto possibilitado pela entrevista, permite ao 

pesquisador explicar e discutir os objetivos da pesquisa e responder dúvidas que os 

entrevistados tenham em certas perguntas (RICHARDSON, 1999). 

De acordo com Gil (1988), a entrevista também possui algumas limitações: falta de 

motivação do entrevistado para responder às perguntas, fornecimento de respostas falsas e 

influência do entrevistador sobre o entrevistado. Tais limitações, no entanto, podem ser 

contornadas em função da própria flexibilidade da entrevista. 

Os tipos de entrevistas variam em grau de sua estruturação. As entrevistas altamente 

estruturadas são caracterizadas por um roteiro de perguntas pré-estabelecidas normalmente 

em opções fechadas sem possibilidade de adaptação e apresentação na forma de survey 

(MERRIAM, 1998).  Este tipo não é o mais utilizado em pesquisa qualitativa por não ressaltar 

a pessoa que fornece as informações (TRIVIÑOS, 1987).  

Já as entrevistas semi-estruturadas são mais utilizadas na pesquisa qualitativa.  As 

perguntas são pré-determinadas, possibilitando o surgimento de novas perspectivas para a 

pesquisa, a partir da opinião dos entrevistados nas questões abertas (TRIVIÑOS, 1987; 

MERRIAM, 1998). Além disso, é uma forma especial de conversação (MATTOS, 2006).  

A entrevista semi-estruturada foi escolhida como principal técnica de coleta devido ao 

clima de informalidade que ela proporciona no processo de conversação, possibilitando o 

surgimento de novas perguntas e respostas sobre o tema estudado, além de permitir ao 

pesquisador, a construção de um roteiro aberto seguindo um guia flexível de questões que 

foram abordadas e adaptadas à realidade dos atores escolhidos.  

A construção do roteiro de entrevista foi realizada tomando como subsídio além da 

revisão da literatura realizada sobre o tema, os objetivos específicos da pesquisa. O roteiro 

não foi divido em blocos para atender a flexibilidade proposta pela pesquisadora diante dos 

entrevistados. Tal roteiro consta de 16 perguntas e é exibido no Apêndice C.  

Cabe ressaltar que, “coletar dados por meio de entrevistas, envolve determinar quem 

entrevistar. A escolha dos entrevistados depende do que o investigador deseja saber e sobre 
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quais perspectivas a informação é almejada” (MERRIAM, 1998, p. 83). Como o intuito 

declarado era conhecer sobre as perspectivas do alinhamento estratégico entre negócio e 

tecnologia da informação, o público alvo selecionado foi composto por Diretores ou Gestores 

principais das empresas selecionadas.  

Como foram empresas pequenas houve a preocupação em entrevistar o Executivo 

principal e os demais Diretores ou Gestores apontados por aquele. Para se obter uma ampla 

percepção do fenômeno pesquisado, os entrevistados estão alocados em diferentes áreas 

funcionais, tais como negócio e tecnologia, visando obter a percepção de cada área em relação 

ao tema envolvido. Vale ressaltar que a cúpula da empresa A é constituída pelo Diretor 

Executivo e outros dois Diretores que atuam como sócios, mas não exercem atividades 

específicas na empresa, por isso os outros dois entrevistados foram os Gestores ou Gerentes, 

apontados pelo Diretor Executivo. Já o corpo funcional da empresa C encontra-se dividido em 

quatro diretorias e uma assessoria de planejamento; como o Diretor Administrativo-

Financeiro estava de férias, foram entrevistados três Diretores e o Assessor de Planejamento. 

O perfil do público alvo da pesquisa está representado no quadro 15. 

 
Empresa Cargo/Função Formação 

 

A 

Diretor Executivo Graduado em administração de empresas 

Gestor Comercial Graduado em informática 

Gestor Tecnologia Graduado em sistema de informação 

 

 

B 

Diretor Presidente Mestre em ciência da computação 

Assessor de Planejamento Graduado em informática 

Diretor de Negócios Mestre em engenharia da produção 

Diretor de Tecnologia Graduado em informática 

 

 

C 

Diretor Administrativo-Financeiro Graduado em administração de empresas 

Diretor de Negócios Graduado em engenharia eletrônica 

Diretor de Tecnologia Mestre em engenharia de software 

 

D 

Diretor Executivo Graduado em ciência da computação 

Diretor Administrativo-Financeiro Aeronáutica (técnico) 

Gerente de Tecnologia Graduado em ciência da computação 

Quadro 15 (4) - Perfil dos respondentes por estudo de caso. 

 

Além de determinar a quem entrevistar é importante fazer uma entrevista piloto pelas 

seguintes razões: assegurar a forma como se está perguntando, revisar o roteiro de entrevista, 
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perceber se há neutralidade no momento da entrevista e treinar como o entrevistador se 

apresenta ao entrevistado. Enfim, verificar a maneira que se explica o objetivo e a natureza do 

trabalho (TRIVIÑOS, 1987; MERRIAM, 1998). 

Para garantir a adequada coleta das informações, foram realizadas três entrevistas 

piloto para verificar se a linguagem e os termos estavam adequados e acessíveis aos 

informantes. Participaram das entrevistas piloto um gerente de tecnologia e dois gestores de 

negócio de empresas de software da cidade do Recife. 

Observou-se na execução das entrevistas piloto a questão do tempo da entrevista e 

algumas dificuldades na forma como as questões estavam elaboradas. Também foi percebido 

pela pesquisadora, que devido ao modelo flexível do roteiro semi-estruturado, seria 

interessante que o entrevistado começasse discorrendo sobre o surgimento e sua participação 

na empresa. Logo, foram feitas as devidas alterações sem modificar o foco do roteiro, cujo 

procedimento de aplicação será descrito a seguir. 

 

 

4.6.2 Procedimentos para coleta de dados 
 

Descrevem-se aqui os procedimentos para aplicação dos instrumentos apresentados na 

seção anterior.  

 

 

4.6.2.1 Procedimentos da fase 1 
  

Os procedimentos para a coleta de dados retratam ações executadas que vão desde os 

contatos institucionais para viabilizar a pesquisa até o envio e entrega do questionário final. 

Destarte, os procedimentos ocorreram da seguinte forma:  

• Reunião com o diretor presidente do Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPD), 

em 28 de fevereiro de 2008, a fim de angariar o apoio à realização da pesquisa. 

Nesta reunião, foi sugerida a criação de um link de acesso ao questionário na 

página da Internet do Porto Digital; 

• Formatação do questionário para o modelo de formulário eletrônico; 

• Envio do questionário (formulário eletrônico) à assessoria de comunicação do 

Porto Digital que o disponibilizou em um link da sua página na Internet. O link do 

questionário foi enviado por e-mail para os gestores de todas as empresas 
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associadas ao Porto Digital, em 11 de março de 2008, descrevendo sobre o 

objetivo da pesquisa e o apoio do NGPD para a operacionalização da pesquisa 

(Anexo C); 

• Contato direto da pesquisadora com as empresas associadas ao Porto Digital. Em 

função do número reduzido de questionários respondidos, apenas dois, mesmo 

com o envio de novos e-mails, em 7 de abril de 2008 a pesquisadora promoveu a 

distribuição direta dos questionários às empresas. A devolução do questionário 

preenchido ficou a critério dos respondentes: alguns agendaram um outro dia para 

a pesquisadora recolher o questionário e outros preferiram enviar diretamente por 

e-mail. 

A respeito das etapas acima relatadas, notou-se que mesmo com o apoio do NGPD à 

realização da pesquisa de uma forma mais rápida, mediante o envio de e-mail aos gestores e a 

construção de um link na página da Internet do Porto Digital, ocorreu uma limitação 

semelhante a da survey por correspondência, no que se refere à quantidade de informações 

que podem ser obtidas (COOPER; SCHINDLER, 2003). 

Por outro lado, o apoio declarado do NGPD facilitou a ida da pesquisadora 

diretamente no campo, por alguns gestores já terem conhecimento da pesquisa pelo link e 

pelos e-mails enviados pela assessoria de comunicação do Porto Digital. 

Quanto à obtenção dos questionários preenchidos, a maioria dos prazos estipulados 

não foi cumprida, devido aos compromissos dos respondentes, o que fez com que o tempo 

para encerramento da coleta de dados se estendesse para atingir um número satisfatório de 

respostas. Vários contatos, via e-mail, telefone e presencial, foram mantidos com os 

respondentes ou suas secretárias, para agendamento de nova data para recolhimento do 

questionário preenchido. Esta fase de coleta de dados foi finalizada em maio de 2008.  

 

 

4.6.2.2 Procedimentos da fase 2 
 

Nesta fase, foram utilizadas as técnicas de pesquisa documental, observação direta e 

entrevista.  

A pesquisa documental foi conduzida mediante a análise dos documentos extraídos do 

website das empresas e de jornais e revistas especializadas sobre o Porto Digital. Na análise 

documental do website das empresas, buscou-se informações sobre o objetivo, produtos, 
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mercado, estrutura hierárquica, clientes e missão da empresa. Nos jornais e revistas 

especializadas coletaram-se informações sobre o setor de software em Recife. 

As atividades referentes à observação direta informal ocorreram nas empresas de 

desenvolvimento de software em conjunto com a realização das entrevistas, principalmente 

durante os períodos de espera da entrevistadora.  Tais observações foram registradas no diário 

de campo durante ou após o contato individual e nessas oportunidades a pesquisadora relatou, 

por exemplo, como se apresentava a estrutura física da empresa, o ambiente no qual os 

desenvolvedores de software trabalhavam e a existência de quadros afixados nas paredes das 

salas com mensagens sobre políticas de qualidade, além da exposição da missão e visão da 

empresa.  

É importante frisar que as entrevistas foram pessoais e agendadas com antecedência. 

No entanto, como os entrevistados ocupavam cargos de direção, algumas foram remarcadas 

mais de duas vezes. A cada início de entrevista era entregue uma carta de apresentação ao 

entrevistado (Apêndice B), assim como se esclarecia o objetivo da pesquisa e a importância 

do roteiro para o estudo.   

As entrevistas foram realizadas entre os meses de agosto a setembro de 2008, com 

tempo médio em torno de 45 a 70 minutos. É pertinente informar que a duração de cada uma 

das sessões dependia da disponibilidade do entrevistado. Todas as entrevistas foram gravadas 

e transcritas em sua totalidade imediatamente após a sua conclusão para que fossem feitas as 

anotações preliminares sobre os significados que podiam emergir de alguns momentos da sua 

realização. A transcrição pode ser justificada de três maneiras: a complexidade da realidade 

existente na transcrição da gravação, a fala das pessoas é importante para compreender o 

mundo estudado (PATTON, 2002) e as entrevistas transcritas fornecem um melhor banco de 

dados para análise (MERRIAM, 1998).  

É importante ressaltar que tanto os dados da participação da pesquisadora, como 

aqueles da pesquisa documental serviram apenas de subsídios e auxílio para aprofundar a 

técnica de entrevista semi-estruturada e sua aplicação, foco principal desta pesquisa. 

 As informações colhidas foram agrupadas em textos e a análise de tais textos foi 

conduzida mediante a análise de conteúdo (ROESCH, 1999), com o auxílio o software 

Atlas/ti®  versão 5.0., conforme será discutido na próxima seção.  
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4.7 Análise dos dados 
 
 Kerlinger (1980, p. 353) conceitua a análise de dados como sendo “a categorização, 

ordenação, manipulação e sumarização dos dados”. A análise dos dados também foi realizada 

em duas fases. A primeira fase concentrou análises estatísticas descritivas sobre as variáveis 

da pesquisa. Para o estudo dos casos foi empregada a técnica de análise de conteúdo e 

também foi feito o enquadramento dos achados com relação à maturidade do alinhamento 

estratégico com base nos critérios e práticas do modelo de Luftman (2000) mediante uma 

interpretação das falas dos entrevistados. A seguir são descritas as respectivas fases. 

 

 

4.7.1 Tratamento de dados para survey 
 

Neste tópico é definido o processo pelo qual os dados apurados no questionário foram 

analisados. O tratamento dos dados coletados foi eminentemente estatístico e buscou 

caracterizar as empresas pesquisadas de acordo com os itens estabelecidos no instrumento de 

coleta. 

Segundo Roesch (1999), na pesquisa de caráter quantitativo, as medidas para cada 

respondente são codificadas e, em seguida, manipuladas de várias maneiras. Desta forma, 

para o presente estudo, as respostas de cada empresa pesquisada foram codificadas de forma 

padronizada e registradas para uma análise agregada, fornecendo descrições das respostas. 

O tratamento dos dados foi feito por meio da análise estatística descritiva simples, 

baseada no software estatístico, SPSS® versão 14.0, tomando por base a distribuição de 

freqüências absolutas e relativas, utilizando, também, medidas estatísticas como a média. O 

quadro 16 ilustra como os dados foram analisados. 

 

Dados univariados 
Apresentação de freqüências 
Medição de localização (média)  
Tabelas e formas gráficas 

Quadro 16 (4) - Análise por tipo de dados 
Fonte: Adaptado de Collis e Hussey (2005). 
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4.7.2 Tratamento dos dados para o estudo de casos 
 

Na pesquisa de caráter qualitativo, a pesquisadora, ao encerrar a coleta de dados, se 

depara com os depoimentos que se materializam na forma de textos, o qual terá que organizar 

para depois interpretar (ROESCH, 1999). A análise envolve o trabalho com os dados, a sua 

organização, síntese, procura de padrões e descoberta dos aspectos importantes (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994). Desta forma, os textos produzidos constroem a realidade estudada de um 

jeito específico, tornando-a acessível como material empírico para procedimentos 

interpretativos (FLICK, 2004). 

Neste contexto, segundo Sampieri, Collado e Lucio (2006), a análise exige um plano 

constituído das seguintes etapas: revisão de todos os dados (entrevistas, documentos, 

anotações da observação), estabelecimento de um sistema de codificação dos dados, definição 

do método para analisar os dados, definição do software para análise dos dados; realização da 

análise. 

Assim, os dados obtidos da pesquisa documental (informações website das empresas) 

e recortes (reportagens revistas e jornais) e da observação (editados de acordo com os 

registros feitos nas notas de campo), foram compilados e analisados junto com as informações 

das entrevistas de cada empresa em um processo de triangulação das informações.  

A triangulação embasa ainda mais o conhecimento adquirido através dos métodos 

qualitativos (FLICK, 2004). Segundo Denzin e Lincoln (2006, p. 19) “a triangulação reflete 

uma tentativa de assegurar uma compreensão em profundidade do fenômeno. A realidade 

objetiva nunca pode ser captada”. Assim, o objetivo da triangulação na análise dos dados 

desta pesquisa foi dar maior completude aos resultados obtidos nas entrevistas, enriquecendo, 

portanto, o texto interpretativo dos resultados encontrados. 

A análise dos dados obtidos com as entrevistas foi feita pela leitura das transcrições 

com o objetivo de identificar padrões importantes que fossem reforçadas pelo arcabouço 

teórico, utilizando para tal a análise de conteúdo, que é adequada para analisar os dados de 

forma interpretativa (ROESCH, 1999).  

Inicialmente as respostas de cada caso foram agrupadas de acordo com as questões do 

roteiro e foram criados domínios que se relacionam com os objetivos da pesquisa, utilizando-

se então a análise de conteúdo para maior conhecimento do alinhamento estratégico entre 

negócios e tecnologia de informação em cada uma dos domínios, mediante a criação de 

categorias que emergiram da fala dos entrevistados. O quadro 17 mostra a estruturação dos 

domínios e sua importância. 
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Domínios da pesquisa Questões do 
roteiro 

Importância do domínio criado 

Características da 
organização 

1 Identificar o formato organizacional e o espaço em que 
a organização está inserida 

Tecnologia da informação 2, 3 e 4 Verificar o papel desempenhado pela tecnologia da 
informação no suporte as atividades da empresa, sua 
infra-estrutura e contribuição para o alinhamento 
estratégico entre negócio e TI 

Planejamento estratégico 
empresarial 

6 e 7  Verificar como ocorre a operacionalização da 
estratégia empresarial, mediante o PEE existente 
(identificado na primeira fase da pesquisa) e sua 
contribuição para o alinhamento estratégico entre 
negócio e TI 

Planejamento estratégico 
da tecnologia da 
informação 

8 e 9  Verificar como ocorre a operacionalização do PETI 
(identificado na primeira fase da pesquisa) e sua 
contribuição para o alinhamento estratégico entre 
negócio e TI 

Infra-estrutura 
organizacional 

5, 10 e 11 Relacionar pessoas, papéis, habilidades e processos  
mediante análise da infra-estrutura organizacional 

Fatores promotores e 
inibidores  

12, 13, 14 e 15 Averiguar os fatores que promovem e inibem o 
alinhamento estratégico mediante práticas e 
contribuições 

Quadro 17 (4) - Domínios da pesquisa. 
 

A partir dos domínios criados, foram agrupadas as categorias temáticas encontradas 

em cada uma das questões correspondentes ao domínio e procedida a análise de conteúdo.  

Bardin (1977) define a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de análise 

de comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição dos 

conteúdos das mensagens. A técnica é aplicada a situações de comunicação, sendo 

particularmente utilizada em materiais de tipo qualitativo. Trata-se do entendimento de um 

discurso, do aprofundamento de suas características e do destaque dos momentos mais 

importantes (RICHARDSON, 1999). 

Através da análise de conteúdo, os textos são reduzidos em sua complexidade e 

transformados a fim de criar uma nova informação destes textos. O material analisado é 

qualificado em várias unidades de código que em geral são pré-construídos pelo pesquisador 

(COLLIS; HUSSEY, 2005).  

Para aplicar a técnica de análise de conteúdo foi seguida a seqüência de fases proposta 

por Bardin (1977). A primeira é a pré-análise que consiste na escolha dos documentos, ou 

seja, a definição do corpus. No caso deste estudo, o corpus foi formado pelo conteúdo das 

entrevistas semi-estruturadas com os Diretores ou Gestores das empresas investigadas, as 

notas de campo extraídas da observação direta informal e a análise documental, mediante as 

informações dos websites das empresas.  
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A segunda fase é a descrição analítica, onde é feita a classificação dos elementos em 

categorias, que é um dos mais importantes estágios da análise. “Classificar elementos em 

categorias, impõem a investigação do que cada um deles tem em comum com outros” 

(BARDIN, 1977, p. 118).  A criação ou formação de categorias foi definida de acordo com as 

seguintes características metodológicas: objetividade, sistematização e inferência 

(RICHARDSON, 1999). A primeira se refere à explicitação das regras em cada fase da 

análise de conteúdo para que os resultados não sejam reflexo da subjetividade do pesquisador. 

Já a segunda diz respeito à inclusão ou exclusão de categorias de acordo com regras 

sistemáticas. Por último, a terceira, refere-se à relação entre as proposições.  

A utilização de categorias visa estabelecer classificações de forma a agrupar 

elementos, idéias ou expressões em torno de um conceito capaz de abranger tudo isso. As 

categorias podem ser estabelecidas antes do trabalho de campo ou a partir da coleta de dados 

(GOMES, 1994). Segundo Sampieri, Collado e Lucio (2006) o processo de categorização 

envolve a codificação em categorias, a comparação das categorias entre si para agrupá-las em 

temas e a procura de possíveis vinculações.  

As categorias criadas nesta pesquisa foram estabelecidas após a coleta de dados, à luz 

do referencial teórico e tendo como base o corpus das entrevistas, utilizando como apoio o 

software Atlas/ti® versão 5.0. Para tal fim, os dados foram armazenados em um editor de texto 

e em seguida convertidos para o formato adequado para armazenamento naquele software. 

Ainda com o auxílio do software, as entrevistas (documentos) foram separadas em grupos por 

empresas (famílias) em que foi permitida a análise por casos. Assim, os dados foram 

direcionados para a análise de conteúdo onde foram feitas as seleções de parágrafos, frases e 

palavras para classificação das categorias.  

Entre as possibilidades de categorização, a mais utilizada é a categorização temática 

(RICHARDSON, 1999), que consiste em uma afirmação a respeito de determinado assunto 

que pode ser representada por uma palavra ou uma frase (BARDIN, 1977). A análise das 

respostas das entrevistas levou a criação de domínios (mediante o agrupamento das questões 

do roteiro em determinado assunto) definidos no momento da leitura das entrevistas. Em 

seguida, a análise subjetiva, buscou em cada domínio, categorias extraídas dos depoimentos. 

Nesta pesquisa, as descobertas relacionadas a cada uma das categorias dos casos individuais 

foram comparadas entre si, mediante a análise cruzada dos casos, com o intuito de verificar 

semelhança ou dessemelhança de respostas nas empresas.  

Por fim, a última fase é a interpretação referencial que se caracteriza pela emissão de 

conclusões sobre o conteúdo das informações coletadas no seu contexto. Diz respeito à 
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associação dos resultados ao referencial teórico utilizado, ilustrando os achados à luz dos 

principais autores, assim como a interpretação mediante a construção de uma explicação com 

base nas relações entre as categorias (VERGARA, 2006). Assim, ao aplicar esta última fase 

na pesquisa, foi possível buscar o significado contido nos textos, assim como o que está 

subjacente na fala dos entrevistados mediante a interseção entre as respostas. Collis e Hussey 

(2005) afirmam que é essencial colocar as citações para dar ao texto autenticidade e 

compartilhar com o leitor o mundo que está se analisando. Na análise dos casos que será 

exposta no capítulo 6 será possível identificar as categorias temáticas, breves citações tidas 

como importantes e o cruzamento dos casos estudados.  

Além disso, buscando atender o quinto objetivo específico da pesquisa, a partir da 

descrição dos casos, foram avaliadas de forma interpretativa pela pesquisadora a associação 

existente entre as condições identificadas nos casos e as características de cada prática dos 

critérios (comunicação, medidas de valor e competência, governança, parcerias, escopo e 

arquitetura, habilidades) do modelo de maturidade de Luftman (2000). 

Fez-se essa associação a fim de atribuir uma nota a cada uma das práticas 

identificadas, enquadrando, por inferência, as condições identificadas nas métricas definidas 

para cada critério no modelo base para pesquisa. Assim, foi feita a aproximação entre as 

definições dos critérios e as respostas dos entrevistados para determinar um nível de 

maturidade de cada critério e desta forma compor um argumento final sobre o alinhamento 

estratégico tal que fosse possível estimar uma faceta do alinhamento estratégico para cada 

empresa. Vale ressaltar que tal empreitada só foi possível mediante a análise prévia do 

conteúdo das falas dos entrevistados. 

 

 

4. 8 Cuidados metodológicos 
 

Os cuidados metodológicos descrevem as atitudes que foram tomadas para não 

enviesar os dados e garantir rigor acadêmico à pesquisa. 

Na busca de casos para pesquisar o alinhamento estratégico no contexto de empresas 

de software de pequeno porte, o primeiro cuidado tomado foi dividir a pesquisa em duas 

fases. Durante a fase 1, intitulada levantamento, o cuidado inicial que se teve foi manter um 

contato prévio com o Presidente do Núcleo Gestor do Porto Digital, para que a pesquisa fosse 

apoiada por aquela instituição. Com este apoio foi possível obter a lista atualizada das 
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empresas associadas ao Porto de Digital, fornecendo credibilidade sobre o universo 

investigado. 

No final da fase 1 tomou-se o cuidado na devolução do questionário, pessoalmente ou 

por e-mail, de informar ao respondente que a pesquisa teria uma segunda fase. Esta atitude 

conduziu a um fácil acesso as empresas selecionadas para participar da fase 2. 

Para dar início a fase 2, tomou-se o cuidado de manter contato com os respondentes da 

fase anterior para fazer agendar antecipadamente as entrevistas de acordo com a 

disponibilidade dos entrevistados.  

No início de cada entrevista foram feitos esclarecimentos aos Diretores ou Gestores no 

que concerne aos objetivos e proposta do estudo. Esse procedimento permitiu uma melhor 

familiarização do entrevistado com a pesquisa. Ainda nesse momento, os entrevistados foram 

informados sobre o sigilo de suas identidades e das empresas. Isso posto, tal cuidado deixou 

os entrevistados mais confortáveis e dispostos a contribuírem com a pesquisa, dando 

exemplos que ajudaram no aprofundamento de algumas respostas, assim como fez emergir 

várias novas perguntas no momento das entrevistas o que permitiu melhor amplitude dos 

dados coletados. 

Vale ressaltar que diante dos vários achados da fase 2, ocorreu uma preocupação em 

ler e reler todo material transcrito para a seleção das categorias e de informações que fossem 

importantes ressaltar sobre as empresas, o setor investigado e o tema objeto de estudo. Tal 

cuidado foi importante para interpretação da pesquisadora sobre o nível de maturidade de 

cada empresa objeto de estudo, ou seja, buscou-se um conhecimento mais profícuo do 

conteúdo das entrevistas, interpretou-se este conhecimento para criação de categorias e para 

fazer inferências sobre as práticas de cada critério investigado. Isto significou uma tentativa 

de esforço para diminuir o viés da subjetividade da pesquisadora, uma vez que cada critério 

possui práticas relacionadas a cinco características que precisam ser bem agrupadas com o 

contexto encontrado no depoimento dos entrevistados. 

Por fim, tomou-se também o cuidado de comparar e agrupar os dados extraídos da 

observação, dos documentos, notas de campo e entrevistas de modo que pudesse ratificar e 

ampliar as informações colhidas no campo. 

Assim, visando a efetivação da pesquisa tais cuidados buscaram garantir uma melhor 

coleta e análise dos dados. Os resultados dos achados da coleta e da análise serão revelados 

nos capítulos posteriores. No capítulo 5 os resultados do levantamento e no capítulo 6 o 

estudo de casos múltiplos. 
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5 Análise dos resultados da fase quantitativa 
 
Este capítulo apresenta os resultados obtidos a partir dos dados coletados junto às 

empresas pesquisadas, através de questionário estruturado. Inicialmente é apresentada uma 

análise descritiva univariada das características dos respondentes, da caracterização das 

empresas e das variáveis examinadas. Por último, são descritos os resultados encontrados que 

deram suporte à próxima fase da pesquisa.   

 

 

5.1 Caracterização dos respondentes 
 
 Esta seção apresenta as principais características que identificam o perfil dos 

respondentes quanto às variáveis sexo, cargo na empresa, faixa etária, escolaridade. As 

figuras seguintes demonstram as grandezas envolvidas na amostra. 

De início, os dados demonstram que no setor de software pesquisado há um perfil 

tipicamente masculino (80%) e de jovens (66%), cuja maioria dos respondentes tem até 35 

anos. 

 

              

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25 (5) - Gênero dos respondentes.         Figura 26 (5) - Faixa etária dos respondentes. 

 

 

Quanto à escolaridade dos respondentes, 56% possuem terceiro grau completo e 39% 

possuem uma pós-graduação, ou seja, a grande maioria da amostra possui nível superior 

completo (95%). 
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Figura 27 (5) - Escolaridade dos respondentes. 

  

Nota-se com tais resultados que o terceiro grau completo é quase uma unanimidade 

entre os respondentes, destacando-se ainda entre eles, aqueles que buscam um complemento 

acadêmico, como especialização, mestrado e doutorado, como aprofundamento para seus 

negócios. O curso de graduação de maior representatividade foi ciência de computação e o de 

pós-graduação foi engenharia de software. 

Na amostra, 73% dos respondentes ocupam cargos de diretoria, tendo um tempo na 

empresa que varia de 3 a 10 anos. Vale ressaltar que dos respondentes diretores alguns atuam 

na empresa como sócios, presidentes ou estão à frente de diretorias específicas, a exemplo das 

diretorias comercial, financeira e administrativa, enquanto os gerentes distribuem-se pelas 

áreas de tecnologia, projetos e comercial.  
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Figura 28 (5) - Cargo ocupado.                                Figura 29 (5) - Tempo na empresa. 

 
 

Quando o quesito analisado corresponde ao tempo médio de serviço, identificou-se 

uma média de 6 anos. Entre os entrevistados, o maior tempo de atuação na empresa 
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correspondeu a 29 anos, enquanto o menor foi de 8 meses. Estes dados são ratificados pelo 

tempo de existência das empresas pesquisadas, conforme será demonstrado na próxima seção.  

 

  

5.2 Caracterização das empresas do estudo 
 

O primeiro aspecto investigado foi referente ao ano de fundação das empresas 

associadas ao Porto Digital que participaram desta pesquisa. Observa-se, na tabela 1, que 42% 

das empresas de software que participaram da pesquisa são empresas recentes, iniciaram suas 

atividades entre o ano de 2003 a 2007 e apenas uma empresa, iniciou seu funcionamento 

anterior ao ano de 1985, em 1972.  

      

Tabela 1 (5) - Ano de fundação 

Ano de fundação Frequência Percentual 
Anterior a 1985 1 2 
1985-1990 4 10 
1991-1996 10 24 
1997-2002 9 22 
2003-2007 17 42 
Total 41 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2008). 

 

Um percentual de 88% das empresas pesquisadas atuam desde 1991. As razões para 

tal fato estão relacionadas a diversos fatores como à ascensão do sistema Windows e a criação 

pelo Governo Federal de mecanismos para o crescimento de empresas produtoras de bens de 

informática estabelecidas no Brasil, mediante a sanção do decreto da lei de informática (Lei nº 

8.248/91) e da Sociedade para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (SOFTEX) em 

1993, visando alavancar a entrada de empresas brasileiras no mercado internacional de 

software.  

Foi ainda possível observar que grande parte das empresas surgiu a partir da criação 

do Porto Digital em Pernambuco e da promulgação da Lei de Informática (Lei nº 

10.176/2001). Também contribuiu para o povoamento do parque em período tão recente, a 

maciça terceirização (offshoring) promovida pelos produtores de software a partir da primeira 

década do século XXI. 

Vale ressaltar que o tempo médio de existência das empresas pesquisadas é de 8,4 

anos, representando 36 empresas criadas a partir de 2000, o que já traz à tona uma disfunção 
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desse estudo em relação a estudos de alinhamento em grandes empresas de diversos 

segmentos, onde se apresenta a média de 37,4 anos (REZENDE, 2002). Para esta fase da 

pesquisa não foi feita distinção a respeito do porte das empresas, mas apenas pesquisado um 

segmento de atuação, empresas de software, que é constituído por empresas novas. Em tempo 

diga-se que a média de anos de existência da empresa não interfere no objetivo da pesquisa. 

No que se refere à forma jurídica das empresas, pode-se observar, na tabela 2, que o 

resultado foi bem representativo para sociedade por quotas (75%). Destarte, depreende-se um 

ponto comum entre as empresas ouvidas, qual seja, os proprietários preferirem ter um sócio. 

Este achado contraria pesquisa com pequenas e médias empresas de outros segmentos a qual 

aponta que a maioria das pequenas e médias empresas é dirigida por um único dono 

(FELIPPE; ISHISAKI; KROM, 2004). 

 

Tabela 2 (5) - Forma jurídica das empresas 

Forma Jurídica Frequência Percentual 
Sociedade por quotas 31 75 
Sociedade anônima 4 10 
Firma individual 2 5 
Outra 4 10 
Total 41 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2008). 

 

 A tabela 3, por sua vez, apresenta a distribuição com relação ao porte da empresa na 

amostra. A classificação foi baseada no critério estabelecido pelo SEBRAE para empresas 

comerciais e de serviços. Observa-se uma distribuição com concentração de empresas que 

possuem até 49 funcionários, portanto, pequena empresa (47%) e de 0 a 9 funcionários, 

representado por microempresa (34%).  

 

Tabela 3 (5) - Porte das empresas 

Porte das empresas Frequência Percentual 
Microempresa 14 34 
Pequena empresa 19 47 
Média empresa  3 7 
Grande empresa 5 12 
Total 41 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2008). 
  

Esse resultado coincide com os dados coletados pela Associação Brasileira das 

Empresas de Software (ABES, 2007), pois 94% das empresas que atuam no desenvolvimento 

e produção de software são classificadas como micro e pequenas empresas.  
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Também foi questionado neste item a quantidade de funcionários que trabalham nas 

áreas administrativas e na de tecnologia da informação. Somente duas empresas (5%) 

apontaram em suas respostas ter mais funcionários na área administrativa do que na área de 

tecnologia da informação. Tal fato decorre em função do corpo funcional, destas empresas, 

ser em sua maioria constituído por gestor de produto, gestor de projeto, engenheiro de 

software, analista, web designer e programador. Todas essas funções são específicas da área 

de TI. 

A maioria das empresas (56%) possui terceirizados, atuando tanto na área 

administrativa quanto em funções da área de tecnologia da informação (programador, 

designer). O número médio de terceirizados na área de TI é de três enquanto na área 

administrativa é de 1, o que implica no uso de pessoal próprio para realização das atividades 

da empresa.  

A figura 30 apresenta os mercados em que as empresas pesquisadas colocam seus 

produtos. Como esta questão admitiu mais de uma resposta, observa-se que 85% atuam no 

próprio estado e na região Nordeste (73%), mas há forte atuação também fora do Nordeste 

(83%). Entretanto, apenas 29% das empresas exportam para outros países. Vale ressaltar que 

nenhuma empresa comercializa seus produtos apenas para o exterior, existindo concentração 

de comercialização dos produtos para atender uma demanda nacional.  
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Figura 30 (5) - Mercado de atuação das empresas. 

 

Tal como os resultados encontrados nesta pesquisa, a Agência Estadual de 

Planejamento e Pesquisa de Pernambuco (CONDEPE, 2007) destaca que o setor de 

desenvolvimento de programas de informática tem penetração em todas as regiões do país, e 
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com capacidade de aumentar seu market share principalmente na região Sudeste, além de 

atender a demanda local.  

Em relação ao faturamento médio mensal das empresas estudadas, observa-se que 

31% faturam mensalmente até R$ 50.000,00, acima destas, 39% delas possuem um 

faturamento médio mensal de até 250.000,00 e o menor índice das respostas fica para as que 

faturam mensalmente a partir de R$ 250.000,00. A tabela 4 ilustra estes percentuais.  

 

Tabela 4 (5) - Faturamento mensal das empresas 

Faturamento mensal Freqüência Percentual 
Até 50.000,00 13 31 
De 50.000,01 até 250.000,00 16 39 
250.000,01 até 500.000,00 4 10 
Acima de 500.000,01 4 10 
Não respondeu 4 10 
Total 41 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2008). 

 

Foi observado na literatura, ser preferível, em pesquisas, classificar o porte de uma 

empresa de acordo com o número de empregados e não segundo seu faturamento, devido ao 

fato de algumas empresas não responderem ao quesito faturamento. Isso foi de fato 

identificado nesta pesquisa, em que quatro recenseados não responderam esta pergunta. 

Assim, das considerações tecidas em torno da caracterização das empresas objeto de 

estudo, pôde-se ter uma visão geral das organizações participantes do setor investigado. Em 

resumo as empresas são novas, constituídas juridicamente em sociedades por quotas, 

pequenas e com capacidade de inserção em diferentes mercados, mas tendo Pernambuco 

como seu principal consumidor.  

 Em seguida, objetivando-se prosseguir com as análises estatísticas, apresentam-se os 

resultados descritivos que mensuraram as variáveis objeto de estudo, tais como estratégia 

empresarial, planejamento estratégico empresarial, tecnologia e sistema de informação e 

planejamento estratégico da tecnologia da informação. 

 

 

5.3 Análise descritiva das variáveis objeto de estudo 
 

Os dados desta pesquisa tornam-se particularmente relevantes na medida em que a 

gestão do setor de software (cluster), especificamente o Núcleo de Gestão do Porto Digital, 
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carece de informações sobre a existência de estratégia empresarial, do PEE, da estrutura de TI 

e sobre a ocorrência do PETI das empresas a ele associadas.  

 

 

5.3.1 Estratégia empresarial 
 

A estratégia é utilizada no contexto empresarial como ferramenta para reorientar o 

avanço da organização (ANSOFF, 1990), principalmente devido a elevada competitividade 

que as organizações enfrentam.  

A análise buscou então identificar variáveis individuais que mais influenciam na 

definição da estratégia empresarial. Dentre as alternativas apresentadas a respeito deste bloco 

de variáveis, 81% dos entrevistados concordaram que a empresa possui uma estratégia de 

negócio explicitamente definida e conduzida por membros da diretoria (98%).  Tal fato tem 

respaldo na literatura a exemplo de Thompson Júnior e Strickland III (2004) que afirmam que 

a estratégia existe de qualquer forma em uma empresa e é elaborada nos mais altos níveis da 

gerência.  

 Outros indicadores analisados foram se a estratégia da empresa considera os fatores 

internos (recursos) e os fatores externos (clientes, fornecedores, concorrentes, governo). Para 

ambos os casos, a concordância foi de 95% e 93%, respectivamente. Explica-se tal fato graças 

a peculiaridade das empresas de software buscarem, com seus recursos internos, desenvolver 

produtos que atendam as reais necessidades dos seus clientes. Assim, a estratégia representa 

também a atenção às necessidades dos clientes e as possibilidades da empresa atender essas 

necessidades conforme dissera Ohmae (1998).  

No que diz respeito a todos os integrantes da empresa terem conhecimento sobre a 

estratégia utilizada, 61% expressaram concordância, 19% manifestaram discordância e os 

20% restante não se manifestaram. Tal resultado demonstra que apesar de um maior 

percentual de respondentes concordarem com o conhecimento da estratégia por todos da 

empresa, este valor ainda é baixo e pode estar associado à definição da estratégia ser 

conduzida por membros da diretoria e a um incipiente formato de divulgação e comunicação 

para todos os níveis.   

Decididamente a estratégia das empresas de software não é baseada na improvisação, 

como mostram os resultados encontrados. De fato, quase 90% afirmam haver estruturação 

para estratégia. Tal fato corrobora pesquisa de Silva e Batista (2004) a qual informa ser o 

ambiente, a indústria de software, um espaço onde os eventos são familiares e caracterizam-se 
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como repetições de fatos passados. Mesmo assim, dadas as incertezas e mudanças do 

ambiente, um processo de desenvolvimento de estratégia faz-se necessário para as escolhas da 

empresa. 

Com relação à estratégia definir um curso de ação para a empresa, 75% concordaram; 

15% foram neutros em relação a esta assertiva e 10% discordaram. Apesar do número de 

respostas neutras, observa-se que as empresas de desenvolvimento de software buscam 

estabelecer direções para o crescimento futuro, tal como foi apregoado por Ansoff (1990).   

A maioria dos respondentes acredita que todos na empresa sabem como contribuir 

para o alcance dos objetivos estratégicos (58%). Entretanto, repete-se para esta análise, com 

mais intensidade, o fenômeno ligado estratégia ser do conhecimento de todos: percentual 

preocupante (42%) de aspecto discordante. Tal resultado demonstra, mais uma vez, que 

conduzir a estratégia no topo da organização nem sempre faz com que todos na empresa 

desenvolvam suas atividades conscientes da visão e dos objetivos e metas da empresa, 

incluindo novos mercados, novos clientes, fidelização dos clientes etc. 

 

Tabela 5 (5) - Estratégia empresarial das empresas de software 

Característica da 
estratégia 

empresarial 

Respostas (%) 
Média Discordo 

Totalmente Discordo Não concordo 
nem discordo Concordo Concordo 

Totalmente 
Estratégia negócio 
explicitamente 
definida 

- 2 17 44 37 4,15 

Estratégia conduzida 
por membros da 
diretoria 

- - 2 37 61 4,59 

Fatores internos - - 5 49 46 4,41 
Fatores externos - - 7 49 44 4,37 
Conhecimento de 
todos na organização 2 17 20 39 22 3,61 

Estratégia baseada em 
improvisação 29 29 29 3 10 2,34 

Define curso de ação 5 5 15 41 34 3,95 
Contribuição de todos 
para os objetivos 
estratégicos 

5 15 22 41 17 3,51 

Estratégia de negócio 
impulsiona estratégia 
de TI 

2 2 20 39 37 4,05 

Fonte: Dados da pesquisa (2008). 

 

Em síntese e analisando os valores médios obtidos, a estratégia é explicitamente 

definida (4,15) conduzida pelo alto escalão (4,59) atenta tanto a fatores internos (4,41) quanto 

a externo (4,57) impulsionando a estratégia de tecnologia da informação (4,05), sem chance 



122 
 

  

de improvisação (2,34) parece ser o retrato da estratégia nas empresas de software 

pesquisadas. 

Particularmente, no que tange a estratégia de negócio impulsionar a estratégia de 

tecnologia da informação, 76% assinalaram sua concordância, com pouca variância entre os 

que concordaram e os que concordaram plenamente, seguido por 20% que não concordaram e 

nem discordaram.  Este dado leva a acreditar que existe prática, formal ou informal, que possa 

promover o alinhamento estratégico entre negócio e TI.  Desta forma, para identificar algum 

tipo de sinergia foi escrutinada a existência de PEE e de PETI nas empresas objeto de estudo.  

 

 

5.3.2 Planejamento estratégico empresarial 
 

A investigação sobre a existência do planejamento estratégico empresarial foi 

conduzida conforme as questões destacadas no segundo bloco do questionário.  

Das quarenta e uma empresas pesquisadas, 54% afirmam possuir um planejamento 

estratégico empresarial. Considerando-se que a situação ideal é que o PEE exista 

formalmente, questionou-se primeiro se ele era formal e em seguida se era escrito. 

Observaram-se em ambos os itens que 20% concordaram totalmente que o PEE é formal e 

escrito. Aí surge uma contradição. De fato, indicado como existente para mais da metade da 

amostra, quando questionado ser o PEE formal 46% disseram não o ser e 51% afirmam não 

ser escrito; ou seja, a noção revelada para o pretenso PEE existente na maioria das empresas 

da amostra converge para uma peça não formal e não escrita, contrariando a lógica 

instrumental de formulação do PEE. 

 Ainda através desses resultados é possível inferir que das empresas possuidoras do 

PEE, algumas não possuem cronograma definido para sua avaliação e realização. Este item é 

corroborado pelo percentual daquelas empresas que fazem revisão do PEE. Considerando-se 

que um planejamento deve ser sempre avaliado para que se possa conhecer seus resultados 

efetivos, presume-se a inexistência de reuniões para se discutir e revisar o andamento dos 

planos estabelecidos.  

 No quesito referente ao PEE definir o papel que a área de TI vai desempenhar no 

negócio, 44% das empresas pesquisadas demonstraram discordância, 41% concordância e 

15% não se posicionaram a respeito. Esse resultado sem um traço predominante é ratificado 

quando se olha a característica referente à área de TI participar da definição do PEE: a 

diferença entre os que discordaram da participação (47%) e os que concordaram com a 
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participação (46 %) é quase imperceptível. Logo, quer pelo ângulo do PEE definir o papel da 

TI quer pela ótica da participação da TI no PEE, o que se percebeu nas empresas pesquisadas 

foi um maciço desconhecimento sobre a importância da sincronia desses dois aspectos de 

planejamento. 

 Em relação ao PEE ser do conhecimento de todos os funcionários da organização, um 

número significativo (56%) discordou, enquanto apenas 30% assinalaram concordância. Este 

resultado pode estar associado à pouca participação dos subalternos na elaboração de idéias 

que traduzem um planejamento, assim como por sua abordagem ser considerada top-down. 

Destaca-se que faltam iniciativas que promovam a disseminação do que fora discutido na 

elaboração do PEE para toda a organização. 

 Para ampliar os paradoxos encontrados no que concerne ao PEE, o mesmo foi dito 

importante para a maioria dos respondentes (59%), ou seja, esta informação reflete que a 

grande maioria das empresas possui uma noção significativa da importância do PEE, mas não 

se esforça para formalizá-lo, divulgá-lo e tê-lo de uma forma efetiva, mostrando-o, quando 

provocadas, em uma forma embrionária. 

Outro fator analisado foi sobre o PEE atender às expectativas criadas. Neste caso, 41% 

expressaram discordância (24% discordaram; 17% discordaram totalmente) e 35% 

concordância (25% concordaram; 10% concordaram plenamente). Tal resultado pode estar 

associado à dificuldade de implantação das estratégias, falta de controle no acompanhamento 

mediante revisões e principalmente em razão do baixo índice de participação dos diversos 

níveis organizacionais na formulação do PEE. A tabela 6 apresenta os percentuais e médias 

referentes aos indicadores relativos ao PEE. 
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Tabela 6 (5) - Planejamento estratégico empresarial das empresas de software 

Características do 
PEE 

Respostas (%) 
Média 

Discordo 
Totalmente Discordo Não concordo 

nem discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

Possui um PEE 17 22 7 27 27 3,24 
PEE é formal 22 24 17 17 20 2,88 
PEE é escrito 22 29 5 24 20 2,90 
Possui cronograma 
definido 22 29 7 29 13 2,80 

É revisado 20 34 24 12 10 2,59 
Define papel área de 
TI 22 22 15 26 15 2,90 

Área de TI participa do 
PEE 20 27 7 29 17 2,98 

É do conhecimento de 
todos na organização 22 34 14 15 15 2,66 

É importante para a 
empresa 17 17 7 22 37 3,44 

Atende as expectativas 
criadas 17 24 24 25 10 2,85 

Fonte: Dados da pesquisa (2008). 

 

A partir da análise dos indicadores que determinam a existência e utilização do PEE, 

pode-se inferir a ausência desse planejamento na maioria das empresas investigadas, 

conforme apresentada na tabela 6. Em síntese o PEE é visto como importante (3,44) e como 

existente (3,24), mas esta aspiração em tê-lo é facilmente negada por todos os outros 

indicadores (médias abaixo de 3). Deduze-se que as empresas de software participantes da 

pesquisa poderiam aumentar sua ênfase em estabelecer planos para a organização com a 

participação de diversas áreas, com cronogramas de acompanhamento e sessões que 

possibilitassem a interação de todos na empresa com os planos, permitindo o estabelecimento 

de novas metas para o negócio.  

 

 

5.3.3 Tecnologia da informação e sistemas de informação 
 
Segundo Markus (2004), a função da TI é apoiar as organizações tanto no uso e gestão 

eficazes da informação quanto no da tecnologia da informação, dependendo, portanto, de sua 

estrutura, políticas, processos e recursos humanos.  Desta forma, o objetivo desse bloco de 

questões foi analisar a infra-estrutura e aplicação da TI e SI nas empresas de software. 

Com respeito a TI ser importante para o cumprimento das metas estratégicas da 

organização, houve uma concordância de 100% das respostas neste item. Tal evidência está 
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associada ao desempenho crescente que a tecnologia da informação vem obtendo em todas as 

organizações, principalmente nas de prestação de serviço (LAUDON; LAUDON, 2002; 

TURBAN; RAINER JÚNIOR; POTTER, 2003) e é amplamente óbvia para o caso de 

empresas de software. 

 No que tange à empresa possuir uma área de TI específica, 78% dos entrevistados 

destacaram concordância. O percentual de empresas que não possui uma área de TI específica 

(12%) pode ser reflexo do próprio segmento de atuação e da estrutura organizacional flexível, 

atuando por projetos para atender a demanda dos clientes. Embora admissível, não deixa de 

ser surpreendente que empresas de software não tenham uma área de TI específica. 

 Com relação a essa área possuir um objetivo definido, foi encontrado um resultado de 

concordância de 63% da amostra da pesquisa. Sob esta ótica, percebe-se a importância de se 

definir o papel da TI para a condução dos negócios. Tal como foi detectado nos resultados 

referentes à área TI ser considerada uma área estratégica, 83% das empresas pesquisadas 

concordaram com esta afirmativa, o que evidencia o papel estratégico da tecnologia da 

informação nas organizações, inclusive as de software. Este resultado coincide em ordem de 

grandeza com a existência da área de TI, o que ratifica o reconhecimento do papel estratégico 

da tecnologia. 

 Nesta direção, no tocante ao apoio da infra-estrutura de TI (hardware, software, 

pessoas), 83% também afirmaram concordar com o suporte aos processos da empresa, 78% 

afirmam que a TI apóia as decisões e 81% que a TI presta atendimento às ações da empresa. 

Observa-se um nível de satisfação em relação à infra-estrutura de TI existente na empresa, 

principalmente no que tange ao apoio a processos e ações da empresa, ratificando a 

constatação de Weill e Ross (2006) que afirmam que a infra-estrutura de TI permite a 

consolidação e redução dos custos dos processos de negócios. Este resultado também 

consolida a evolução do perfil plural e crucial da TI em todas as atividades empresariais 

modernas, como visto na seção 3.3. 

 Merece destaque a freqüência acima de 90% de concordância de que a área de TI atua 

voltada para o negócio da empresa. A reflexão aqui sugerida é que o negócio é desenvolver 

software e o apoio da equipe da área de TI é primordial para o atendimento deste objetivo. 

Isto é constatável no vínculo existente entre o pessoal de negócios e de TI quando executam 

projetos de desenvolvimento de software. 
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Tabela 7 (5) - Tecnologia da informação e sistema de informação das empresas de software 

Característica da 
TI e SI 

Respostas (%) 
Média Discordo 

Totalmente Discordo Não concordo 
nem discordo Concordo Concordo 

Totalmente 
TI importante 
cumprimento das metas 
estratégicas 

0 0 0 41 59 4,59 

Existência de uma área 
de TI 7 5 10 32 46 4,05 

Área TI possui um 
objetivo definido 5 10 22 17 46 3,90 

Área TI considerada área 
estratégica 3 7 7 37 46 4,17 

Infra-estrutura TI apóia 
processos da empresa 0 2 15 44 39 4,20 

Infra-estrutura TI apóia 
às decisões da empresa 0 12 10 39 39 4,05 

Infra-estrutura TI apóia 
as ações da empresa 2 5 12 37 44 4,15 

Área TI voltada para o 
negócio da empresa 2 2 2 42 52 4,37 

Os SI fornecem suporte 
às operações diárias 0 2 22 42 34 4,07 

Os SI desempenham 
funções para o alcance 
da estratégia da empresa 

0 5 27 27 41 4,05 

Fonte: Dados da pesquisa (2008). 

  

Em se tratando de sistemas de informação, 76% assinalaram concordância de que os 

SI fornecem suporte às operações diárias da empresa, sendo que destes 34% concordaram 

totalmente. Já no que diz respeito aos SI existentes desempenharem funções para o alcance da 

estratégia da empresa, 68% concordaram e deste total, 41% concordaram plenamente. Com 

efeito, tais resultados indicam que os SI têm contribuído para combinar informações que 

auxiliam atividades operacionais, mas tal temática aparentemente precisa ser mais inserida 

nas empresas de software.  

 Fica claro olhando a tabela 7 que o resultado da análise desse bloco de perguntas 

demonstra uma infra-estrutura de tecnologia da informação e sua aplicação nas empresas de 

software considerada como satisfatória aos negócios e operações. Mesmo para a menção área 

TI possuir um objetivo definido (3,90), a média mais baixa das médias calculadas, fica a 

sensação de visão sintonizada da área de TI.  

 

 
 
 



127 
 

  

5.3.4 Planejamento estratégico da tecnologia da informação 
  

Turban, Rainer Júnior e Potter (2003) destacam que o PEE e a arquitetura de TI 

fornecem os dados para desenvolver o planejamento estratégico da tecnologia da informação. 

Após apresentado o resultado da análise referente a estes dois aspectos, esta subseção tem o 

objetivo de apresentar os dados sobre a existência do PETI e seus elementos, assim como sua 

contribuição para o negócio da empresa. 

Nas empresas pesquisadas, é flagrante a inexistência do PETI para 68%, se 

considerados aqueles que optaram por nem concordar nem discordar, conforme verifica-se na 

tabela 8.  Estes achados ratificam a inexistência do PETI em pequenas e médias empresas 

prevista por Duhan, Levy e Powell (2001). 

O PETI é o processo de identificação de infra-estrutura para suportar o negócio da 

organização (TORRES, 1994). Em resposta ao item sobre o papel do PETI na infra-estrutura, 

observou-se que apenas 27% concordaram (10% de concordância plena) que o PETI define a 

estrutura de TI, demonstrando, portanto, mais uma vez a lacuna existente entre o uso da 

tecnologia da informação e seu planejamento nas empresas de software. 

No que tange ao PETI estar relacionado com o PEE, obteve-se que 51% de 

respondentes expressaram discordância (além de 25% que não concordaram e nem 

discordaram). Estes resultados demonstram o pouco conhecimento da aplicabilidade do PETI 

nas empresas investigadas, assim como a pouca possibilidade de sinergia entre o PEE e o 

PETI. 

Percebe-se ainda na tabela 8, a quase semelhança de médias das afirmativas sobre o 

PETI ser formal, ser escrito, possuir cronograma definido e ser revisado (22%, com apenas 

10% concordância plena). Tal resultado foi decisivo para, na segunda fase da pesquisa: tentar 

descobrir como é realizado o PETI e se existem elementos que o conduzem a uma 

informalidade nas empresas de software ou se o mesmo de fato inexiste.  

Já quanto ao PETI contribuir para o desempenho do negócio, a maioria (32%) afirmou 

sobre sua contribuição. Isto faz refletir que as empresas que afirmaram possuir um PETI, o 

visualizam como um guia para o alcance dos objetivos da empresa, fator próximo ao resultado 

de o PETI atender às expectativas criadas (34% concordaram). Isto traduz que inexiste PETI, 

mas onde citam-se indícios de sua existência, o mesmo tem orientação vinculada ao objetivo 

da empresa. 

É essencial que o PETI integre perspectivas de negócios de outras funções 

organizacionais dentro da empresa (LUFTMAN, 2004). Na amostra investigada, em se 



128 
 

  

tratando do nível de participação dos gestores de outras áreas da organização na elaboração do 

PETI, obteve-se apenas 27% de concordância, pois a grande maioria discordou (56%). Isso 

demonstra a pouca integração das áreas funcionais na definição do PETI, fato este que não 

propicia a uma relação sinérgica necessária para o alinhamento estratégico. 

No que diz respeito à área de TI estar apta às mudanças estratégicas que a empresa 

promove, este foi o único momento dos itens deste bloco em que o percentual de 

concordância (44%) foi maior que o de discordância (32%). A reflexão aqui sugerida é que 

área de TI possui um funcionamento para atender ao negócio da empresa, independente da 

existência de um PETI formalizado.  

Em relação a todos da organização compreenderem os objetivos definidos no PETI, é 

destacável que 51% expressaram discordância (29% discordaram totalmente; 22% 

discordaram), enquanto apenas 24% concordaram (17% concordaram; 7% concordaram 

plenamente). Estes resultados possibilitam uma associação com os resultados obtidos quanto 

ao PEE não ser do conhecimento de todos, reforçando também a existência de poucas 

iniciativas para divulgação da importância e uso do PETI nas empresas de software 

investigadas.   

 

Tabela 8 (5) - Planejamento estratégico da tecnologia da informação das empresas de software 

Características do PEE 
Respostas (%) 

Média Discordo 
Totalmente Discordo Não concordo 

nem discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

Possui um PETI 29 22 17 20 12 2,63 
PETI é formal 32 24 22 12 10 2,44 
PETI é escrito 32 29 17 12 10 2,39 
PETI possui cronograma 
definido 32 29 17 12 10 2,39 

PETI é revisado 29 29 20 12 10 2,44 
PETI define a estrutura 
de TI 29 20 24 17 10 2,59 

PETI relacionado com o 
PEE 29 22 25 12 12 2,56 

PETI contribui para o 
desempenho do negócio 29 20 19 22 10 2,63 

Gestores outras áreas 
participam PETI 32 24 17 15 12 2,51 

PETI atende as 
expectativas criadas 17 24 25 24 10 2,85 

Área de TI apta as 
mudanças estratégicas 17 15 24 22 22 3,17 

Todos compreendem 
objetivos definidos no 
PETI 

29 22 25 17 7 2,51 

Fonte: Dados da pesquisa (2008). 
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No bloco de perguntas referentes ao PETI, a exceção consignada foi sobre a 

importância estratégica da área de TI como destacada (média de 3,17). No restante, a tabela 8 

ressalta uma discordância expressiva sobre a existência do PETI e seus elementos, ou seja, o 

reconhecimento que o PETI não existe na maioria das empresas pesquisadas.  

Este resultado traduz a necessidade de busca de padrões de PETI, reforçando o 

entendimento de que o setor possui traços de não utilizar o PETI como ferramenta de gestão 

associada ao seu negócio. 

 

 

5.4 Análise das configurações encontradas 
 

Como o objetivo desta primeira fase da pesquisa foi identificar as principais 

características das empresas de software do Porto Digital, fez-se uma montagem em função 

dos posicionamentos das repostas às questões sobre a existência ou não de PEE e PETI. Para 

essa montagem consideraram-se as respostas de 1 a 3 atreladas a não ter PEE ou PETI, ao 

passo que as respostas 4 e 5 foram direcionadas a ter PEE ou PETI.  

Com este arranjo, foi possível encontrar as combinações que as empresas de software 

denotam quanto à existência do PEE e do PETI para a promoção do alinhamento estratégico, 

conforme ilustra a figura 31. 

 

 
Figura 31 (5) - Configurações prismáticas do alinhamento estratégico. 
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As situações descritas na figura 31 permitiram enquadrar as empresas participantes da 

pesquisa, mas vale ressaltar que apenas as pequenas empresas são as que estão situadas nos 

quatro quadrantes, tal como exposto na tabela 9. 

                 

Tabela 9 (5) - Alinhamento observado pelo tamanho da empresa 

Situação Micro Pequena Média Grande Total 
Não – Não 6 10 - 1 17 
Não – Sim - 1 1 - 2 
Sim - Não 5 3 2 2 12 
Sim - Sim 3 5 - 2 10 
Total 14 19 3 5 41 

Fonte: Dados da pesquisa (2008). 

 

A conclusão a que a pesquisa em sua primeira fase leva é que de modo acachapante 

(75%), não existe alinhamento estratégico nas empresas de software investigadas, incluindo 

(não alinhamento). Ou seja, tratar-se-ia de um caso geral de desalinhamento. Na maioria dos 

casos pela ausência, concomitante ou não, dos elementos básicos a alinhar (PEE, PETI). 

Todavia, restam intrigantes 25% que dizem ter simultaneamente PEE, PETI (quadrante 4). 

Nesta direção, a pesquisa embora tendo alcançado o objetivo a que se propunha na 

fase de levantamento: descrever as principais características das empresas de software do 

Porto Digital, no que concerne à existência do planejamento estratégico empresarial e do 

planejamento estratégico da tecnologia da informação, cria uma importante sugestão para sua 

continuidade imediata. De fato, em função dos achados, principalmente, os identificados no 

quadrante 4, a pesquisa partiu para escrutinar as diferentes perspectivas do alinhamento 

estratégico no contexto de pequenas empresas, ou seja, examinar as facetas de alinhamento 

estratégico, tema do próximo capítulo. 
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6  Análise dos resultados da fase qualitativa 
 

 
Após a identificação, na primeira fase da pesquisa, das empresas que disseram possuir 

o planejamento estratégico empresarial e o planejamento estratégico da tecnologia da 

informação, foram selecionadas, dentre estas, quatro empresas de software de pequeno porte 

com o propósito de analisar as perspectivas do alinhamento estratégico, identificando 

elementos dos modelos existentes em tal contexto. Os resultados apresentados neste capítulo 

são decorrentes da análise de cada um dos casos estudados.  

A análise foi realizada de duas maneiras: análise individual dos casos e depois a 

análise comparativa dos casos. A análise individual dos casos permitiu à pesquisadora se 

familiarizar com as características específicas de cada empresa e descrever os elementos de 

alinhamento estratégico no contexto das respectivas empresas. A análise comparativa entre os 

quatro casos pesquisados possibilitou a identificação de elementos convergentes e 

divergentes. A partir de tais resultados são exibidas as facetas do alinhamento estratégico no 

cenário de pequenas empresas de software no ambiente estudado. 

O alinhamento estratégico entre negócio e tecnologia da informação é definido como o 

ajuste entre as oportunidades de negócio e as tecnologias da informação disponíveis para que 

estas oportunidades sejam executadas (AUDY; BRODBECK, 2003), tendo como suporte 

diversos elementos, como, o PEE, o PETI, a infra-estrutura de TI e a infra-estrutura 

administrativa.  

Neste contexto, para construção da análise, as 15 questões do roteiro de entrevistas 

foram agrupadas em domínios e dentro deles foram identificadas as categorias que emergiram 

da fala dos entrevistados (uma palavra, uma frase, um parágrafo), estabelecidas por temas. Do 

agrupamento das questões foram desenvolvidos os seguintes domínios: características da 

organização, tecnologia da informação, planejamento estratégico empresarial, planejamento 

estratégico da tecnologia da informação, infra-estrutura organizacional, fatores promotores e 

fatores inibidores do alinhamento estratégico.   

Objetivando dar maior respaldo ao domínio definido e às interpretações realizadas, 

alguns trechos das entrevistas considerados relevantes para tal fim foram incluídos no relato 

das análises dos casos.  
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6.1 Análise individual dos casos 

 
Nesta seção são descritos os resultados encontrados nos quatro casos estudados 

individualmente. Inicialmente foi feita uma caracterização de cada uma das organizações 

objeto de estudo e ao final de cada caso foi elaborada uma análise individual da situação da 

empresa em relação ao nível de maturidade de alinhamento estratégico.  

 

 

6.1.1 A empresa de desenvolvimento de sistemas de compras: 

estudo de caso A 

 
 A empresa A iniciou suas atividades em dezembro de 1999, em Recife, Pernambuco 

entrando de fato no mercado em 2000, quando o idealizador (Diretor Executivo) de um 

sistema de cotação eletrônica juntou-se a dois outros investidores para prestar serviços 

tecnológicos referentes à aquisição de bens e serviços para empresas públicas e privadas. Seus 

produtos estão estruturados a partir de um conjunto de soluções denominadas de Mercatto 

Business Suíte (MBS), soluções de e-business que permitem a maximização de processos da 

gestão de compras de empresas públicas e privadas. Entre seus principais produtos estão o e-

governement, e-procurement, business process management system (BPMS), market two 

market governança, e-marketplace, e-action, além dos serviços de infra-estrutura, integração, 

arquitetura, segurança, terceirização de compras e treinamentos. 

Atualmente a empresa consagrou-se como a maior empresa de e-business do Brasil, 

tendo realizado com sucesso projetos em diversas empresas nacionais e multinacionais, tanto 

na área pública quanto na privada. Possui mais de 40 clientes de diversos segmentos como: 

governo, energia, indústria, saúde, tecnologia, construção, transporte, agronegócios, varejo 

etc. e atende a todo território nacional e a América Latina. Seus clientes são empresas de 

médio e grande porte. Os principais clientes estão situados na região sudeste do Brasil, o que 

a faz ter uma central de vendas em São Paulo. 

Para se manter entre as melhores companhias do Brasil no seu segmento, a empresa 

possui em todo território nacional, empresas capazes de realizar vendas através de um 

programa de distribuição, ademais conta com uma rede de parcerias com atuação 

internacional e produtos e serviços altamente especializados. Entre os parceiros destacam-se a 

Microsoft, a BrasilInvest,  a Accenture e a Stefanini. 
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A organização é composta por 25 funcionários e possui um organograma definido, 

mas, segundo o Diretor Executivo, não tem uma formalização de hierarquia, sugerindo, 

portanto, um ambiente informal em que tudo é discutido e todos conversam.  

A empresa é constituída por três sócios majoritários: o Diretor Executivo, o Diretor 

Financeiro e o Diretor de Infra-estrutura. Os dois últimos sócios possuem outras empresas e 

participam da empresa A apenas para definir a sua estratégia, fechar negócios e parcerias, mas 

não estão presentes no dia-dia da organização, tendo um envolvimento muito menor. Desta 

forma, na estrutura organizacional, existem, abaixo do Diretor Executivo, os Gerentes de 

Projetos e Produtos, denominados também de Gestores de Tecnologia. Os primeiros 

interagem com os parceiros e clientes, enquanto os Gerentes de Produtos são internos e 

cuidam da aplicação de novas tecnologias. O segmento operacional, abaixo destes, é formado 

por analistas de sistemas, engenheiros de software, programadores, analistas de banco de 

dados, além de uma pessoa responsável pela área financeira (contratos, pagamentos, controle). 

Existe um Gerente de Projetos que é responsável por todos os projetos e também assume a 

função de Gestor Comercial, fazendo a ligação entre negócio e tecnologia. Este tem uma 

participação minoritária na sociedade.  

Para os entrevistados a estrutura é tida como plana, como uma hierarquia de 

conhecimento, com papéis definidos, sem muita verticalização, que se organiza por projetos, 

com um clima interno considerado muito bom, em que tudo é discutido e onde todos têm 

acesso direto ao Diretor Executivo, que delega as atividades para operacionalização do 

negócio.  

Por essa descrição observa-se, no quadro 18, que a empresa é híbrida quando 

comparada à descrição das configurações organizacionais de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel 

(2004). 

 

Tipo de configuração Elementos encontrados 
 

Empreendedora 
Organização pequena 

Estrutura informal 
Hierarquia gerencial reduzida 

Profissional Descentralizada 
Foco no conhecimento dos seus profissionais 

Adhocracia Inovação 
Equipe de especialistas 

Quadro 18 (6) - Configuração organizacional da empresa A. 
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Nessa direção, no domínio definido como características da organização que 

corresponde às características associadas ao ambiente interno, estrutura e produtos, assim 

como ao externo, parceiros e clientes, as categorias que emergiram na fala dos entrevistados 

ao descrever a empresa foram: orientada à inovação, cenário competitivo e dinâmico, 

estabelecimento de parcerias, estrutura plana - horizontal, propensão ao risco do negócio e 

estrutura flexível, conforme mostra o quadro 19. 

 

Domínio: Características da organização
Categorias identificadas 

Orientada à inovação 
Cenário competitivo e dinâmico 

Estabelecimento de parcerias 
Estrutura plana – horizontal 

Propensão ao risco do negócio 
Estrutura flexível 

Quadro 19 (6) - Domínio e categorias das características da organização (Empresa A). 
  

 

6.1.1.1 Papel da tecnologia da informação para o alinhamento estratégico 
 
 Buscou-se explorar a percepção dos respondentes em relação à contribuição da TI para 

o alcance dos objetivos estratégicos da empresa e seu uso para o alinhamento estratégico entre 

negócio e TI. De acordo com os três entrevistados não há como realizar e monitorar os 

negócios sem os recursos de tecnologia da informação que os apóiam.  

 O Diretor Executivo vislumbra que a TI contribui para o alcance dos objetivos 

estratégicos da empresa e que todas as mudanças da empresa ocorrem em função desta. 

 
“Como nós somos uma empresa de tecnologia, todo movimento da empresa, se dá 
em função da tecnologia, porque o nosso negócio é 100% tecnologia. Tecnologia 
para mim não é um diferencial competitivo, não é um insumo estratégico, tecnologia 
é o negócio” (Diretor Executivo).  
 

 O Gestor de Tecnologia percebe a estreita relação da TI para o alcance do objetivo 

estratégico no atendimento mais rápido a necessidade do cliente. Já o Gestor Comercial 

observa que a TI atende aos objetivos estratégicos da empresa, em função da preocupação de 

mudar a infra-estrutura de TI (software, redes, notebooks, linguagem de programação) para 

atrair novos negócios e assim atender à estratégia da empresa.   

 Desta forma, um fato relevante é que a infra-estrutura de TI existente na empresa não é 

para atender à empresa em si, mas aos clientes, ao mercado. 
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“Todo mundo da área de TI é para atender ao cliente e não a própria empresa” 
(Gestor Comercial).  
 

Segundo os entrevistados, o mercado é o grande determinante no desenvolvimento do 

software, devido ao ciclo de vida dos produtos e da própria tecnologia, que está sempre 

mudando. Atestam que é importante focalizar no mercado e na tecnologia. Ter tecnologia para 

atender ao mercado e ter mercado para a tecnologia revelando um ambiente de TI dinâmico 

para atender às necessidades do mercado.  

 Neste sentido, são destacados o conhecimento e as habilidades das pessoas em 

conhecer do negócio e da tecnologia, assim como ter todos os processos definidos e 

documentados.  No caso do desenvolvimento de sistemas, desde o levantamento do cliente até 

a entrega do produto, segue-se a metodologia rational unified process (RUP). Há 

investimento em recursos de TI (linguagens de programação, banco de dados, links de acesso 

a Internet, servidores, notebooks) e certificações específicas (Project Management Institute 

(PMI) e Certified Partner da Microsoft para especialização no desenvolvimento da plataforma 

.Net). 

Quanto à existência de sistemas de informação internos, a empresa possui três 

sistemas. Um sistema administrativo-financeiro (contas a pagar e a receber), um sistema de 

gestão de projetos (acompanhamento e demanda dos projetos) e um sistema de clientes 

(cadastro e controle do atendimento aos clientes). Além destes sistemas, o Diretor Executivo 

informou utilizar um sistema básico que analisa os pontos fortes, fracos e as métricas para ver 

se a empresa continua no foco estabelecido, equiparável a um executive information systems 

(EIS).   

Segundo os entrevistados, esses sistemas foram obtidos em websites ou mediante 

parceiros. A manutenção dos sistemas não é realizada pela equipe técnica, em função do seu 

envolvimento com projetos específicos para atender clientes da empresa. Segundo o gestor 

comercial utilizar tais pessoas para atender uma necessidade interna seria custo para a 

organização.  

 
“O pessoal de TI está 100% envolvido em projetos para atender a empresa, para 
fazer lucro para a empresa. Se eu tiro essa pessoa para fazer um interno, é 
considerado custo para a empresa” (Gestor Comercial).  
 

Assim, investe-se muito mais em recursos de TI (linguagens de programação, banco 

de dados) para desenvolvimento do produto, do que para suporte às atividades operacionais de 

gestão administrativa da empresa. Desta forma, ainda que os sistemas de gestão internos 
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atendam às necessidades específicas da empresa, eles são restritos e improvisados, conforme 

demonstram os trechos a seguir. 

 
“As nossas aplicações são mais frágeis do que deveriam ser. Ou seja, a gente investe 
muito no que a gente vai fazer para o cliente e investe pouco no que a gente tem que 
ter dentro de casa. Aí mexe aqui, aí desenvolve um negócio ali, faz um relatório 
novo aqui. É gambiarra, vai fazendo gambiarra” (Diretor Executivo). 

 
“Faz um século que eu peço para fazer o software de conhecimento que eu falei ... 
Então eu daqui a pouco vou entrar no superdownloads, procurar por algum software 
de conhecimento e instalar. Aí eu passo para o designer fazer a alteração das telas e 
pronto, está aqui feito”(Gestor Comercial). 

 

 Tais relatos apontam uma infra-estrutura de TI operacional focada no desenvolvimento 

de produtos para atender o negócio da empresa, com pouco suporte de sistemas de informação 

para atividades meio. Contudo, percebeu-se que isto não afeta a imagem da empresa nem a 

finalidade principal da TI. Uma inferência que se pode fazer é que por uma empresa de 

software ser uma empresa especificamente de base tecnológica, a principal função da sua 

infra-estrutura de TI é focalizar nos processos de negócios. Tal fato tem apoio em Fernandes e 

Teixeira (2004) que afirmam que as áreas de desenvolvimento e manutenção passam a ser 

orientadas para atender às prioridades de negócio.  

Nessa direção, ainda no processo de análise dos dados, as categorias do domínio 

tecnologia da informação que emergiram foram: foco no mercado, processos documentados, 

integração entre a área de negócio e de TI, TI atrelada ao objetivo da empresa, sistemas de 

informação restritos, investimento em TI para atender ao cliente, conhecimento em TI e no 

negócio. 

 

Domínio: Tecnologia da informação 
Categorias identificadas 

Foco no mercado 
Processos documentados 

Integração entre a área de negócio e de TI 
TI atrelada ao objetivo da empresa 
Sistemas de informação restritos 

Investimento em TI para atender ao cliente 
Conhecimento em TI e no negócio 

Quadro 20 (6) - Domínio e categorias da tecnologia da informação (Empresa A). 
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6.1.1.2 Planejamento estratégico empresarial 
 

No que concerne ao planejamento estratégico empresarial, este é revisado 

semestralmente e registrado em ata de reuniões.  A empresa possui uma missão definida que é 

do conhecimento de todos. Ademais, a empresa divulga no seu website sua estratégia, sua 

missão e seus valores. De acordo com o Diretor Executivo, a estratégia da empresa é feita de 

duas formas: uma para estabelecer parcerias e configurar canais de distribuição no Brasil, que 

envolve os sócios majoritários da organização e outra referente ao planejamento dos produtos 

(tipo de tecnologia, funções do produto, tipos de demandas do mercado), na qual participam o 

Diretor Executivo e os gestores das demais áreas e, se necessário, funcionários do nível 

operacional. 

Desta forma, se planeja tanto sobre o negócio (parceiros, mercado de atuação, preços, 

segmentos que pretende ser líder) como sobre tecnologia para atender este negócio, sendo 

essencial envolver tanto a área de negócios como a de tecnologia. Nesta visão, o papel do 

planejamento é tentar diminuir o risco da empresa e aumentar oportunidades em tecnologia, 

devido aos curtos ciclos dos produtos. 

 
“A estratégia tem que estar olhando lá para a frente e tentando enxergar o que é que 
vai vir, porque se vier uma coisa que a gente não esteja preparado para ser 
competitivo, a gente fecha” (Diretor Executivo). 
 

Na visão dos outros dois entrevistados, entretanto, há apenas participação na 

implementação do PEE e não na sua formulação. Tais percepções demonstram mais uma vez, 

tal como foi encontrado na primeira fase desta pesquisa, que é necessário aprimorar a 

participação de todos na definição do PEE. Neste contexto, o que se pode inferir é que devido 

à dinâmica do setor, estratégias e planos também sejam dinâmicos, o que dificulta a 

participação das áreas. 

Assim, os relatos apresentados apontam para uma área estratégica da empresa 

preocupada em atingir um nicho de mercado, ou seja, atrair um novo cliente, e outra área que 

vai executar o processo de desenvolvimento do produto. No entanto, apesar do planejamento e 

da execução aparecerem de formas separadas, existe uma boa comunicação e um feedback 

neste processo.  

 
“A gente, apesar de não participar diretamente das decisões estratégicas, quando 
elas descem aqui para a gente, a gente ainda dá opiniões a ponto até de não mudar a 
estratégia, mas mudar um pouco a forma como ele queria atacar” (Gestor 
Comercial). 
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Desta forma, o que se percebe é pouco envolvimento na definição da estratégia e do 

PEE, mas um forte envolvimento no plano operacional, caracterizado pelas freqüentes 

reuniões informais onde são apresentados novos processos, novos clientes, novos editais. 

Assim, para os entrevistados, o que direciona a empresa a possuir um planejamento 

estratégico empresarial, é a definição de novos mercados, o estabelecimento de participações 

em licitações e projetos, a reorientação de uma ação e a formação de parcerias para atender as 

demandas.  

Por fim, o PEE existente na empresa conduz, na visão dos entrevistados, ao 

alinhamento estratégico entre negócios e TI, em função da comunicação da área de negócios e 

TI para atender a estratégia da empresa, ou seja, a interdependência das áreas para atender aos 

clientes de acordo com a tecnologia existente no mercado.  

Elementos importantes da fala dos entrevistados sobre o PEE e a definição da 

estratégia da empresa estão apresentadas no quadro 21. 

 

Domínio: Planejamento estratégico empresarial 
Categorias identificadas 

PEE formalizado 
Definição do PEE pela diretoria 

Foco no mercado 
Feedback entre as áreas 

Comunicação 
Pouco envolvimento do corpo funcional 

Reuniões de acompanhamento 
Forte planejamento operacional para execução das estratégias 

Clara distinção entre planejamento e implementação 
Horizonte de tempo curto 

Quadro 21 (6) - Domínio e categorias do planejamento estratégico empresarial (Empresa A). 
 

 

6.1.1.3 Planejamento estratégico da tecnologia da informação 
 
Este componente do alinhamento estratégico recebeu respostas divergentes o que 

conduziu à inferência da inexistência de um PETI nos moldes da literatura e dos modelos 

estudados, conforme observar-se-á na análise dos dados. 

Para o Diretor Executivo, respondente da primeira fase da pesquisa que assinalou 

concordo para todos os itens referentes ao PETI, a necessidade da empresa ter um PETI 

decorre do fato da tecnologia mudar e se depreciar muito rapidamente, afetando os negócios. 
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Por isso, esse entrevistado destaca a necessidade de ter um PEE e um PETI e que ambos 

sejam revisados em conjunto, já que quando se tem um objetivo definido este 

automaticamente segue para área de tecnologia para definição de novas versões, mudanças na 

plataforma, novos módulos. Assim, na visão do entrevistado a empresa possui um PETI que é 

elaborado na área de tecnologia. 

O Gestor Comercial, por sua vez, não reconhece a existência de um PETI formal, mas 

de um plano diretor informal que consiste numa atualização do parque computacional da 

empresa. Esta atualização ocorre por uma necessidade do mercado, de acordo com algum 

novo recurso da TI que o cliente usa e necessidades internas dos profissionais, como aquisição 

de notebooks para melhor atender aos clientes, tal como se observa em sua fala. 

  
“Não é uma coisa formal, não é uma coisa que a gente vai dizer que de 6 em 6 meses 
a gente vai estar diversificando o parque computacional e verificando se há a 
necessidade de treinamento para as pessoas. Não existe um planejamento nesse 
ponto. A coisa acontece, por uma necessidade” (Gestor Comercial).  

 

A descoberta de tais necessidades ocorre por meio de reuniões quinzenais para se 

discutir o que existe de novo no mercado e quais personalizações já foram realizadas na 

empresa. Participam destas reuniões o Gestor Comercial, o de Tecnologia, os demais gestores 

de produtos e projetos e alguns técnicos. É feita uma ata da reunião em que é registrado o que 

foi deliberado para depois o Gestor Comercial repassar ao Diretor Executivo.  

Já o Gestor de Tecnologia, que também assume a função de gestor de projetos, 

afirmou a existência de um plano informal, tipo um cronograma. Este cronograma descreve a 

estrutura tecnológica necessária servindo como controle. 

Este plano informal não busca um entrelaçamento entre a área de negócio e de TI.  É 

um plano segmentado, feito por cada gerente responsável por um projeto para atender às 

necessidades dos clientes, através do qual estes gerentes se comunicam entre si e mantêm um 

contato com o Gestor Comercial e com o Diretor Executivo, de modo informal, para 

condução do negócio, ou seja, carece de informações sobre elementos estratégicos. 

Assim, as categorias que emergiram da análise temática para esta questão foram: plano 

informal para atualização dos recursos de TI, PETI como plano de desenvolvimento de 

software, reuniões para definir as necessidades de TI, atualização de recursos de TI por 

demanda do mercado, PEE e PETI como processo único. 
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Domínio: Planejamento estratégico da tecnologia da informação 
Categorias identificadas 

Plano informal para atualização dos recursos de TI 
PETI como plano de desenvolvimento de software 

Reuniões para definir as necessidades de TI 
Atualização de recursos de TI por demanda do mercado 

PEE e PETI como processo único 
Quadro 22 (6) - Domínio e categorias do planejamento estratégico da tecnologia da informação 

(Empresa A). 
 

 

6.1.1.4 Papel da infra-estrutura organizacional para o alinhamento 

estratégico 

 
 No que concerne à infra-estrutura organizacional para o alinhamento estratégico, 

foram considerados elementos referentes aos processos existentes na organização e sobre as 

atribuições das pessoas e sua relação com a organização.   

 No que diz respeito aos processos, foram citados processos existentes para negociação 

com o cliente e para o desenvolvimento do software (implantação do produto ou sistema), 

dois processos essenciais para uma empresa de desenvolvimento de software. Nestes 

processos também existem as atribuições dos responsáveis por cada fase. O acompanhamento 

destas fases ainda é feito em planilhas Excel®, sendo objetivo da empresa implantar o MS 

Project Server®.  

Com relação às pessoas, os entrevistados destacaram a clara definição de papéis 

(programador, analista, gerente projeto, gerente produto, gerente de banco de dados) existente 

na empresa, embora os profissionais possam assumir papéis alternativos. Isto é dado como 

positivo, pois possibilita o conhecimento simultâneo do negócio e da TI.   

Outro ponto destacado foi à formação dos profissionais em termos de certificação 

técnica. Algumas certificações são obtidas com o apoio da empresa que investe na formação 

dos profissionais e outras capacitações provêm de seminários, reuniões e eventos sociais, 

como sessões e happy-hour, para que haja maior interação entre as pessoas sobre diversos 

assuntos, inclusive aqueles de trabalho. 

Assim, o que emergiu na fala dos entrevistados foi um ambiente interno com 

características de flexibilidade (funcionários aptos à mudança), facilidade de comunicação, 

profissionais jovens dispostos para aprender e cooperar. 
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O quadro 23 resume a análise exposta no agrupamento das categorias sobre a infra-

estrutura administrativa. 

  

Domínio: Infra-estrutura organizacional
Categorias identificadas 

Definição de papéis 
Processos definidos  

Forte comunicação interna 
Integração entre as pessoas 

Equipe técnica jovem 
Incentivo a capacitação dos funcionários 

Promoção de eventos interativos 
Papéis alternativos 

Quadro 23 (6) - Domínio e categorias da infra-estrutura organizacional (Empresa A). 
 

Por fim, na percepção dos entrevistados as pessoas da empresa reconhecem a 

importância de alinhar a tecnologia da informação ao negócio, mas isto ocorre com mais 

exatidão entre os gestores de projetos e produtos e em menor grau com o pessoal de operação.  

Para o Diretor Executivo, tal fato é perceptível no envolvimento nas reuniões.  

 

 

6.1.1.5 Fatores promotores e inibidores do alinhamento estratégico 
 

Nesta seção foi sintetizada a percepção dos entrevistados sobre os fatores promotores e 

inibidores do alinhamento estratégico entre negócio e tecnologia da informação e sua 

contribuição para a empresa.  

 Os fatores destacados como promotores foram: o apoio do Diretor Executivo para que 

todos conheçam do negócio e seu estilo de gestão aberto a mudanças; a prática do 

planejamento em todas as áreas; o conhecimento do Diretor Executivo em tecnologia, por 

formação, e em negócios, por prática empresarial; a comunicação interna e a comunicação 

externa com parceiros e clientes; o contato e integração entre as áreas para desenvolver e 

comercializar o produto; a disponibilidade de todos os recursos tecnológicos para produção de 

software; o apoio existente na organização para que todos conheçam o negócio, ou seja, 

entendam que TI não é só fazer software; a definição dos processos para se ter melhor 

cumprimento das atividades buscando melhor atendimento aos clientes; a tecnologia ser vista 

como o negócio; estratégia da empresa relacionada com a TI. De acordo com o gestor 

comercial a TI está 100% ligada à estratégia e tem que se lhe adaptar. 
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No que diz respeito aos fatores inibidores, foi possível identificar na fala dos 

entrevistados as seguintes menções: o número de pessoas existentes na empresa e o custo de 

contratar um profissional específico, devido ao seu porte; a falta de participação do corpo 

funcional na definição da estratégia; o ritmo acelerado de mudanças tecnológicas, com novas 

versões, novas ferramentas e a necessidade da empresa acompanhar este frenesi; o limitado 

conhecimento do negócio pelo corpo técnico. 

 

Fatores promotores Fatores inibidores 

Incentivo da alta administração Tamanho da empresa 
Planejamento Falta participação do corpo funcional na definição da 

estratégia da empresa 
Formação do Diretor em tecnologia Mudanças tecnológicas constantes 

Comunicação interna e externa Limitado conhecimento de negócio pelo corpo técnico
Integração entre a área de negócios e a área de TI - 

Acesso à tecnologia - 
 Processos definidos para atender os clientes - 

Ser uma empresa de TI - 
Estratégia da empresa relacionada com a TI - 

Quadro 24  (6) - Fatores promotores e inibidores do alinhamento estratégico (Empresa A). 

 

Considerando os fatores que promovem e inibem o alinhamento estratégico entre 

negócio e TI, verifica-se um maior número de fatores que promovem e a maioria deles tem 

uma relação com a tecnologia da informação, enquanto os que inibem possuem alguma 

relação com as pessoas (limitado recursos humanos, pessoas focadas em TI, pouca 

participação das pessoas na definição da estratégia). 

 

 

6.1.1.6 Avaliação do nível de maturidade do alinhamento estratégico na 

empresa A 

 
 O nível de maturidade de alinhamento estratégico definido por Luftman (2000) 

corresponde a avaliar o grau de maturidade do alinhamento por meio de seis critérios 

(comunicação, medidas de valor e competência, governança, parcerias, escopo e arquitetura, 

habilidades) e suas respectivas práticas, conforme visto na seção 3.4. 

 Reforçando o exposto no capítulo sobre metodologia, para se chegar ao nível de 

maturidade em cada critério, foram analisadas as características descobertas em cada prática 

identificada nas respostas dos entrevistados, a fim de compor o grau de cada critério. Coube à 
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pesquisadora e ao seu discernimento comparativo, atribuir notas de 1 a 5, em respeito a escala 

fixada no modelo de Luftman (2000). 

 

A. Critério comunicação 
 

 No que diz respeito ao critério comunicação, pôde-se inferir que existe um 

entendimento dos negócios pela TI, assim como da área de TI pelos negócios. Também se 

verificou a presença de métodos claros e regulares para troca de experiências, realização de 

treinamentos para obtenção de certificações, prevalecendo na organização um estilo de 

comunicação informal, flexível e bidirecional sem necessidade de um protocolo rígido de 

comunicação. Nesta direção, o compartilhamento do conhecimento ocorre de forma semi-

estruturada, ou seja, mediante reuniões, workshops e conversas informais. Assim, a 

efetividade dos contatos na empresa A ocorre internamente entre as áreas, bem como 

externamente com os parceiros e clientes. Todos esses elementos culminam na avaliação 

montada no quadro 25. 

 
Comunicação 

Práticas Características Nota 
Entendimento dos negócios pela TI Encoraja-se e promove-se o entendimento dos 

negócios 
4 

Entendimento da TI pelos negócios Difundido 5 
Educação e aprendizado organizacional Regular e claros 3 

Estilo de comunicação Informal 5 
Compartilhamento do conhecimento Semi- estruturado 2 

Efetividade dos contatos Contatos internos e com parceiros externos 
(extra-empresa) 

5 

Média do critério comunicação 4 
Quadro 25 (6) - Percepção avaliativa do critério comunicação para a empresa A. 

 

B. Critério medidas de valor e competência 
 
O critério medidas de valor e competência refere-se à existência de instrumentos que 

demonstrem a performance da TI e dos negócios. As métricas de TI mencionadas pelos 

entrevistados dizem respeito a aspectos essencialmente técnicos para desenvolver o produto, 

como por exemplo, levantamento de requisitos, horas de desenvolvimento do sistema, custo 

da hora em função da arquitetura que está usando (linguagens de programação, banco de 

dados), enfim, acompanhamento em aspecto técnico dos projetos dos produtos dos clientes 

via acordos de níveis de serviços. Quanto às métricas de negócios a mensuração não é 

formalizada, valendo-se apenas do enfoque financeiro. O benchmarking ocorre de maneira 
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informal e diz respeito, por exemplo, a personalizações já realizadas ou novas certificações. O 

quadro 26 apresenta as características das práticas a respeito das medidas de valor e 

competência, com a respectiva avaliação. 

 
 Medidas de valor e competência 

Práticas Características Notas 
Métricas de TI Principalmente técnicas 1 

Métricas de negócios Tradicionalmente financeira 3 
Métricas balanceadas As métricas integradas de TI e negócios estão emergindo 3 

Acordos de níveis de serviço 
(SLA) 

Técnico em nível funcional 2 

Benchmarking Informal 2 
Avaliação e revisões formais dos 

investimentos 
Sem revisões formais 1 

Práticas de melhorias contínuas Mínimas (para desenvolvimento do produto) 2 
Média do critério medidas de valor e competência 2 

Quadro 26 (6) - Percepção avaliativa do critério medidas de valor e competência para a empresa A. 

 

C. Critério governança 
 
No que tange à governança, definiu-se, tal como já foi apresentado, que existe na 

organização um PEE ao nível de unidade de negócios, no entanto, não existe um PETI formal, 

mas um plano operacional para desenvolvimento de software ou para controle de um projeto. 

A estrutura organizacional da TI, formada por analistas, desenvolvedores e engenheiros de 

software, foi considerada como híbrida, ou seja, centralizada e descentralizada. Segundo 

Luftman (2004), o objetivo da estrutura híbrida, ou federada, é incorporar padrões, 

procedimentos, sistemas comuns da arquitetura centralizada, enquanto descentraliza a 

propriedade e o controle de desenvolvimento de aplicações específicas. Assim, a estrutura de 

TI está centralizada na empresa, mas descentralizada para suportar diversos clientes que são 

coordenados por vários gestores de projetos e produtos. Além disso, o Gestor de Tecnologia é 

também responsável por projetos e está subordinado diretamente ao Diretor Executivo. 

Por ser uma empresa especificamente de base tecnológica, os entrevistados apontaram 

que a TI é o negócio, é um centro de lucros que gera receita e os investimentos em TI são para 

melhor atender as estratégias do negócio. Além disso, existem reuniões informais entre o 

Diretor Executivo e os gestores, uma espécie de comitê diretivo, para repassar os negócios, 

acompanhar os projetos e ter o feedback da TI sobre o negócio. A composição deste comitê 

assemelha-se àquela prevista por Gordon e Gordon (2006, p. 347) qual seja “inclui os 

principais gestores de negócios, usuários selecionados, gerentes de sistemas e especialistas 

técnicos que determinam a direção e a visão sobre o uso e o desenvolvimento da infra-
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estrutura de SI”. Por fim, os projetos de TI são priorizados em função dos negócios. O quadro 

27 demonstra a avaliação efetuada para este critério. 

 
Governança 

Práticas Características Nota
Planejamento estratégico empresarial Planejamento estratégico ao nível de unidade funcional 2 

Planejamento estratégico da tecnologia 
da informação 

Ad hoc 1 

Estrutura organizacional da função de 
TI 

Federada, CIO subordinado ao CEO 5 

Controle orçamentário Centro de investimento e lucro, TI gera receita 5 
Gerenciamento de investimentos de TI Efetividade nos negócios, direcionador de processos ou 

habilitador de estratégias de negócios 
4 

Comitês direcionados Comitês com reuniões informais 2 
Priorização de processos Determinado pela função dos negócios 3 

Média do critério governança 3,14 
Quadro 27 (6) - Percepção avaliativa do critério governança para a empresa A. 

 

D. Critério parcerias 
  

 O critério parcerias diz respeito à relação entre a área de negócios e a área de TI. Esta 

integração já fora destacada pelos entrevistados como um fator promotor do alinhamento. Na 

visão dos entrevistados, não há como pensar em mercado sem também olhar para a 

tecnologia, sendo requisito o alinhamento entre as duas áreas. Além disso, foi destacado um 

bom clima organizacional, havendo troca de informações e feedback, sendo a TI um 

fornecedor de serviço de valor para a área de negócios, cujo patrocinador, o Diretor 

Executivo, incentiva o conhecimento do negócio. Tais características estão expostas no 

quadro 28, juntamente com a avaliação quantitativa das práticas identificadas. 

 

Parcerias 
Práticas Características Nota

Percepção do valor da TI pelas áreas de 
negócios 

TI é parte da estratégia de negócios 4 

Papel da TI no planejamento estratégico 
empresarial 

TI utilizada para habilitar ou conduzir a estratégia de 
negócio 

4 

Compartilhamento dos objetivos, riscos e 
competências em TI 

Riscos e recompensas são sempre compartilhados 4 

Gestão dos programas em TI (gestão formal 
dos relacionamentos) 

Padrões definidos 2 

Estilo de relacionamento e confiança Fornecedor de um serviço de valor 4 
Patrocinadores e promotores de negócios No nível do Chief Executive Officer 5 

Média do critério parcerias 3,8 
Quadro 28 (6) - Percepção avaliativa do critério parcerias para a empresa A. 
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E. Critério escopo e arquitetura 
 
Com relação ao critério escopo e arquitetura, os resultados da pesquisa revelaram que 

a extensão da TI é orientada à transação (para desenvolvimento de software e existência de 

sistema administrativo-financeiro), com padrões definidos no desenvolvimento de software e 

sem uma integração formal da arquitetura computacional. Por isso, no nível inter-empresa foi 

ressaltada uma integração com parceiros e clientes, devido à base de dados do cliente estar na 

empresa e ser monitorada on-line. Há foco na comunicação para desenvolvimento dos 

produtos. 

O escopo e arquitetura de TI da empresa A revelam uma infra-estrutura operacional 

para desenvolvimento do produto, que busca atender às necessidades do cliente, com 

flexibilidade e transparência, mas sem integração formal e nenhuma tendência a algum 

módulo integrado. Tais impressões são expressas no quadro 29, que contém também a 

avaliação numérica das práticas. 

 

Escopo e arquitetura 
Práticas  Características Nota 

Extensão do papel da TI Orientado à transação 2 
Articulação dos padrões de TI Padrões definidos 2 

Integração da arquitetura 
                ▪ Organização funcional 
                ▪ Empresa 
                ▪ Inter-empresa 

 
Nenhuma integração formal 
Nenhuma integração formal 

Integrado com parceiros chaves 

 
1 
1 
4 

Flexibilidade, transparência da arquitetura Foco na comunicação 3 
Média do critério escopo e arquitetura 2,16 

Quadro 29 (6) - Percepção avaliativa do critério escopo e arquitetura para a empresa A. 

 

F. Critério habilidades 
 

 Por fim, o critério habilidades demonstra que como existe uma preocupação para que 

todos compreendam de tecnologia e de negócios e devido à forte interação com o mercado, o 

ambiente foi considerado empreendedor e inovativo, com estilo de gestão baseado no 

relacionamento, numa interação estendida a clientes e parceiros. 

 A organização A reconhece a necessidade de oferecer treinamentos, além de incentivar 

transferência de ocupações. Um importante fato é que apesar do feedback constante, as 

decisões estratégicas vêm da Diretoria, que é considerada o núcleo central do poder. As 

características das práticas das habilidades são visualizadas no quadro 30, juntamente com o 

julgamento aritmético das práticas.  
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Habilidades
Práticas Características Nota 

Ambiente empreendedor e inovativo Empresa, parceiros e gestor de TI 4 
Núcleo cultural de poder Gerência de negócios 1 

Estilo de gestão Baseado no relacionamento 5 
Prontidão em relação as mudanças Necessidades para mudança reconhecida 3 

Carreiras interfuncionais Dependente da unidade funcional  3 
Educação e treinamento inter-funcional Através da unidade funcional 4 

Interação interpessoal (ambiente de 
confiança, político e social) 

Estendida a clientes e parceiros 5 

Média do critério habilidades 3,17 
Quadro 30 (6) - Percepção avaliativa do critério habilidades para a empresa A. 

 

 

6.1.1.7 Alinhamento estratégico na empresa A: a primeira faceta 
 

Brodbeck e Saccol (2004) alertam que não é fácil definir o nível geral de maturidade 

que a organização se encontra, já que cada um dos critérios utilizados pode se encontrar em 

níveis diferentes. De qualquer modo, o exame conjugado dos critérios de maturidade 

agrupados no quadro 31 aponta para uma média geral de 3,11, ou seja, pode-se presumir que a 

empresa A está num nível de alinhamento estabilizado e focado de acordo com os parâmetros 

de Luftman (2000). De fato, verifica-se que os valores obtidos para promoção do alinhamento 

estratégico em cada critério não apresentaram homogeneidade, com maiores destaques para 

comunicação e parcerias e visões preocupantes para medidas de valor e escopo e arquitetura.  

 

Critérios Médias 
Comunicação 4,00 

Medidas valor e competência 2,00 
Governança 3,14 

Parcerias 3,80 
Escopo e Arquitetura 2,16 

Habilidades 3,57 
Média geral 3,11 

  Quadro 31 (6) - Percepção avaliativa geral dos critérios para a empresa A. 

 

Em suma, a análise das respostas dos entrevistados dentro das práticas desenvolvidas 

nos critérios condicionadores do alinhamento, permitiu diagnosticar que, no geral, a empresa 

A se encontra no nível 3 que representa na escala do modelo de avaliação adotado um estágio 
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estabilizado e focado, traduzido para empresa A em boas práticas de comunicação e parcerias 

com carência de métricas e arquitetura de TI. 

  

 

6.1.2 A empresa de desenvolvimento de software colaborativo: 

estudo de caso B 

 
 A empresa B iniciou suas atividades em 1994 quando participou de um processo de 

incubação de empresas promovido pela Sociedade para Promoção da Excelência do Software 

Brasileiro - SOFTEX e pelo Ministério de Ciência e Tecnologia - MCT, no qual desenvolveu 

um software de automação comercial para pequenas empresas. Nesta época, a empresa 

trabalhava com uma equipe voltada para criar novas funcionalidades no produto e criar um 

diferencial no mercado, chegando a ter 100 clientes.  

Diante da falta de perspectivas para obtenção de novos clientes e da dificuldade para 

atingir o mercado de grandes empresas, a empresa B passou a atuar em outras áreas.  

 
“Eu e o Diretor começamos a fazer especialização e começamos a enxergar outros 
horizontes e perceber que o ideal era focar uma determinada área e construir um 
produto naquela área” (Diretor de Negócios).  

 
“E nesses anos da empresa para cá, na verdade já houve uma série de mudanças, 
porque a tecnologia muda muito rápido e a gente tem que estar preocupado com 
isso” (Diretor Presidente).  

 

 Para o desenvolvimento do produto atual, a empresa submeteu o projeto do software 

ao RHAE-Inovação, programa gerido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq), obtendo recursos da ordem de R$ 100.000,00 reais. O software criado 

é uma ferramenta que permite integrar e gerenciar conteúdos e informações provendo 

soluções nas áreas de gestão do conhecimento, gestão da informação, e-learning, apoio à 

decisão, redes neurais, inteligência artificial, portais colaborativos, convergência digital e TV 

digital. Isso é obtido graças às várias funcionalidades, como comunicação, colaboração, 

monitoramento implementadas no aplicativo.  

 Atualmente a empresa B é formada por três sócios que exercem as funções respectivas 

de Diretor Presidente, Diretor Financeiro, Assessor de Planejamento e possui um quadro de 

20 funcionários e uma Diretoria de Negócios e de Tecnologia. 
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 O Diretor Presidente, além de sua atribuição ordinária, conduz, juntamente com o 

Diretor de Negócios, a gestão comercial da empresa. O Diretor Financeiro cuida das 

atividades referentes à contabilidade e coordenação de pessoal. O assessor de Planejamento é 

responsável pelo planejamento estratégico e financeiro da empresa, fazendo o 

acompanhamento e o controle. A Diretoria de Tecnologia controla a produção do software, 

tendo abaixo dela os gerentes de qualidade, projetos e design. Subordinados àqueles, está a 

equipe técnica: engenheiros de software, analistas, desenvolvedores e designers.  

Vale ressaltar que essa composição hierárquica não causa uma rigidez na estrutura, tal 

como expôs o Diretor de Negócios. 

 
“É como se cada um fosse gerente de cada um, na prática ocorre dessa forma, um 
gerente de um projeto é fiscal da gerente de qualidade, como a gerente de qualidade 
é fiscal do gerente de projeto” (Diretor de Negócios).  

 

O segmento de atuação no mercado corresponde ao das grandes corporações públicas 

e os principais clientes são os órgãos do estado de Pernambuco, em função do apoio 

dispensado pelo governo às empresas locais. Um dos objetivos da empresa B é aumentar seu 

mercado de atuação via estabelecimento de parcerias, além de manter parcerias com empresas 

de software que possuem o direito de uso do código-fonte de software livres.  

Neste contexto, observa-se que a sobrevivência da empresa por mais de 10 anos está 

relacionada com mudanças em sua estratégia e em seus produtos, para se adequar a um 

ambiente tecnológico e a um mercado em constante mutação. A empresa baseia-se na 

aprendizagem, para poder inovar e se manter no mercado, além de possuir uma estrutura 

gerencial reduzida, constituída por profissionais específicos para atender às necessidades da 

empresa.  

Desta forma, a configuração encontrada nesta organização não difere muito da 

encontrada na empresa A, destacando-se também como empreendedora, profissional e 

adhocratica. Já no tocante às características da organização, as categorias que emergiram 

foram: orientada a inovação, cenário competitivo e dinâmico, estabelecimento de parcerias, 

estrutura plana – horizontal, produto de valor agregado, aprendizagem e conhecimento e 

apoio do governo. 
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Domínio: Características da organização

Categorias identificadas 
Orientada à inovação 

Cenário competitivo e dinâmico 
Estabelecimento de parcerias 
Estrutura plana – horizontal 
Produto de valor agregado 

Aprendizagem e conhecimento 
Apoio do governo 

Quadro 32 (6) - Domínio e categorias das características da organização (Empresa B). 
 

 As características da empresa B apontam para um cenário de atuação fortemente 

influenciado pelo mercado e pelas tecnologias emergentes, o que a torna capacitada a lidar 

com mudanças estratégicas. 

 

 

6.1.2.1 Papel da tecnologia da informação para o alinhamento estratégico 
 

A tecnologia da informação é considerada matéria-prima e área fim da empresa 

contribuindo para o alcance dos objetivos estratégicos. Para o Diretor de Tecnologia, todas as 

áreas da empresa dependem da TI. Sendo assim, faz-se necessário estabelecer a integração 

dos negócios com a tecnologia da informação. Tal processo faz com que a área de TI tenha 

sempre um olhar nas mudanças ocorridas no mercado, para tentar agregá-las internamente à 

empresa, pois os recursos da tecnologia mudam com muita rapidez e os clientes exigem estas 

modificações. Em função disto, o referido entrevistado considera que a TI tem ditado mais a 

estratégia do que o inverso, conduzindo desta forma a um alinhamento estratégico entre TI e 

negócios.  

A infra-estrutura de TI, tal como na empresa A, é voltada para atender ao cliente. Na 

área de tecnologia utilizam-se o sistema de gerenciamento de projeto (Project Open) para 

controle dos projetos, o sistema de acompanhamento de bugs (Mantis) para distribuição das 

tarefas, além de sistemas de controle de configuração (controle de versão de cada 

desenvolvimento), backup, correio eletrônico (Google Pro), agenda etc. Observa-se que estes 

sistemas são ferramentas que permitem um maior acompanhamento e controle da área de 

tecnologia, a fim de produzir software para atender ao mercado. Para o Diretor Presidente, tais 

sistemas possibilitam a geração de vários relatórios que antes não estavam disponíveis, além 
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de ajudar na visualização e acompanhamento das metas e no desempenho das atividades 

efetuadas pelos técnicos.   

A aplicação dessas ferramentas de software na empresa ocorreu em função da 

constatação de que a tecnologia da informação, além de ter funcionalidade na produção, 

poderia ser empregada para gerenciamento e controle internos, tal como se observa na fala do 

Assessor de Planejamento.  

 
“Cada vez mais, é aquela coisa do ‘casa de ferreiro, espeto de pau’, a gente trabalha 
com informática e quando a gente foi cair em si, a gente não tinha uma ferramenta 
de informática que controlasse os nossos processos, que controlasse os nossos 
custos, as nossas operações, a gente já tratava puramente a área de informática como 
uma área-fim. Ela continua uma área-fim, mas a gente começou a usar também a 
própria informática para ajudar a gente” (Assessor de Planejamento). 
 

Tais sistemas não são adquiridos de outras empresas; são ferramentas livres, nas quais 

são feitas algumas padronizações, objetivando atender às necessidades de controle da empresa 

B. A tendência, segundo os entrevistados, é integrá-los para que a área de negócios 

acompanhe o andamento dos projetos e conheça cada funcionalidade do serviço e a área 

financeira acompanhe a performance dos técnicos, o número de horas trabalhadas, o custo de 

determinado projeto etc. Esta empreitada, segundo o Assessor de Planejamento, será realizada 

a medida que o custo justifique o benefício, já que a empresa não tem o hábito de alimentar o 

sistema com informações. Assim, na área financeira, ainda não existem sistemas específicos. 

Os procedimentos e processos são implementados em planilhas Excel ®. 

Embora não haja sistemas integrados, o Diretor de Negócios afirmou que os recursos 

de TI disponíveis na empresa atendiam prontamente suas expectativas. 

 
“Tenho um e-mail seguro, um pocket PC que tem minha agenda e meus contatos que 
se integra com meu computador, o qual guarda meus arquivos junto com um 
servidor de backup. Praticamente o que eu preciso para fazer as operações de 
negócios” (Diretor de Negócios).  
 

O depoimento acima destaca a facilidade proporcionada pela TI: o acesso rápido a 

documentos e propostas de qualquer lugar, monitorados com o mínimo de segurança, além do 

controle que pode ser feito na área de tecnologia. 

Desta forma, a análise temática apontou as seguintes categorias para o domínio da 

tecnologia da informação: TI como controle, foco no mercado, sistemas de informação 

restritos, integração negócio e TI, investimento em TI para atender ao cliente, processos 

documentados.  
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Domínio: Tecnologia da informação 
Categorias identificadas 

TI como controle 
Foco no mercado  

Sistemas de informação restritos 
Integração negócio e TI 

Investimento em TI para atender ao cliente 
Processos documentados 

Quadro 33 (6) - Domínio e categorias da tecnologia da informação (Empresa B). 
 

Na análise deste domínio na empresa B, uma preocupação com a adoção de 

ferramentas de TI para melhorar o planejamento e controle fora percebida, com mais ênfase, 

na fala dos entrevistados. 

 

 

6.1.2.2 Planejamento estratégico empresarial 
 
 Como as organizações estão enfrentando um mercado competitivo e globalizante, tal 

como se observara no contexto das empresas de software, é necessário, segundo Rezende 

(2002), que planejamentos empresarial e da tecnologia da informação sejam integrados, assim 

como as respectivas estratégias estejam alinhadas entre si.  

Com relação ao planejamento estratégico empresarial da empresa B, ele é realizado no 

inicio do ano quando os sócios, a Diretoria e a Gerente de Qualidade se reúnem para definir 

os objetivos estratégicos e as metas técnicas, financeiras e comerciais a serem atingidas até o 

final do ano. As reuniões são registradas em atas e é feita uma planilha no Excel® do que foi 

definido e do tempo para execução dos objetivos especificados. Os assuntos abordados são: 

ameaças dos concorrentes, pontos fortes e pontos fracos da empresa, segmentos em condições 

de competir, prospecção de novos clientes, definição de projetos de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) para participação em editais de incentivo à inovação promovidos por 

órgãos de pesquisa e desenvolvimento. 

O responsável pelo acompanhamento do PEE é o Assessor de Planejamento. Seu papel 

na organização é participar das decisões da empresa, planejar os custos e metas de 

faturamento e acompanhar a execução das metas.  

 
“O planejamento acontecendo e eu observando se o que foi planejado está sendo 
cumprido. A gente vai ver se definiu metas tão difíceis de serem atingidas ou se a 
gente falhou com relação ao esforço da empresa de atingir aquelas metas. Então eu 
faço o papel de controlador” (Assessor de Planejamento). 
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Semestralmente e mensalmente são realizadas reuniões para avaliação do andamento 

dos trabalhos projetados. As primeiras, segundo o Diretor Presidente e o Diretor de 

Tecnologia, servem tanto para uma avaliação geral da empresa, quanto para o alinhamento 

entre os negócios e a tecnologia, além de revisar e atualizar as metas técnicas e financeiras. 

As reuniões seguintes têm o objetivo de acompanhar, a cada mês, a meta da equipe técnica e 

dos gestores de negócios, assim como, caso um novo negócio tenha sido contratado, viabilizar 

a formação da equipe responsável para desenvolver o produto solicitado.  

Para o Diretor de Tecnologia, a definição do planejamento está em não perder o timing 

do mercado.  

 
“As nossas reuniões de planejamento têm tentado alinhar duas coisas: a nossa 
velocidade de ver o que é que o mercado está demandando e o que é que a gente 
consegue entregar em tal tempo” (Diretor de Tecnologia).  
 

Assim, a preocupação com planejamento estratégico empresarial decorre, segundo os 

entrevistados, da necessidade de um maior controle, organização e de um direcionamento à 

empresa na busca de atingir seus objetivos. Além disso, são feitas análises sobre o 

comportamento seletivo do mercado e do impacto das mudanças na tecnologia da informação. 

A integração entre as áreas emergiu fortemente no acompanhamento do PEE. Segundo 

o Assessor de Planejamento, há mais comunicação; para o Diretor de Tecnologia, a área de 

tecnologia passou a dar mais suporte à de negócio. Esta relação permitiu às áreas trabalharem 

em conjunto, pois, segundo os entrevistados, a grande dificuldade era que a área de negócios 

estabelecia metas sem suporte efetivo da área de tecnologia: não se compartilhavam 

informações. Os entrevistados foram unânimes em afirmar que o PEE existente na empresa 

conduz ao alinhamento estratégico entre negócio e TI e dentre as razões está o feedback entre 

as áreas, principalmente a sintonia entre a área de negócios e a de TI. O comentário do Diretor 

de Tecnologia para esta temática foi revelador. 

 
“E nós começamos este ano com a preocupação nisso, de tentar alinhar mesmo essas 
duas áreas. Tentar alinhar para que a gente possa caminhar juntos, tanto a estratégia 
de negócios da empresa, quanto a nossa capacidade de produzir, de atender, de 
inovar etc, fazendo com que essas duas coisas caminhem de uma forma mais 
harmoniosa, para tentar evitar justamente o que nós tivemos no ano passado, que são 
problemas que não foram tão sérios, mas que nos prejudicaram de certa forma” 
(Diretor de Tecnologia). 

  

Observa-se assim uma preocupação com a integração entre as áreas em busca de um 

melhor desempenho permitido pela execução e acompanhamento do planejamento estratégico 
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empresarial. As categorias importantes sobre o planejamento estratégico empresarial da 

empresa B estão elencadas no quadro 34. 

 

Domínio: Planejamento estratégico empresarial 
Categorias identificadas 

PEE formalizado 
Definição do PEE pela Diretoria 

Foco no mercado 
Feedback entre as áreas 

Comunicação 
Acompanhamento das metas do PEE 

Pouco envolvimento do corpo funcional 
Reuniões de acompanhamento 

Horizonte de tempo curto 
Quadro 34 (6) - Domínio e categorias do planejamento estratégico empresarial (Empresa B). 

 

As categorias destacadas representam a formalidade existente na empresa B na 

elaboração e acompanhamento do planejamento estratégico empresarial, com envolvimento 

das áreas por meio de reuniões e comunicação, tendo como grandes determinantes para a 

execução do PEE o mercado e a tecnologia.  

 

 

6.1.2.3 Planejamento estratégico da tecnologia da informação 
 
A empresa não possui um planejamento estratégico da tecnologia da informação 

clássico e formalmente instituído. De acordo com o Diretor Presidente, em razão de a empresa 

ser pequena, faz-se um planejamento único (o PEE) no qual são definidas as ações de TI, 

como por exemplo, backup, acesso a Internet, localização dos servidores etc. Para esse 

entrevistado isto define uma política de TI interna que ajuda na negociação com os clientes. 

Em concordância, o Diretor de Tecnologia afirmou que como o negócio da empresa é 

tecnologia da informação, não há como separar TI de negócio, na definição do planejamento 

estratégico empresarial. 

Como o desenvolvimento de novos produtos ocorre sob a forma de projetos, na visão 

do Diretor de Negócio, o plano de tecnologia consiste na definição de um plano para 

desenvolver o produto para o cliente.  

Das considerações tecidas pelos entrevistados, parece ficar evidente a inexistência de 

uma separação entre o PEE e o PETI, ocorrendo indícios de uma visão conjunta como um 

processo único. Desta forma, o PETI foi associado as seguintes categorias: plano de 
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desenvolvimento de software, reuniões para definir as necessidades de TI, atualização de 

recurso de TI por demanda do mercado, PEE e PETI como processo único, metas de TI 

definidas no PEE. 

 

Categorias identificadas 
Plano de desenvolvimento de software 

Reuniões para definir as necessidades de TI 
Atualização recursos TI por demanda do mercado 

PEE e PETI como processo único 
Metas de TI definidas no PEE 

Quadro 35 (6) - Domínio e categorias do planejamento estratégico da tecnologia da informação 
(Empresa B). 

 

Por fim, das observações e constatações efetuadas, nota-se que não há PETI 

estabelecido nos modelos preconizados pela literatura, inexistindo chance de alinhamento 

estratégico entre o PEE e o PETI na empresa B em que pese o sentimento de que, para a 

empresa, há sintonia. 

 

 

6.1.2.4 Papel da infra-estrutura organizacional para o alinhamento 

estratégico 

 
Processos definidos e pessoas capacitadas para operacionalização dentro do prazo têm 

sido a arma estratégica da empresa no mercado, tal como foi destacado na fala dos 

entrevistados. 

 Para definição dos processos internos a empresa iniciou adaptando alguns critérios da 

metodologia RUP para atender aos clientes. A partir de 2006, começou a participar do projeto 

de melhoria de processo de software brasileiro (MPS.BR) promovido pela Softex para 

obtenção, em setembro de 2008, da certificação no nível G (parcialmente gerenciado) que 

consiste em processos definidos em gerência de projeto e gerência de requisitos. Desta forma, 

a empresa possui toda documentação que serve aos padrões MPS.BR referentes a estes 

processos.  

 Na opinião dos entrevistados, a empresa mudou muito com a definição dos processos. 

Na visão do Diretor Presidente, fez-se um investimento alto para criar novos papéis e 

processos, mas que foi fundamental para mudar a postura da empresa e para vender software 
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com mais qualidade ao cliente. Tal fato é visível e compartilhado no depoimento do Diretor 

de Negócios, transcrito a seguir. 

 
“Tudo que a gente definiu no levantamento de requisitos, junto com o cliente, foi 
dado um orçamento que é acompanhado. Se por acaso, naquele projeto estava 
previsto um engenheiro de software que iria passar 100 horas e ele passou 120, 
estamos com isso registrado e identificamos por que ele passou 20 horas a mais, 
para que a gente possa ter um retorno sobre investimento (ROI) seguindo o que a 
gente analisou de início” (Diretor de Negócios).  

 

Observa-se que a definição dos processos permitiu uma redefinição de regras, um 

maior controle das atividades e da equipe técnica. Em adição, o Assessor de Planejamento 

afirmou que embora os processos devam ser cumpridos, não ocorreu um engessamento na 

organização e que as pessoas tiveram que se adequar aos processos, que são flexíveis por 

estarem sempre evoluindo. Assim, tais processos são vistos como benefícios para todos, pois 

possibilitaram ter procedimentos definidos do início ao fim, menor retrabalho, menor 

interrupção devido às demandas de projetos e melhoria na qualidade dos serviços.  

Outro aspecto a destacar com a definição dos processos é a integração entre as áreas e 

as pessoas. No tocante ao primeiro, a área de negócios não pode fechar uma proposta com um 

cliente sem antes ter uma posição de prazo e demanda da área de tecnologia. Já para viabilizar 

a interação entre as pessoas, a empresa promove seminários semanais sobre várias temáticas 

como novidades em TI para a área de atuação da organização, sobre novos processos criados 

e melhoria de produto e processo. Segundo o Diretor de Tecnologia, como são várias pessoas 

produzindo os diversos componentes, ocorre um compartilhamento do conhecimento, 

havendo também uma divulgação dos processos na intranet da empresa. 

Nesta direção, no que diz respeito às pessoas, apesar de as mesmas terem papéis 

definidos, por perfis profissionais com remunerações estabelecidas, muitas desempenham 

mais de uma atribuição devido ao pequeno número de funcionários e à falta de especialistas 

em áreas específicas, desde a administrativa até a técnica.  Assim, a empresa investe em 

cursos de capacitação de acordo com a necessidade de reciclagem, como gestão da qualidade, 

gestão de projetos, testes de software etc.  

Em suma, na empresa B, foi evidenciado que as pessoas da organização percebem a 

importância do alinhamento estratégico entre negócios e tecnologia da informação. Para o 

Diretor Presidente, isto ocorre porque as pessoas começam a entender a importância dos 

processos, cobram entre si um melhor desempenho e compreendem que quanto melhor um 

produto, maior aceitação no mercado. Ratificando esta idéia, o Assessor de Planejamento 
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atribuiu esta percepção ao fato de ser uma empresa de pequeno porte em que a informalidade 

e interação são grandes. Essas características fortalecem a concepção de trabalho em equipe.  

 O quadro 36 apresenta as principais categorias da infra-estrutura organizacional sobre 

processos e pessoas. 

 

Domínio: Infra-estrutura organizacional
Categorias identificadas 

Definição de papéis 
Processos definidos 

Forte comunicação interna 
Integração entre as pessoas 

Equipe técnica jovem 
Incentivo a capacitação dos funcionários 

Promoção de eventos interativos 
Adequação das pessoas aos processos 

Papéis alternativos 
Informalidade 

Compartilhamento de conhecimento 
Quadro 36 (6) - Domínio e categorias da infra-estrutura organizacional (Empresa B). 

 

 Na análise da infra-estrutura organizacional, observa-se que a definição dos papéis, a 

comunicação e os processos estão atrelados à TI, tal como visto na empresa A, pelo fato de 

ser uma empresa de  pequeno porte em desenvolvimento de software, na qual a infra-estrutura 

organizacional é muito mais de tecnologia do que de outras áreas. 

   

 

6.1.2.5 Fatores promotores e inibidores do alinhamento estratégico 
  

No que tange aos fatores promotores e inibidores, foi observado, a partir das 

entrevistas, um maior destaque a elementos que promovem e contribuem para um 

alinhamento estratégico do que elementos que o inibem. 

Dentre os elementos apontados como fatores de promoção para o alinhamento 

estratégico, é mister destacar o apoio do gestor principal. Faz-se necessário também, enfatizar 

os aspectos relacionados ao comprometimento, tanto da Diretoria quanto dos funcionários, em 

atingir os objetivos formulados, monitorar o plano estratégico, acompanhar os projetos, 

definir os processos, valorizar a comunicação interna e com os clientes. Além disso, e por se 

tratar de uma empresa de software, a não resistência ao uso da TI promove o alinhamento.  
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São fatores inibidores, na percepção dos entrevistados da empresa B: a falta de 

entendimento de negócio pela equipe técnica, que pode estar associada à falta de divulgação 

dos planos para a equipe técnica que desenvolve o software, muitas vezes sem conhecer o 

potencial do cliente para a empresa; a cultura da área de TI por estar tão envolvida na 

operação; o não compartilhamento de conhecimento sobre uma nova ferramenta, um novo 

cliente, as funcionalidades de um sistema; o perfil do gestor de negócio que não pode ser 

estritamente de negócios nem somente ter conhecimento em TI; o fato de ser uma empresa 

pequena, sendo necessária a presença de mais profissionais; a falta de planejamento e por fim 

o foco em tecnologia da informação para atender às necessidades do mercado e não às 

necessidades de informação interna, tal como está destacado no quadro 37. 

 

Fatores promotores Fatores inibidores 

Apoio da alta administração Falta de entendimento do negócio pela equipe técnica 
Acompanhamento de projetos Falta de comunicação dos planos para a equipe técnica
Comunicação com o cliente Cultura da área de TI 

Comunicação interna Não compartilhamento de informações 
Integração entre as áreas Falta de feedback 

Comprometimento Descompasso entre a área de negócio e a de TI 
Processos definidos Perfil do gestor de negócio 

Monitoramento Ausência de processos 
Entendimento do negócio Tamanho da empresa 

Compartilhamento conhecimento Foco no mercado e não no interno 
Visão de equipe - 

Não resistência ao uso da TI - 
Existência do PEE - 

Reuniões com os diretores - 
Feedback - 

Quadro 37 (6) - Fatores promotores e inibidores do alinhamento estratégico (Empresa B). 
 

 Observa-se que os elementos identificados pelos entrevistados do domínio referente 

aos fatores promotores e inibidores são similares àqueles da empresa A e aos da literatura, 

com poucas especificidades por se tratar de empresa do segmento de software.  
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6.1.2.6 Avaliação do nível de maturidade do alinhamento estratégico na 

empresa B 

  
Esta seção apresenta as inferências realizadas pela pesquisadora sobre as práticas de 

cada critério do modelo de maturidade de alinhamento estratégico para a empresa B. 

 

A. Critério comunicação 
  
Na busca da identificação de práticas a respeito do compartilhamento de informação 

entre as funções de negócios e tecnologia da informação, uma observação mais macro sugere 

que os Diretores da empresa além de possuírem um bom entendimento da tecnologia da 

informação, promovem-no para os demais membros da organização mediante seminários e 

capacitações, ocorrendo também um entendimento de negócios pela TI no nível de diretoria e 

gerentes. Verificou-se também a comunicação informal e o compartilhamento do 

conhecimento em torno dos processos criados (seção 6.1.2.4), tal como está representado nas 

características selecionadas para compor o quadro 38, o qual também conjuga a avaliação 

quantitativa dos critérios. 

 

Comunicação
Práticas Características Nota 

Entendimento dos negócios pela 
TI 

Encoraja-se e promove-se o entendimento dos negócios 4 

Entendimento da TI pelos 
negócios 

Difundido 5 

Educação e aprendizado 
organizacional 

Regular e claros 3 

Estilo de comunicação Informal 5 
Compartilhamento do 

conhecimento 
Estruturado ao redor de processos chaves 3 

Efetividade dos contatos Relacionamentos internos em todos os níveis 4 
Média do critério comunicação 4 

Quadro 38 (6) - Percepção avaliativa do critério comunicação para a empresa B. 

 

B. Critério medidas de valor e competência 
  
As considerações a respeito da existência de medidas de desempenho sobre tecnologia 

da informação e negócios apontaram a existência de métricas de TI puramente técnicas, 

baseadas em ferramentas específicas para desenvolvimento do software. Já quanto às métricas 

de negócios, tal como descrito na fala do Diretor de Negócios na seção 6.1.2.4, a empresa 
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elabora um projeto de retorno do investimento de acordo com os custos que ela tem em 

comparação com os ganhos obtidos. Destacam-se o acompanhamento dos projetos e metas 

das empresas via reuniões mensais com relatos registrados em atas. Quanto aos acordos de 

níveis de serviços, eles não existem para atender às necessidades das áreas funcionais, mas 

para cumprimento de prazo das entregas aos clientes. Destarte, as características encontradas 

para este critério estão no quadro 39, que exibe também o julgamento explicitado por meio de 

nota para cada critério. 

 

Medidas de valor e competência
Práticas Características Nota 

Métricas de TI Principalmente técnicas 1 
Métricas de negócios Tradicionalmente financeiras 3 
Métricas balanceadas As métricas integradas de TI e negócios estão emergindo 3 

Acordos de níveis de serviço 
(SLA) 

Técnico em nível funcional 2 

Benchmarking Informal 2 
Avaliação e revisões formais dos 

investimentos 
Algumas quando ocorrem problemas 2 

Práticas de melhorias contínuas Emergindo com práticas associadas aos processos 3 
Média do critério medidas de valor e competência 2,28 

Quadro 39 (6) - Percepção avaliativa do critério medidas de valor e competência para a empresa B. 

 

C. Critério governança 
 
Baseando-se nas entrevistas com os Diretores, obtiveram-se as percepções abaixo 

listadas a respeito das práticas do critério governança. O planejamento estratégico empresarial 

é elaborado com a participação das áreas de negócios e tecnologia, no entanto não existe um 

planejamento estratégico da tecnologia da informação. A estrutura de TI é parte integrante da 

estrutura organizacional, como uma unidade funcional para atender as necessidades dos 

clientes, estando vinculada à organização como um todo, sendo considerada uma estrutura 

híbrida. No que tange ao controle orçamentário, dentre as características apontadas para esta 

prática, percebeu-se que a função de TI está associada a um centro de investimento, que 

produz o negócio da empresa, sendo, portanto um centro de receitas. Quanto ao comitê 

diretivo, sua existência foi relacionada com as reuniões entre o Diretor Presidente, o de 

Negócios e o de Tecnologia, que determinam a direção sobre o desenvolvimento do software 

e sua comercialização. O quadro 40 demonstra a avaliação efetuada para este critério. 

 

 



161 
 

  

Governança
Práticas Características Nota 

Planejamento estratégico dos 
negócios 

Gerenciado pela empresa 4 

Planejamento estratégico da 
tecnologia da informação 

Ad hoc 1 

Estrutura organizacional da 
função de TI 

Federada, CIO subordinado ao CEO 5 

Controle orçamentário Centro de investimento e lucro, TI gera receita 5 
Gerenciamento de investimentos 

de TI 
Efetividade nos negócios, direcionador de processos ou 

habilitador de estratégias de negócios 
4 

Comitês direcionados Encontros formais e regulares com demonstrada efetividade 4 
Priorização de processos de 

projetos em TI 
Mutuamente determinado pela área de TI e de negócios 4 

Média do critério governança 3,8 
Quadro 40 (6) - Percepção avaliativa do critério governança para a empresa B. 

 

D. Critério parcerias 
 

 Com relação ao critério parcerias, os resultados atestam uma percepção do valor da TI 

como parte da estratégia do negócio, sendo, portanto, um fator determinante para conduzi-la. 

Tal empreitada deve-se ao estilo do Diretor Presidente, como promotor do negócio, e ao clima 

de relacionamento e confiança, que visa fornecer um serviço de valor para atender às 

necessidades dos clientes. Todavia, no que tange ao compartilhamento de riscos e 

competências em TI, apesar do Diretor de Negócios informar que é meta da empresa criar um 

sistema de pontuações e recompensas na área de TI, tal proposta ainda não foi desenvolvida. 

O quadro 41 lista as notas dos critérios mediante avaliação das práticas. 

 
Parcerias

Práticas Características Nota 
Percepção do valor da TI pelas 

áreas de negócios 
TI é parte da estratégia do negócio 4 

Papel da TI no planejamento 
estratégico empresarial 

TI utilizada para habilitar ou conduzir a estratégia de negócio 4 

Compartilhamento dos objetivos, 
riscos e competências em TI 

TI sofre todos os riscos e não recebe nenhuma recompensa 1 

Gestão dos programas em TI 
(gestão formal dos 
relacionamentos) 

Padrões definidos 2 

Estilo de relacionamento e 
confiança 

Fornecedor de um serviço de valor 4 

Patrocinadores e promotores de 
negócios 

No nível do Chief Executive Office 5 

Média do critério parcerias 3,33 
Quadro 41 (6) - Percepção avaliativa do critério parcerias para a empresa B. 
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E. Critério escopo e arquitetura 
  

 Uma observação mais macro sobre as práticas do escopo e arquitetura de TI da 

empresa B aponta para um papel de tecnologia da informação de apoio as atividades de 

desenvolvimento de software, o qual vale-se de sistemas operacionais e aplicativos para 

realizar tarefas específicas, com processos definidos. Tal percepção não considerou o papel da 

TI nem como suporte tradicional (nota 1) nem como orientado a transação (nota 2), mas como 

habilitador de processos de negócios, processos internos, para desenvolver um melhor 

software e atender o timing do mercado. No entanto, foi observado que não há integração 

entre as áreas, mesmo que se mire uma estrutura flexível e transparente que tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos clientes. Os resultados de tais percepções estão no quadro 

42, o qual também demonstra a avaliação efetuada. 

 

Escopo e arquitetura
Práticas Características Nota 

Extensão do papel da TI Habilitadora de processos de negócios 3 
Articulação dos padrões de TI Emergindo padrões empresarias 3 

Integração da arquitetura 
       ▪ Organização funcional 
       ▪ Empresa 
       ▪Inter-empresa 

 
Nenhuma integração formal 
Nenhuma integração formal 
Nenhuma integração formal 

 
1 
1 
1 

Flexibilidade, transparência da 
arquitetura 

Emergindo uma gestão de TI eficaz 4 

Média do critério escopo e arquitetura 2,16 
Quadro 42 (6) - Percepção avaliativa do critério escopo e arquitetura para a empresa B. 

 

F. Critério habilidades 
  

 Sobre as práticas do critério habilidades, foi possível perceber um ambiente 

empreendedor e inovador que envolve a empresa e parceiros. O núcleo do poder, tal como foi 

destacado no depoimento dos entrevistados, fica na diretoria e não apenas com o Diretor 

Presidente. Todas as decisões são negociadas transversalmente pelos Diretores da empresa 

(presidência, finanças, tecnologia e planejamento) e, assim, a gestão é fortemente baseada no 

relacionamento, tanto da Diretoria, quanto da equipe técnica, estando ambas aptas às 

mudanças. Quanto às carreiras inter-funcionais, ocorrem apenas no nível de subordinação da 

Diretoria de Tecnologia, tal como foi exemplificado pelo Diretor de Negócios. 

  
“Vamos supor uma pessoa de design. Ele pode demonstrar para diretoria dele que 
tem condições de chegar a ser um desenvolvedor (...) a depender das negociações 
que estamos fazendo, investimos na pessoa que já está aqui” (Diretor de Negócios).  
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Desta forma, a empresa investe no treinamento dos funcionários de acordo com as 

necessidades de cada área funcional. Por fim, a interação foi um aspecto fortemente 

encontrado na análise dos dados tal como demonstrado no quadro 43, que traz os resultados 

obtidos mediante as notas atribuídas aos critérios e suas práticas. 

 

Habilidades
Práticas Características Nota 

Ambiente empreendedor e 
inovativo 

Empresa, parceiros e gestor de TI 4 

Núcleo cultural de poder Na organização 4 
Estilo de gestão Baseado no relacionamento 5 

Prontidão em relação às 
mudanças 

Alta, focada 4 

Carreiras interfuncionais Dependente da unidade funcional 3 
Educação e treinamento inter-

funcional 
Dependente da unidade funcional 3 

Interação interpessoal (ambiente 
de confiança, político e social) 

Estendida a clientes e parceiros 5 

Média do critério habilidades 4 
Quadro 43 (6) - Percepção avaliativa do critério habilidades para a empresa B. 

 

 

6.1.2.7 Alinhamento estratégico na empresa B: a segunda faceta 
 
 O exame conjugado dos critérios de maturidade exibidos no quadro 44 aponta para 

uma média geral de 3,26, que representa um nível estabilizado e focado, tendo como 

promotores principais destes critérios a comunicação, as habilidades e a governança. 

 

Critérios Médias 
Comunicação 4,00 

Medidas valor/competência 2,28 
Governança 3,80 

Parcerias 3,33 
Escopo e Arquitetura 2,16 

Habilidades 4,00 
Média geral 3,26 

Quadro 44 (6) - Percepção avaliativa geral dos critérios para a empresa B. 

 

As práticas associadas à comunicação aparecem com destaque devido ao clima 

informal, ao trabalho em equipe, à integração entre as áreas para decisões. No entanto, 

observa-se que no tocante às medidas de TI e ao seu escopo, as médias apresentaram valores 
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baixos devido à falta de métricas sofisticadas para avaliação do uso da TI, associada ao 

negócio, assim como devido à inexistência de uma integração dos sistemas de informação e 

falta de um planejamento estratégico da tecnologia da informação. 

Tais achados levam a uma perspectiva de condução do alinhamento estratégico, 

condicionada apenas ao PEE, mas com uso intenso de TI. Nota-se, no entanto, que não há 

práticas para otimização desta TI ou viabilização do PETI. 

 

6.1.3 A fábrica de software: estudo de caso C 

 
A empresa C iniciou suas atividades em 1994 produzindo inicialmente um software de 

gerenciamento de resíduos sólidos para o setor de limpeza urbana e software sob encomenda. 

Atualmente suas atividades concentram-se na prestação de serviços sob demanda, atuando 

como fábrica de software no desenvolvimento de sistemas de informação transacionais e de 

suporte à gestão, desenvolvimento de portais intranet e integração de sistemas em ambientes 

multiplataforma.  

A empresa possui vários clientes do setor público e privado. Dentre eles, o SEBRAE é 

o principal cliente desde 1997, tanto que atualmente a empresa atende a 21 agências do 

SEBRAE espalhadas pelo território brasileiro.  

A estrutura da empresa é considerada enxuta pelos entrevistados. Apesar da empresa 

já ter empregado 60 pessoas, na sua composição atual possui apenas 10 funcionários. Tal 

redução decorre da transformação de duas áreas internas da empresa, que tratavam de 

consultoria organizacional e consultoria em tecnologia e produto, em duas empresas 

independentes, que atuam como parceiras. De acordo com o Diretor de Negócios são três 

empresas diferentes, com áreas de concentração diferentes, mas que atuam como se fossem 

um grupo em que a empresa C é a empresa-mãe. Além disso, a redução do quadro funcional 

ocorreu em função do número de pessoas envolvidas no desenvolvimento de software 

acarretar uma rentabilidade baixa para a empresa e em decorrência da demanda do mercado 

por projetos. Segundo o Diretor Administrativo-Financeiro dependendo do projeto a empresa 

cresce ou diminui, ocorrendo uma reestruturação em função do mercado. 

Isto posto, sua estruturação foi definida pelos entrevistados da seguinte forma: não 

existe a figura de um Diretor Presidente, mas de uma direção em conjunto formada pelo 

Diretor de Negócios, pelo Diretor Administrativo-Financeiro e pelo Diretor de Tecnologia. 

Desses três, os dois primeiros são sócios. Subordinado ao Diretor de Tecnologia existe o 
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Gerente de Contrato também chamado de Coordenador Geral e o Gerente de Projeto que 

também assume a função de Coordenador Executivo e Técnico, por coordenar a equipe de 

desenvolvimento. 

Foi observado que na organização existe uma valorização da informalidade, devido à 

própria estrutura física da empresa e pelo número de pessoas a ser gerido. Ademais, a 

interação com o cliente e com outras empresas para melhor atender as necessidades dos 

clientes é grande.  

Nesta direção, ao observar as configurações propostas por Mintzberg, Ahlstrand e 

Lampel (2000), nota-se que a estrutura da empresa C é informal, flexível (empreendedora) e 

descentralizada (profissional) com núcleo de poder centrado nos Diretores e gestores, ou seja, 

especialistas nas suas áreas (adhocracia). 

Assim os elementos encontrados para composição das categorias referentes às 

características da organização foram: cenário competitivo e dinâmico, estabelecimento de 

parcerias, estrutura plana – horizontal, estrutura flexível e interação com os clientes.  

 

Domínio: Características da organização
Categorias identificadas 

Cenário competitivo e dinâmico 
Estabelecimento de parcerias 
Estrutura plana – horizontal 

Estrutura flexível 
Interação com os clientes 

Quadro 45 (6) - Domínio e características da organização (Empresa C). 

 

 

6.1.3.1 Papel da tecnologia da informação para o alinhamento estratégico 
 
 As questões abordadas para este domínio visaram saber, com base na percepção dos 

entrevistados, a contribuição da TI para o alcance dos objetivos estratégicos, assim como o 

uso da TI para o alcance do alinhamento estratégico.  

 Nesta perspectiva, dado ao fato de a tecnologia da informação representar a área de 

atuação da empresa que vende serviços ao desenvolver software específicos para atender as 

necessidades das empresas clientes, a TI é considerada como fonte de lucro, estando, portanto, 

atrelada ao objetivo da empresa. Em concordância o Diretor de Tecnologia informou que 

apesar de a TI ser o foco principal da empresa, existem duas visões: a visão da área-fim e a 

visão da área-meio. No tocante à primeira, a infra-estrutura de TI existente atende plenamente 



166 
 

  

a área-fim, por representar o funcionamento da empresa para atender o mercado. Quanto à 

segunda é algo que ainda está começando a partir de um processo de aquisição de software 

para a área-meio. 

 
“E tem a outra visão, que é a administrativa, que por incrível que pareça está 
começando gradativamente, a partir de, sei lá, um ano. Ou seja, embora a gente 
tenha software, hardware, tenha uma estrutura bem legal, é uma estrutura que 
atende a área-fim, porque empresa de software, não compra software, e hoje a gente 
ver que tem que ter software também, senão não funciona” (Diretor Tecnologia). 
 

 No momento da realização da pesquisa, a empresa passou a operar com um sistema de 

informação com o intuito de obter dados confiáveis para um melhor acompanhamento do 

negócio, ou seja, tornar possível definir um plano de custo por projeto (custos operacionais e 

fixos), além de ter um controle orçamentário mais amplo do que o oferecido pela planilha 

interna desenvolvida em Excel®, conforme demonstram os trechos a seguir. 

 
“A gente tinha até um acompanhamento, através de uma planilha, mas a gente tem 
um sistema hoje implantado, um ERPzinho, que atende a minha área específica. 
Então tem alguns sistemas de área, como o de acompanhamento, mas financeiro tem 
o ERP, que a gente faz todo o orçamento, e a funcionária faz toda a parte 
operacional” (Diretor Administrativo-Financeiro). 
 
“Do ponto de vista de organização interna, mesmo que você não tenha condições de 
ter um ERP de primeira linha, mas você tem que ter alguma coisa, porque senão 
você não vive” (Diretor de Negócios).  
 
“Então a maior iniciativa é o uso dessa nova aplicação administrativo-financeira. Eu 
acho que vai cumprir os objetivos, porque se eu quero saber se minha margem está 
correta, quando eu posso ampliar a margem, se meu custo eu posso reduzir, só ela 
que vai me dizer, porque do jeito que está hoje, não dá. Então assim, a minha 
expectativa é que a tecnologia da informação, ela me dê esse nível de visibilidade” 
(Diretor de Tecnologia).  

  

 Tais relatos mostram que, apesar de ser uma empresa de TI com uma estrutura de 

hardware e software que suporta o desenvolvimento de software, só agora está emergindo a 

preocupação com sistemas de informação de apoio administrativo. 

 Dos relatos produzidos neste tópico resultaram as seguintes categorias como aspectos 

importantes da TI para a empresa, reunidas no quadro 46. 
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 Domínio: Tecnologia da informação 
Categorias identificadas 

Foco no mercado 
Processos documentados 

Integração entre a área de negócio e de TI 
TI atrelada ao objetivo da empresa 

TI como controle 
Recursos de TI adequados à área-fim da empresa 

Emergência dos sistemas de informação para a área-meio 
Quadro 46 (6) - Domínio e categorias da tecnologia da informação (Empresa C). 

 

 Significativo, foi perceber que, para os entrevistados, alinhamento estratégico entre 

negócio e tecnologia da informação é algo inseparavelmente ligado à empresa, tal como expôs 

o Diretor de Negócios.  

 
“Não tem como ser diferente, porque na realidade, de novo, o nosso negócio é 
tecnologia, então não tem como não estar alinhado. A coisa é inerente” (Diretor de 
Negócios).  

 

  

6.1.3.2 Planejamento estratégico empresarial 
 

A empresa C possui um planejamento estratégico empresarial definido que de acordo 

com os entrevistados está desatualizado. O processo de elaboração do PEE contou com a 

orientação de uma empresa de consultoria que ministrou um seminário e acompanhou a sua 

formulação. Participaram os Diretores e alguns gerentes e parceiros de negócios. Após sua 

elaboração o planejamento foi reavaliado por dois anos consecutivos, sendo a última definição 

do planejamento realizada em 2006.   

Apesar dos entrevistados reconhecerem a importância do planejamento estratégico 

para a definição dos objetivos e das necessidades de TI para o alcance de tais objetivos, o que 

foi ressaltado foi à inexistência do acompanhamento do PEE devido à dinâmica do dia-dia da 

empresa, tal como se observa no depoimento do Diretor de Tecnologia.  

 
“A gente faz estratégias. Mas assim, eu acho que é uma parte frágil, sabe, do 
planejamento. A gente não tinha um acompanhamento depois do plano feito e nem 
começava a trabalhar em cima dele, a gente não tinha um acompanhamento no qual 
o plano tivesse um peso maior do que o dia a dia (...) as decisões que a gente tomou, 
elas estavam alinhadas ao plano, mas foi uma coincidência, a gente tomou a decisão 
pela situação, não pelo plano” (Diretor de Tecnologia). 
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Já o Diretor Administrativo-Financeiro informou que desde que foi elaborado o PEE já 

passou por duas revisões, mas que não houve um acompanhamento contínuo. Em razão disso, 

hoje em dia os diretores apenas se reúnem para tomar decisões sobre o rumo da empresa. 

Nestas ocasiões, são feitas planilhas, definidos os responsáveis pelos projetos, verificado os 

prazos dos projetos, definidas melhorias para os clientes, alentada a busca de novos negócios 

etc. Os resultados dessas decisões são divulgados por e-mail para os gerentes, destacando 

ações mais emergentes para atender as necessidades de um projeto do cliente. Estas ações 

correspondem, portanto, ao alinhamento do objetivo da empresa C com o da empresa cliente 

de uma forma dinâmica para atender estes objetivos.  

 
“Você alinha hoje, aí realinha amanhã, enquanto os clientes estão se movimentando” 
(Diretor de Tecnologia). 
 

Sob a perspectiva desse argumento, a estratégia da empresa representa a atenção total 

às necessidades dos clientes existentes ou potenciais, bem como a forma de se estruturar para 

fabricar o produto, tal como apregoado por Ohmae (1998). 

Já no tocante ao PEE em si, é possível inferir que apenas ocorreu uma formulação do 

planejamento estratégico e este se apresenta como estático numa abordagem top-down, sem 

meios efetivos de controle. Neste contexto, as categorias identificadas com a análise temática 

estão expostas no quadro 47.  

 

Domínio: Planejamento estratégico empresarial 
Categorias identificadas 

PEE formalizado 
Definição do PEE pela diretoria 

Reuniões informais 
Acompanhamento do PEE inexistente 

Foco nos projetos 
Decisões fundamentadas no dia-a-dia 

PEE desatualizado 
Quadro 47 (6) - Domínio e categorias do planejamento estratégico empresarial (Empresa C). 

 

 

6.1.3.3 Planejamento estratégico da tecnologia da informação 
 

No que diz respeito ao PETI e sua contribuição para o alinhamento estratégico, os 

entrevistados destacaram sua importância, mas apontaram para sua informalidade ou 

inexistência. 
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 Para o Diretor de Tecnologia, a empresa já teve um plano específico para área de 

tecnologia, quando esteve se preparando para a certificação da International Standardization 

Organization (ISO). Já o Diretor Administrativo-Financeiro associou o PETI à definição do 

parque computacional (servidores, hardware, software, atualizações) e à estratégia de 

desenvolvimento dos projetos que é criada pelo Diretor de Tecnologia.  

 
“Ele tem toda uma estratégia que está sempre sendo atualizada. Inclusive em 
projetos novos que já começam com a mesma arquitetura, mas tem projetos novos, 
que dependendo, ele já está criando novas formatações” (Diretor Administrativo-
Financeiro).  

 
 Ainda na busca do entendimento do PETI para a organização, segundo o Diretor de 

Negócios a empresa possui um planejamento estratégico da tecnologia da informação 

informal, pois a empresa precisa desenvolver, quando necessário, um plano diretor de 

tecnologia para a empresa cliente que contribua para o alcance das metas estratégicas daquele 

e o torne mais competitivo. Por isso, no seu entendimento, o PETI é considerado dentro da 

empresa C como um processo tácito visto que diretrizes de TI já estão definidas e seguem-se 

métodos nos projetos. 

 
 “Na verdade políticas e diretrizes nós já temos. A parte de arquitetura de sistemas, 
nós não fazemos muito uso de sistemas. Quer dizer, eu não tenho um sistema para 
minha área-fim. Na verdade eu uso ferramentas para desenvolver software. Eu não 
tenho um sistema para a área-fim. Então também não está bem definido. A parte da 
arquitetura tecnológica, isso é uma evolução permanente, eu não tenho uma 
arquitetura tecnológica definida” (Diretor de Negócios).  
 
“O planejamento de tecnologia, ele é feito, ele é ajustado enquanto a gente está 
andando, ele é presente o tempo todo, faz parte do nosso dia-dia” (Diretor de 
Negócios).  

 
Ao observar estes achados, mais uma vez o PETI foi relacionado à operacionalidade, 

ou seja, muito mais vinculado com os projetos dos clientes do que com um plano específico 

para área de TI. Assim, de um modo geral, foram criadas as seguintes categorias: plano 

informal para atualização dos recursos de TI, PETI como plano de desenvolvimento de 

software, elaborado no cliente e como processo tácito. 

 
Domínio: Planejamento estratégico da tecnologia da informação 

Categorias identificadas 
Plano informal para atualização dos recursos de TI 
PETI como plano de desenvolvimento de software 

PETI é elaborado no cliente  
PETI como processo tácito 

Quadro 48 (6) - Domínio e categorias do planejamento estratégico da tecnologia da informação 
(Empresa C). 
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 Os resultados atestam que não existe um alinhamento estratégico entre o planejamento 

estratégico empresarial e o planejamento estratégico da tecnologia da informação. O primeiro 

não está em sintonia com o negócio por estar desatualizado, o segundo, apesar do indicativo 

de existência, sua informalidade o torna mais próximo de um plano operacional.   

 

 

6.1.3.4 Papel da infra-estrutura organizacional para o alinhamento 

estratégico 

 
Os dois aspectos observados a respeito da infra-estrutura organizacional são os 

processos e as pessoas. Quanto aos processos à empresa C tem certificações ISO 9001 em 

processos de desenvolvimento de software e consultoria organizacional. Em relação ao 

desenvolvimento de software, a empresa adotou uma metodologia própria, baseada no RUP, 

para modelagem e implementação, além de definir os requisitos e automatizar os processos 

internos.  

 As razões que levaram a empresa a obter a certificação ISO foram a demanda do 

mercado e o interesse de ter uma pré-avaliação para posteriormente certificar-se no Capability 

Maturity Model (CMM). Em função do custo da certificação CMM e da relação custo-

benefício para renovar a ISO, a empresa não atualizou sua certificação nem buscou 

adequações para certificação CMM. No entanto, os processos continuaram mapeados para 

atender a área fim da empresa.  

A importância da definição dos processos é associada, pelo Diretor de Tecnologia, ao 

funcionamento da empresa.   

 
“Se a gente não tem um processo bem organizado para trabalhar de forma 
distribuída com esse pequeno detalhe, a gente não funciona, porque não teria a 
mínima condição. Então, a gente hoje trabalha numa seqüência, que ela já vem há 3 
anos sem mudar” (Diretor de Tecnologia).  
 

O tempo que a empresa vem trabalhando com tais processos demonstra um nível de 

satisfação interno, da equipe de desenvolvimento, e externo, dos clientes. A política de 

qualidade da empresa divulgada no website, e de conhecimento de todos da empresa, é 

fornecer soluções de tecnologia da informação e consultoria continuamente aperfeiçoadas, 

com padrão de qualidade capaz de garantir a plena satisfação dos clientes. 
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Para tal, a empresa precisa, além dos processos, ter pessoas comprometidas na 

execução das suas tarefas.  

 
“Não adianta olhar só para a tecnologia, e não olhar para as pessoas e os processos, e 
não adianta pensar nos processos sem as pessoas e as ferramentas que o 
automatizam” (Diretor de Negócios).  
 

Por conta disso, a interação entre as pessoas é tida como facilitadora para o negócio e 

as discussões colegiadas feitas para melhorar o processo e, por conseguinte, o software final. 

Ademais, o Diretor de Tecnologia afirmou que em função da redução do corpo funcional, a 

organização definiu uma melhor remuneração, distribuiu melhor os papéis pelas experiências 

e maturidade dos funcionários, fazendo com que a empresa respondesse rapidamente às 

necessidades dos clientes.  

Quanto à percepção dos entrevistados sobre a importância do alinhamento estratégico 

para as pessoas da organização, todos foram unânimes em afirmar que isto é percebido apenas 

nos níveis de diretoria e gerencial (gerente projetos e gerente de contrato). As razões expostas 

para tal fato foram: o turnover da área de informática, o foco em tecnologia por parte dos 

desenvolvedores e a falta de reuniões sistemáticas. O alinhamento, na visão do Diretor de 

Tecnologia, representa os líderes estarem em sintonia com o projeto dos clientes, conforme 

atesta o excerto a seguir. 

 
“A maioria que é colocada numa posição de liderança, formal ou informal tem essa 
noção de alinhamento. Essa coisa do alinhamento, a gente pode não fazer por 
esquecimento, mas não por não saber da importância” (Diretor de Tecnologia). 

  

 As categorias que emergiram da análise temática para este domínio foram: definição 

de papéis, processos definidos, forte comunicação interna, integração entre as pessoas, equipe 

técnica jovem, adequação das pessoas aos processos e foco em projetos. 

 
Domínio: Infra-estrutura organizacional

Categorias identificadas 
Definição de papéis 
Processos definidos 

Forte comunicação interna 
Integração entre as pessoas 

Equipe técnica jovem 
Adequação das pessoas aos processos 

Foco em projetos 
Quadro 49 (6) - Domínio e categorias da infra-estrutura organizacional (Empresa C). 
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6.1.3.5 Fatores promotores e inibidores do alinhamento estratégico 
 

Ao se fazer a análise de conteúdo dos comentários pessoais às questões referentes ao 

domínio fatores promotores e inibidores, foi possível encontrar fatores destacados como 

promotores do alinhamento estratégico entre negócio e TI. Foi altamente destacada na fala 

dos entrevistados a comunicação com o cliente. Além disso, a participação da alta direção 

como responsável por cada projeto do cliente foi considerada essencial para promoção do 

alinhamento estratégico, assim como foram destacadas a comunicação interna, a interação 

entre as áreas da diretoria, o papel da TI para atender às necessidades dos clientes e a 

informalidade existente no contato com os diretores.  

Já as razões apresentadas para inibir o alinhamento estratégico entre negócios e 

tecnologia da informação referem-se à falta de entendimento do negócio pela equipe técnica e 

à cultura típica da área de TI associada à inflexibilidade e à natureza de trabalho voltadas para 

aspectos técnicos de desenvolvimento do software. Também foi destacada a falta de 

integração entre as equipes de projetos o que acarreta segundo os Diretores de Tecnologia e 

de Negócios igrejinhas de projetos, ou seja, ciumeira entre as equipes. Por fim, o tamanho da 

empresa também foi considerado um fator inibidor. 

 

Fatores promotores Fatores inibidores 

Comunicação com o cliente Falta de entendimento do negócio pela equipe técnica 
Comunicação interna Cultura da área de TI 

TI atender as necessidades do cliente Não entendimento das necessidades dos clientes 
Interação entre as áreas Falta de integração entre as equipes de projetos 

Apoio alta direção Não compartilhamento de informações 
Informalidade da Diretoria Tamanho da empresa 

Quadro 50 (6) - Fatores promotores e inibidores do alinhamento estratégico (Empresa C). 

 

 

6.1.3.6 Avaliação do nível de maturidade do alinhamento estratégico na 

empresa C 

 
 O entendimento do alinhamento estratégico da empresa C, sob a perspectiva do 

modelo de maturidade de alinhamento estratégico (LUFTMAN, 2000), é buscado nesta seção. 
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A. Critério comunicação 

 

 Sobre este ponto, o quadro 51 demonstra que existe um entendimento dos negócios 

pela TI, principalmente no nível de diretores. Quanto ao entendimento da TI pelos negócios, 

como a tecnologia da informação é inerente à empresa, destacou-se uma difusão em toda 

organização. Quanto à educação e ao aprendizado, o estilo de comunicação e o 

compartilhamento de conhecimento todos foram destacados como os procedimentos 

informais. Por fim, por ser uma empresa pequena, sem hierarquia rígida e estar voltada a 

atender as necessidades dos clientes, há comunicação efetiva internamente e com os parceiros. 

 

 Comunicação 
Práticas Características Nota 

Entendimento dos negócios pela 
TI 

Gerentes de TI de nível sênior e médio possuem um bom 
entendimento dos negócios 

3 

Entendimento da TI pelos 
negócios 

Difundido 5 

Educação e aprendizado 
organizacional 

Informal 2 

Estilo de comunicação Informal 5 
Compartilhamento do 

conhecimento 
Semi-estruturado 2 

Efetividade dos contatos Contatos internos e com parceiros externos (extra-empresa) 5 
Média do critério comunicação 3,66 

Quadro 51 (6) - Percepção avaliativa do critério comunicação para a empresa C. 

 

B. Critério medidas de valor e competência 

 
 No que concerne às medidas de valor e competência, foi possível observar pelo relato 

dos entrevistados a existência de medidas técnicas relacionadas ao processo de 

desenvolvimento de software e medidas de negócios vinculadas aos custos e controle 

orçamentário, emergindo a junção das duas métricas devido ao acompanhamento dos projetos. 

Quanto aos acordos de níveis de serviço, estes foram taxados como técnicos, pois direcionam-

se apenas ao atendimento das necessidades dos clientes. Além disso, foram observadas 

práticas de benchmarking informais em algumas reuniões dos diretores para acompanhamento 

dos projetos das empresas. Por fim, a análise das práticas de melhorias contínuas foi 

focalizada no processo de certificação da ISO e na sua não continuidade, tal como expôs o 

Diretor de Tecnologia. 
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 “Esses processos não são 100% implantados, assim, foram, num determinado 
momento, depois que a gente não focou mais em ISO e CMM, a gente deu meio que 
uma relaxada, mas assim, as melhores práticas, de todo jeito ficaram” (Diretor de 
Tecnologia).  

 

Medidas de valor e competência
Práticas Características Nota 

Métricas de TI Principalmente técnicas 1 
Métricas de negócios Tradicionalmente financeiras 3 
Métricas balanceadas As métricas de TI e negócios estão emergindo 3 

Acordos de níveis de serviço 
(SLA) 

Técnico em nível funcional 2 

Benchmarking Informal 2 
Avaliação e revisões formais dos 

investimentos 
Tipicamente para problemas 2 

Práticas de melhorias contínuas Mínima 2 
Média do critério medidas de valor e competência 2,14 

Quadro 52  (6) - Percepção avaliativa do critério medidas de valor e competência para a empresa C. 

 

C. Critério governança 
 

 Para as práticas que compõem o critério governança, verificou-se a existência do PEE 

no nível funcional, com alta participação dos diretores, ao passo que o PETI oscilou entre a 

informalidade e a inexistência. Já a estrutura da função da TI foi considerada federada por 

estar presente em toda organização. Denota-se ainda que a TI opera como um centro de 

investimento e lucro e inferiu-se que o investimento é visto como habilitador de processo. 

Com relação ao comitê diretivo, observou-se a existência de reuniões informais, mas 

periódicas, nas quais ocorre a priorização dos processos e projetos em TI.  

 

Governança
Práticas Características Nota 

Planejamento estratégico dos 
negócios 

Planejamento estratégico ao nível de unidade funcional 2 

Planejamento estratégico da 
tecnologia da informação 

Ad hoc 1 

Estrutura organizacional da 
função de TI 

Federada, CIO subordinado ao CEO 5 

Controle orçamentário Centro de investimento; centro de lucro 5 
Gerenciamento de investimentos 

de TI 
Tradicional, TI vista como uma habilitadora de processos 3 

Comitês direcionados Comitês com reuniões informais 2 
Priorização de processos Mutuamente determinado pela área de TI e de negócios 4 

Média do critério governança 3,14 
Quadro 53 (6) - Percepção avaliativa do critério governança para a empresa C. 
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D. Critério parcerias 
 

 Com relação ao critério parceria entre negócios e TI, como a TI foi apontada como 

essencial para objetivo do negócio conduzindo a um alinhamento com o cliente, foi 

considerado que a TI é parte da estratégia do negócio, tendo um papel destacado no PEE. 

Todavia, como o PEE não é mais acompanhado pela organização, que mudou seu foco para os 

projetos, definiu-se que o papel da TI é habilitar os processos de negócios. Já os riscos aqui 

apontados estão relacionados com os riscos de desenvolver um software que não atenda às 

necessidades dos clientes. Os ganhos estão atrelados aos projetos sendo, portanto, 

responsabilidade mútua dos negócios e TI. No tocante ao gerenciamento do programa de TI, 

foi vislumbrado padrões definidos, assim como o relacionamento foi associado a uma 

parceria, tendo como patrocinadores os Diretores. As notas atribuídas a tais percepções 

encontram-se no quadro 54. 

 

Parcerias
Práticas Características Nota 

Percepção do valor da TI pelas 
áreas de negócios 

TI é parte da estratégia de negócio 4 

Papel da TI no planejamento 
estratégico empresarial 

TI utilizada para habilitar processos de negócio 2 

Compartilhamento dos 
objetivos, riscos e 

competências em TI 

Começa a surgir o compartilhamento de riscos e recompensas 3 

Gestão dos programas em TI 
(gestão formal dos 
relacionamentos) 

Padrões definidos 2 

Estilo de relacionamento e 
confiança 

Fornecedora de um serviço de valor (parceria) 4 

Patrocinadores e promotores de 
negócios 

No nível do Chief Executive Officer 5 

Média do critério parcerias 3,33 
Quadro 54 (6) - Percepção avaliativa do critério parcerias para a empresa C. 

 

E. Critério escopo e arquitetura 
 

 A respeito do escopo e arquitetura da empresa C foi encontrada a percepção da TI 

como habilitadora de processos de negócios, para atender aos clientes. Nesse caso, os padrões 

de TI foram considerados definidos. Com a aquisição do sistema administrativo-financeiro 

verificou-se que está emergindo a tentativa de integração, mas apenas no nível funcional para 

atender a uma área específica. A respeito da transparência da arquitetura destacou-se o foco 

na comunicação, conforme observa-se no quadro 55. 
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Escopo e arquitetura
Práticas Características Nota 

Extensão do papel da TI Habilitadora de processos de negócios 3 
Articulação dos padrões de TI Padrões definidos 2 

Integração da arquitetura 
      ▪ Organização funcional 
      ▪ Empresa 
      ▪ Inter-empresa 

 
Começando a tentativa de integração 

Nenhuma integração formal 
Nenhuma integração formal 

 
2 
1 
1 

Flexibilidade, transparência da 
arquitetura 

Foco na comunicação 3 

Média do critério escopo e arquitetura 2 
Quadro 55 (6) - Percepção avaliativa do critério escopo e arquitetura para a empresa C. 

 

F. Critério habilidades 
 

 A respeito do critério habilidades, foi possível perceber que a empresa C estimula o 

ambiente empreendedor e inovativo de forma peculiar no que diz respeito a processos e 

formas de negociação com o cliente, utilizando uma metodologia própria. O núcleo do poder 

está com os três diretores que tomam decisões conjuntas sobre a empresa em um estilo de 

gestão baseado no relacionamento, sendo, portanto, a interação entre as pessoas bem 

valorizada. De acordo com o Diretor de Negócios existem boas parcerias e tensão saudável 

entre as equipes. Além disso, foi também reconhecida a prontidão em relação às mudanças, tal 

como foi exposto no histórico da organização. Por fim, com relação a carreiras interfuncionais 

e ao treinamento, observou-se pouco destaque na fala dos entrevistados. Tal fato pode estar 

associado ao próprio momento de reestruturação da empresa, assim como a seu porte. O 

quadro 56 apresenta as características das práticas do critério habilidades. 

 

Habilidades
Práticas Características Nota 

Ambiente empreendedor e 
inovativo 

Ao nível de unidade funcional 2 

Núcleo cultural de poder Na organização 4 
Estilo de gestão Baseada no relacionamento 4 

Prontidão em relação às 
mudanças 

Necessidades para mudança reconhecida 3 

Carreiras interfuncionais Mínima (ocasionalmente dentro da unidade funcional) 2 
Educação e treinamento inter-

funcional 
Mínimos (dependente da unidade funcional) 2 

Interação inter-pessoal (ambiente 
de confiança, político e social) 

Estendida a clientes e parceiros 5 

Média do critério habilidades 3,14 
Quadro 56 (6) - Percepção avaliativa do critério habilidade para a empresa C. 
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6.1.3.7 Alinhamento estratégico na empresa C: a terceira faceta 
 
 Observando o conjunto das notas obtidas na avaliação das práticas, foi possível 

encontrar a média 2,9 para a empresa C conforme mostra o quadro 57. 

 

Critérios Médias 
Comunicação 3,66 

Medidas de valor e competência 2,14 
Governança 3,14 

Parcerias 3,33 
Escopo e Arquitetura 2,00 

Habilidades 3,14 
Média geral 2,90 

 Quadro 57 (6) - Percepção avaliativa geral dos critérios para a empresa C. 

 

Observa-se que nenhuma das práticas obteve média 4, sendo o critério comunicação o 

mais forte, tal como fora exposto na análise dos fatores promotores; mesmo assim, algumas 

práticas como aprendizado organizacional e compartilhamento do conhecimento precisam 

receber um tratamento mais formal. O critério parcerias também foi destacado pelos 

entrevistados, mas ao tentar interpretar suas práticas, mais uma vez ressurgiu a falta de 

formalidade na gestão dos programas em TI. 

Ademais, práticas relacionadas às métricas de TI e de negócios, assim como 

implementação do PETI e maior alcance do PEE precisam ser implementadas pela empresa C, 

e de acordo com Luftman (2000) esta empresa está no nível 2 de alinhamento estratégico, ou 

seja, processos comprometidos em que a organização tem se comprometido em tornar-se 

alinhada.  

 

6.1.4 A empresa de desenvolvimento de software financeiro: 

estudo de caso D 

 
 A empresa em questão surgiu a partir de um spin-off da empresa Procenge, 

organização de grande porte associada ao Porto Digital que fez parte da primeira fase da 

pesquisa. A Procenge possuía uma unidade de negócios denominada unidade bancária que em 

2001 foi vendida, juntamente com a carteira de produtos e clientes, para três funcionários a 

fim de que fosse criada uma empresa independente. A empresa criada expandiu suas 
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instalações para São Paulo, onde fica a administração central da maioria dos bancos, e 

também a estrutura principal da empresa e onde a pesquisadora foi coletar os dados. 

 O mercado de atuação, sistemas de retaguarda de apoio para bancos, é considerado de 

risco, pois a empresa tem que estar atenta às medidas do Banco Central, às normatizações do 

governo e a tecnologia em si. Desse modo, em função da tendência de fusão e aquisição dos 

bancos, a empresa também começou a atuar fora do segmento bancário. Para poder atuar fora 

do seu segmento tradicional a empresa desenvolveu sistemas de compliance e controle dos 

riscos operacionais. 

 Assim, a empresa comercializa e desenvolve software em duas linhas centrais de 

negócios: licenciamento de aplicativos (que inclui software para controle de operações de 

crédito (empréstimos), sistema de pagamentos brasileiro (SPB), depósitos, sistema de 

compliance e risco operacional, logística bancária e helpdesk) e fábrica de software 

(subdivididos em fábrica de programas, que implementa e testa o código de sistemas 

especificados pelo cliente, e fábrica de projetos, que executa as diversas etapas do 

desenvolvimento).   

 Ainda neste contexto, a empresa possui diversos parceiros no desenvolvimento de 

plataformas e no fornecimento de aplicativos e serviços específicos, tais como: Microsoft, 

Unisys, Sybase e Procenge.  

 Quanto à distribuição hierárquica, a empresa é formada por três sócios que formam o 

grupo gestor ou o conselho de sócios e desempenham as funções de Diretor Executivo, 

Diretor Administrativo-Financeiro e Gerente de Atendimento. Abaixo do Diretor Executivo 

estão todas as áreas da empresa e suas respectivas gerências (tecnologia, atendimento, 

administrativa-financeira e comercial) totalizando 30 funcionários.  

A área de tecnologia incorpora desenvolvimento e suporte. A área administrativa-

financeira congrega recursos humanos e sistema de qualidade, a área de atendimento faz o 

relacionamento com os clientes e abrange a gerência de projetos e o helpdesk e a área 

comercial é reservada ao Diretor Executivo. 

  
“E essa diretoria que está aqui em cima, Conceição, ela se inclina na estrutura para a 
área comercial. Então hoje eu estou aqui, e você vê que a área comercial está do meu 
lado e eu posso acompanhar as atividades, dar um foco mesmo, porque sem a área 
comercial não se vai para lugar nenhum. Eu tenho que vender, se não vender, a 
empresa acaba” (Diretor Executivo).  

  

Ainda para o Diretor Executivo, como os clientes são exigentes, a empresa possui uma 

cultura de muito rigor e disciplina, mas num ambiente de muita abertura, sem formalizações 
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de tratamento com os diretores, numa gestão participativa. Para os entrevistados, a alocação 

das pessoas em áreas distribuídas facilita a realização das atividades, visto que os papéis estão 

definidos, facilitando a comunicação e o atendimento das especificidades para cada atividade.  

 Nessa perspectiva, a empresa se aproxima das configurações apresentadas no quadro 

58. 

 

Tipo configuração Elementos encontrados 
Profissional Descentralizada 

Foco no conhecimento dos seus profissionais 
Adhocracia Inovação 

Equipe de especialistas 
Empreendedora Flexível 

Informal 
Quadro 58 (6) - Configuração organizacional da empresa D. 

 

 A tais elementos associam-se as características da organização, destacando-se as 

categorias presentes no quadro 59. 

 

Domínio: Características da organização
Categorias identificadas 

Orientada à inovação 
Cenário competitivo e dinâmico 

Estabelecimento de parcerias 
Estrutura plana – horizontal 

Propensão ao risco do negócio 
Quadro 59 (6) - Domínio e categorias características da organização (Empresa D). 

 
 
6.1.4.1 Papel da tecnologia da informação para o alinhamento estratégico 
 
 A tecnologia da informação é percebida pelos entrevistados como o negócio da 

empresa, sendo, portanto, a área de TI muito mais do que um suporte à operação, mas a 

própria fonte de receita da empresa. Segundo o Diretor Executivo, para minimizar o 

problema da TI estar focada no cliente e não atender as necessidades operacionais internas, 

articulou-se o surgimento da área de atendimento a clientes. Então, com efeito, a área de 

atendimento conhece o produto e oferece suporte ao cliente, além de conversar com a área de 

tecnologia para o desenvolvimento de alguma ferramenta ou para melhoria da estrutura de 

atendimento ao cliente.  Desta forma, a área de tecnologia tem duas funções: dar suporte à 
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operação da empresa e dar suporte ao desenvolvimento dos produtos que a empresa 

comercializa.  

 No que diz respeito à primeira função, foram dados três exemplos de ferramentas. A 

intranet que disponibiliza todos os documentos; o correio eletrônico que é uma ferramenta de 

comunicação interna e externa; o helpdesk que dá suporte ao atendimento aos clientes e é uma 

ferramenta de comunicação entre o atendimento e a tecnologia para abertura de chamadas de 

suporte. Já a segunda função corresponde a toda infra-estrutura de desenvolvimento de 

software com processos definidos e documentados, além do acompanhamento das novas 

tecnologias para definição de melhores práticas para fazer o produto e atender ao mercado.

 A preocupação existente na empresa D de também oferecer suporte interno, foi 

constatada ao observar a sua intranet e seus conteúdos institucional (produtos, orçamentos, 

planejamento estratégico empresarial, custo das propostas, recursos humanos – aprendizagem 

e avaliação desempenho, fornecedores), método lógico de desenvolvimento de sistema (MDS) 

e sistema de gestão de qualidade (SGQ). Constatou-se a existência de um link denominado 

novidades, onde, segundo o Gerente Administrativo-Financeiro, são colocadas notícias de 

cursos, seminários e outras notícias informais. 

Desse modo, conforme o Gerente de Tecnologia, todo domínio tecnológico está dentro 

da empresa, incluindo a infra-estrutura de servidores de web, correio eletrônico, firewall, 

gerenciamento de documentos, acarretando, portanto, menor defasagem da empresa em 

relação à infra-estrutura e um alinhamento com o negócio da empresa.  

Além disso, a empresa conta com um software ERP para a área administrativa-

financeira que também faz uso de planilhas Excel®, ou seja, além de desenvolver sistemas 

para usuários de computadores corporativos, a empresa também os utiliza. 

Nesse contexto, a TI é tida como contributiva para o alinhamento estratégico e este 

ocorre devido a várias razões: para o Gerente de Tecnologia pela busca de uma otimização da 

TI atrelada ao objetivo da empresa; já segundo o Diretor Executivo em função da área de TI 

participar da definição do PEE, tal como será apresentado na próxima seção; para o Gerente 

Administrativo-Financeiro devido ao próprio conceito de interação existente na empresa. 

 
“Os conceitos de interação, eles são aplicados para algo que a gente desenvolve, 
tanto quanto para o que a gente usa internamente. Níveis de segurança, desempenho, 
performance, qualidade de sistemas, controles, sistemas de backup controlados, são 
usados para garantir a integridade dos dados internos da organização e dos sistemas 
de apoio ao nosso funcionamento tanto quanto para os sistemas dos clientes” 
(Gerente Administrativo-Financeiro). 
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Assim, as categorias identificadas para o domínio tecnologia da informação surgem 

como: foco no mercado, processos documentados, integração entre a área de negócio e de 

tecnologia da informação, além da TI atrelada ao objetivo da empresa e foco interno, tal como 

mostra o quadro 60. 

 
Domínio: Tecnologia da informação 

Categorias identificadas 
Foco no mercado 

Processos documentados 
Integração entre a área de negócio e de TI 

TI atrelada ao objetivo da empresa 
Foco interno 

Quadro 60 (6) - Domínio e categorias da tecnologia da informação (Empresa D). 
   

 

6.1.4.2 Planejamento estratégico empresarial 
 

O planejamento estratégico empresarial é um processo de gestão inerente à empresa 

objeto de estudo, devido à cultura da sua realização e à operacionalização ter sido 

desenvolvida previamente pelo Diretor Executivo.  

A empresa D adotou um modelo próprio para elaboração do PEE que consegue 

envolver a empresa como um todo e tem a participação de um ou dois consultores externos 

como facilitadores das discussões.  

Os três sócios (diretores) se reúnem para discutir sobre investimentos, metas e linhas 

de ação da empresa. A seguir é feito um seminário em que participam os diretores, gerentes e 

os líderes de equipes, para se ter um alinhamento da visão produtiva, conforme exposto pelo 

Diretor Executivo. Neste seminário é aplicado um questionário sobre os problemas, 

perspectivas a respeito de como os clientes e parceiros vêem a empresa em 5 anos, produtos, 

serviços etc, sendo também trabalhados os objetivos das áreas.  

 
“Foi em seminários, por exemplo, que a gente conseguiu se jogar mais para outros 
mercados. Não é muito simples, a gente está tendo uma dificuldade muito grande de 
sair para outras áreas” (Diretor Administrativo-Financeiro). 

 

Por fim, todos os funcionários são convocados a um workshop em que são validados 

os resultados da etapa anterior, gerando, posteriormente, o PEE documentado e publicado na 

intranet. 
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Desde a fundação da empresa, o PEE era elaborado a cada dois anos, mas nesse último 

ano, no primeiro semestre, foi definido um horizonte de tempo de 5 anos. O objetivo do PEE 

na empresa D é nortear as ações para o período desejado, sendo feito um acompanhamento 

com amplas reuniões semestrais ou trimestrais, além de reuniões mensais das diretorias com 

os gerentes para verificar a evolução das áreas.  

Estas constatações também se evidenciaram através da análise concomitante do 

documento do PEE tornado acessível à pesquisadora para a apreciação. Verificou-se, naquele 

relatório, que informa os resultados e decisões do PEE, a existência de três importantes 

tópicos: visão de futuro, problemas prioritários e objetivos estratégicos versus estratégias. 

 Após o exame dos dados, as categorias selecionadas na análise do PEE estão 

apresentadas no quadro 61. No entanto, é mister destacar que a categoria que emergiu 

fortemente em todas as entrevistas foi a participação de todos no PEE. 

  

Domínio: Planejamento estratégico empresarial 
Categorias identificadas 

PEE formalizado 
Definição do PEE pela Diretoria 

Foco no mercado 
Feedback entre as áreas 

Comunicação 
Acompanhamento das metas do PEE 

Reuniões de acompanhamento 
Horizonte de tempo longo 

Participação de todos 
Quadro 61 (6) - Domínio e categorias do planejamento estratégico empresarial (Empresa D). 

 

 Enfim, o PEE é considerado como contributivo para o alinhamento estratégico, tal como se 

observa nos seguintes depoimentos. 

  
“Então neste momento é que se faz um alinhamento forte entre os objetivos de 
negócios e o que é que a tecnologia pode fazer para atender a esses objetivos de 
negócios. A área de negócios é como se ela fosse um motor, nós vamos aqui agora, 
nos concentrar em vender esse produto. O que é que as outras áreas precisam fazer 
para chegar lá” (Diretor Executivo). 
 
“Durante o PEE a gente identifica que tem oportunidades de negócios que não 
estavam sendo exploradas por uma deficiência de qualificação de pessoas e 
tecnologia. E com base nisso a gente definiu metas para contratação de pessoal, para 
treinamento para certificação de pessoas. Tudo veio do planejamento estratégico” 
(Gerente de Tecnologia). 
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De modo geral, os depoimentos mostram que no momento de formulação do PEE as 

áreas de negócios e TI se aproximam para melhor atender ao objetivo da empresa e é esta 

interação que define o rumo a tomar. Isto decorre, segundo o Diretor Administrativo- 

Financeiro, do fato da área de negócios ser influenciada pela tecnologia e vice-versa, e 

também porque ambas precisam acompanhar tendências específicas e se complementarem.  

 

 

6.1.4.3 Planejamento estratégico da tecnologia da informação 
 

Esta empresa foi a única que, de acordo com a visão de todos entrevistados, possui um 

PETI. De fato, na empresa D, segundo o Diretor Executivo, existe o plano de estruturação da área. 

Neste, cada área da empresa, fica incumbida, a partir dos objetivos definidos para sua área no 

PEE, de elaborar um plano específico. 

 
“Cada área dessa depois, sai com um dever de casa de montar um plano, seja um 
plano de estruturação da área de atendimento, seja um plano de estruturação da área 
de tecnologia, ela sai com um plano mais ou menos com esse nome “estruturação da 
área...” para atender a esse objetivo de negócios, todas elas tem um plano, todas elas 
tem um plano, não só tecnologia” (Diretor Executivo).   

 

Assim, além do PEE, existe o PETI que são dois planos são diferentes, mas se inter-

relacionam entre si.  
“Existem os dois planos, mas não são coisas estanques, não. Eles estão atrelados, o 
planejamento estratégico, ele abrange tudo, ele define o que é que o pessoal de 
planejamento específico da gente precisa ter” (Diretor Administrativo-Financeiro).  

 

Nessa perspectiva, o PETI é feito pelo Gerente de Tecnologia que juntamente com os 

líderes das equipes estabelecem as atividades a serem realizadas, e o respectivo orçamento 

financeiro, e o apresenta à Diretoria para ajustes e aprovação.  

 
“O gerente de tecnologia faz o plano dele, me mostra, eu converso com ele, a gente 
interage e ‘ah! O plano está pronto, e aí?’, divulgo agora o plano para o resto da 
empresa, e aí vem o feedback, vai lá para o RH, vai lá para o atendimento, de 
repente o atendimento diz ‘peraí, cadê o meu software novo em helpdesk para 
atender aos clientes? Não estou vendo aqui’. RH pode ser a mesma coisa ‘cadê o 
meu sistema para agilizar o processo de seleção de pessoal?’, então esse plano ele 
passa também pelo crivo de gerentes” (Diretor Executivo). 

 

Observa-se que o PETI é um plano que busca atender às necessidades da empresa 

como um todo, interage com a área comercial e atendimento, buscando apoiar as necessidades 

externas do cliente e interage com as demais áreas para oferecer suporte às atividades 

internas, tal como mostra o depoimento do Gerente de Tecnologia. 
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“Exatamente, esse plano atende interno e externo. Exemplo: migração dos 
servidores de correio do notes para o msn, esse é um projeto mais interno. 
Desenvolver a nova versão do sistema de risco operacional, no share-point 2007, 
com esses e esses requisitos definidos pela área comercial, um outro projeto 
externo” (Gerente de Tecnologia). 

 

O plano é revisado mediante reuniões mensais com o grupo e bimestrais com a 

diretoria, ocasiões em que são acompanhados os seus indicadores. 

 
“Hoje a gente mostra um plano, a situação do plano, a evolução do plano, que eu 
acompanho isso nessas reuniões. E tudo é registrado nas atas de reunião” (Diretor 
Executivo).  
 

“Eles entram todos num processo de acompanhamento, de revisão, de correção de 
rumo. Ele entra num processo semelhante do planejamento estratégico. Porque os 
que estão nesse processo são considerados vitais para a empresa” (Diretor 
Administrativo-Financeiro). 
 

A intenção é manter o foco nos itens planejados visando o seu atingimento dentro do 

prazo estabelecido por meio da compatibilidade com os objetivos dos negócios. O plano de 

tecnologia contempla os sistemas internos por área, as garantias de segurança da informação e 

software a ser desenvolvido para atender a área comercial e de atendimento, buscando 

assegurar que as informações da empresa sejam garantidas.  

 Em suma, o que se pode inferir sobre o PETI da empresa D é que a partir dos objetivos 

da área de tecnologia definidos no PEE, é elaborado um plano para atingi-los, contendo os 

recursos exigidos e as estratégias de ação para sua execução, sendo acompanhado pela 

Diretoria por meio de uma avaliação bimestral (atingimento de metas). O PETI também é 

formal e documentado e procura atender as solicitações específicas de cada área. Desta forma, 

foram agrupadas as seguintes categorias para o domínio PETI, elencadas no quadro 62 e 

avaliadas à luz das práticas usuais de alinhamento de Luftman (2000). 

 
Domínio: Planejamento estratégico da tecnologia da informação 

Categorias identificadas 
Promove interação entre as áreas na sua elaboração 

Atende as necessidades das áreas internamente 
Formal 

Desmembramento do PEE 
Documentado 

Reuniões de acompanhamento 
Quadro 62 (6) - Domínio e categorias do planejamento estratégico da tecnologia da informação 

(Empresa D). 
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 No que diz respeito à importância do PETI para o alcance do alinhamento estratégico 

entre negócios e TI, é pertinente destacar excertos dos relatos dos entrevistados, a fim de 

subsidiar a análise. 

 
“Sem ele a gente não chega a lugar nenhum, não tem como chegar, porque no nosso 
caso ele vai produzir o negócio que eu vou vender. Então não tem jeito” (Diretor 
Executivo).  
 
“Ele é importante, porque ele rege, administra coisas vitais para a empresa e isso 
define a necessidade do alinhamento. Não adianta a gente definir a área de 
tecnologia e deixar aí, porque a sobrevivência de uma área implica a da outra área da 
empresa, ou seja, a empresa depende de tecnologia fortemente, então ela tem que 
cuidar disso daí.” (Diretor Administrativo-Financeiro).   

 
“Muito importante. As áreas têm esse plano também e dependem de alguns desses 
planos quando envolvem os produtos e os serviços. Então tem um alinhamento 
muito forte” (Gerente de Tecnologia).   

 

 Foi possível perceber por tais relatos os seguintes aspectos do PETI: dependência da 

TI, integração com o objetivo da empresa e integração com as demais áreas para o alcance 

deste objetivo (vendas, mercado, clientes), podendo se inferir um alinhamento entre o PEE e o 

PETI. 

 

 

6.1.4.4 Papel da infra-estrutura organizacional para o alinhamento 

estratégico 

 
Com relação à infra-estrutura organizacional, foi possível perceber uma preocupação 

da empresa com os processos e a capacitação das pessoas, denominada pelos entrevistados, de 

capital humano. 

A empresa possui os processos documentados e digitalizados. Possui certificação ISO 

9001:2000 para prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, 

atendimento a clientes e fábrica de software. Por conta da auditoria de certificação, a empresa 

criou políticas internas, revisou e ampliou os requisitos e os processos. Como a auditoria de 

manutenção de certificação é anual, a empresa também expandiu a certificação para fábrica de 

software. Um exemplo desses processos para atendimento dos clientes e para registro de 

informações e acompanhamento pela área comercial/negócios (Diretor Executivo) é destacado 

nos depoimentos abaixo. 
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“A solicitação quando chega para o pessoal do atendimento, ela é registrada e aí tem 
um processo de atendimento que é suportado por essa ferramenta que define, tem 
um passo que é uma análise inicial, dos analistas de negócios, então eles entendem a 
necessidade do cliente, fazem a reunião que precisar, telefonam, produzem um 
documento com a definição daquelas regras de negócios, e aí passam para a 
tecnologia. E a gente faz uma estimativa de esforço, e encaminha isso para o 
comercial, que é quem vai negociar com o cliente a proposta. E depois que for 
aprovado, isso volta, segue para o fluxo de desenvolvimento, depois isso vai para a 
área de homologação, que é quem atesta a qualidade da entrega, e depois vai até o 
cliente. E todos os fatos são registrados nessa ferramenta. Do início da solicitação, 
até a entrega” (Gerente de Tecnologia). 
 
“Por exemplo, o pessoal aqui da área de negócios, quando faz um contato com um 
cliente, tem que registrar isso numa biblioteca chamada ‘contato e prospecções’, 
então ele fez um contato com o banco X, tem que registrar lá ‘falei com o banco X, 
aconteceu isso, isso e isso’, por quê? Porque amanhã quando a gente for ligar para 
esse banco de novo, vai lá e vê o que aconteceu com esse cliente. Você tem um 
software, que é produzido por essa área de tecnologia e vê essa lista para a gente, 
senão a gente não consegue” (Diretor Executivo). 
 

Vale ressaltar que a atualização dos processos é uma constante na empresa em 

decorrência das mudanças tecnológicas em novos recursos e ferramentas que são criados. 

 
“A empresa está passando por um processo de revisão, de atualização desses 
processos. À medida que as tecnologias vão evoluindo, os processos também 
precisam evoluir, a forma como a gente faz o software” (Gerente de Tecnologia).  

 

Conforme observação feita na Internet e na intranet da empresa, a política de 

qualidade está fundamentada em cinco dimensões com indicadores para todas as áreas: 

clientes, colaboradores, crescimento e sustentabilidade, parceiros e sistema de gestão da 

qualidade.  

Sobre as pessoas, os resultados da pesquisa revelaram aspectos positivos no que diz 

respeito ao bom relacionamento, clima de parceria, investimento em treinamento e 

capacitação, condições de diálogo e feedback e baixo turnover.  

Para o Diretor Executivo a necessidade de investir em capacitação decorre da baixa 

faixa etária de seus colaboradores em especial no nível técnico. Para o referido entrevistado, 

se não houver capacitação, as pessoas não se desenvolvem nem amadurecem.  Tal fato pode 

estar associado com a percepção do alinhamento estratégico entre negócio e TI ocorrer do 

nível gerencial para cima, tal como também ocorre em outros estudos de alinhamento 

estratégico no contexto de grandes empresas (REZENDE, 2000).  

Um elemento muito importante que emergiu no relato sobre a infra-estrutura 

organizacional foi a comunicação interna. Esta foi apontada como facilitada devido a três 

fatores: os recursos de TI que permitem a realização de reuniões à distância, a falta de 
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barreiras hierárquicas que permite uma comunicação horizontal, sem formalidades e com 

nível de abertura e acessibilidade, e o fato da empresa ter processos desenhados para 

comunicação entre algumas áreas, como atendimento, comercial e tecnologia. 

Por fim, as categorias identificadas no domínio infra-estrutura organizacional foram: 

definição de papéis, processos definidos, forte comunicação interna, integração entre as 

pessoas, equipe técnica jovem, incentivo à capacitação dos funcionários, promoção de eventos 

interativos, conforme exibe o quadro 63. 

 

Domínio: Infra-estrutura organizacional
Categorias identificadas 

Definição de papéis 
Processos definidos 

Forte comunicação interna 
Integração entre as pessoas 

Equipe técnica jovem 
Incentivo a capacitação dos funcionários 

Promoção de eventos interativos
Quadro 63 (6) - Domínio e categorias da infra-estrutura organizacional (Empresa D). 

 

 

6.1.4.5 Fatores promotores e inibidores do alinhamento estratégico 
  
 Dentre os fatores que promovem e inibem o alinhamento estratégico é possível 

verificar que os fatores promotores estão relacionados com o apoio da diretoria, assim como a 

sinergia e integração entre as áreas. Também a boa comunicação interna, vivificada nas 

reuniões, permite maior controle, interação e participação de todos em função da gestão 

participativa da empresa. Por fim, a formação dos diretores em tecnologia auxiliando na 

condução do negócio com os clientes e a área de TI apoiar internamente a empresa, além de 

também ter foco nos negócios, revelaram-se fatores promotores do alinhamento estratégico.    

No que concerne aos fatores que inibem, os entrevistados sugerem que o tamanho da 

empresa, a limitação de recursos para atender as demandas de negócios, o corpo funcional ser 

formado em sua maioria por pessoas jovens, com pouca experiência de domínio comercial 

atrelado à tecnologia, a falta de métricas e indicadores que consiga relacionar o quanto a 

empresa está alinhada e o mercado em constante mudança são fatores que inibem o 

alinhamento estratégico entre negócio e TI, conforme mostra o quadro 64. 
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Fatores promotores Fatores inibidores 

Apoio da alta administração Tamanho da empresa 
Reuniões de acompanhamento Limitação de recursos financeiros 

Integração entre as áreas Pessoas muito jovens 
Participação Falta de métricas para verificar o grau de alinhamento 

entre negócio e TI 
Planejamento Mudanças tecnológicas constantes 

Formação Diretor em tecnologia Falta de entendimento do negócio pela equipe técnica 
Controle das atividades - 

Cultura da empresa  
Foco no negócio - 

Comunicação interna e externa - 
Qualificação das pessoas - 

Apoio interno da TI - 
TI voltada para atender as necessidades dos clientes - 

Quadro 64 (6) - Fatores promotores e inibidores do alinhamento estratégico (Empresa D). 

 

 

6.1.4.6 Avaliação do nível de maturidade do alinhamento estratégico na 

empresa D 

 
 A seguir serão descritas as características de cada prática dos critérios comunicação, 

medidas de valor/competência, governança, parcerias, escopo e arquitetura, e, por fim, 

habilidades, com o intuito de avaliar o nível de maturidade do alinhamento estratégico da 

empresa D. 

 

A. Critério comunicação 
  

 A respeito das práticas do critério comunicação adotadas pela empresa, percebeu-se 

que o Gerente de TI tem um bom conhecimento do negócio, ou seja, tal entendimento ocorre 

no nível gerencial, existindo uma preocupação na empresa de tratar assuntos de negócios com 

os demais membros de TI, através de reuniões, workshops, capacitações etc. No que se refere 

ao entendimento da TI pela área de negócios, esse foi avaliado como difundido já que os 

diretores possuem formação em TI facilitando nas negociações sobre os produtos 

desenvolvidos, assim como sobre as especificidades do produto da melhor forma a atender ao 

cliente. A aprendizagem inter e intra-organizacional foi apontada como forte e estruturada, 

uma vez que o Diretor Executivo informou que todo ano a área de capacitação identifica junto 

com os gerentes das diversas áreas as necessidades de capacitação e formula um plano de 

treinamento para os colaboradores.  
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Como foi observado, pela pesquisadora, na intranet existem diversos documentos da 

empresa, além do que existe uma preocupação em envolver todos no PEE, mesmo que em 

etapas diferentes. Assim o compartilhamento do conhecimento foi definido como 

institucionalizado, apresentando também um estilo de comunicação informal com contatos 

que vão além do nível interno. Os resultados dessas inferências estão expostos no quadro 65 

em conjunto com a avaliação realizada. 

 
Comunicação

Práticas Características Nota 
Entendimento dos negócios pela 

TI 
Encoraja-se e promove-se o entendimento dos negócios 4 

Entendimento da TI pelos 
negócios 

Difundido 5 

Educação e aprendizado 
organizacional 

Forte e estruturado 
 

5 

Estilo de comunicação Informal 5 
Compartilhamento do 

conhecimento 
Institucionalizado 4 

Efetividade dos contatos Contatos internos e com parceiros externos (extra-empresa) 5 
Média do critério comunicação 4,66 

Quadro 65 (6) - Percepção avaliativa do critério comunicação para a empresa D. 

 

B. Critério medidas de valor e competência  
 

 Sobre as práticas do critério medidas de valor e competência, foi possível verificar que 

as métricas de TI não estão associadas ao negócio, medindo aspectos técnicos como tempo de 

resposta de atendimento e funcionalidades do sistema. Já as métricas de negócios são 

baseadas no cliente e trazem estimativas dos custos para os clientes, integrando-se com as 

métricas de TI para medir o tempo de atendimento ao cliente, no desenvolvimento de um 

nova funcionalidade para o cliente etc. No tocante aos acordos de níveis de serviços, eles 

emergem na empresa para atender as necessidades internas das áreas e as necessidades dos 

clientes (produção de software para comercialização). A empresa preocupa-se em realizar 

seções de benchmarking formal para revisão dos processos, além de valer-se também de 

práticas de melhorias contínuas em sua operação, em função do processo de certificação em 

qualidade. A avaliação a respeito deste critério encontra-se no quadro 66 junto com a 

estimativa de notas para as práticas. 
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Medidas de valor e competência
Práticas Características Nota 

Métricas de TI Principalmente técnicas 1 
Métricas de negócios Baseada nos clientes 4 
Métricas balanceadas As métricas integradas de negócios e TI estão emergindo 3 

Acordos de níveis de serviço 
(SLA) 

Por toda a empresa 4 

Benchmarking Focada sobre processos específicos 3 
Avaliação e revisões formais dos 

investimentos 
Formalmente desempenhada 4 

Práticas de melhorias contínuas Frequentemente 4 
Média do critério medidas de valor e competência 3,14 

Quadro 66  (6) - Percepção avaliativa do critério medidas de valor e competência para a empresa D. 
 

C. Critério governança 
  

 Os achados referentes às práticas do critério governança revelam um PEE gerenciado 

pela empresa, com metas e objetivos explicitados para a organização, e um PETI que além de 

atender a área funcional, interage com as demais áreas em função de atender necessidades 

internas e dos clientes. Como nos demais casos estudados, usou-se o conceito de estrutura 

federada, em que também se vislumbra o fácil acesso entre o Diretor Executivo e o Gerente de 

Tecnologia. Isso decorre a princípio do fato de a empresa ser uma pequena empresa e sem 

barreiras hierárquicas e a área de TI ser a grande provedora da organização ao gerar seus 

sistemas internos e seus produtos (software para o mercado). Além disso, considerou-se o 

comitê formado pelos diretores e Gerente de Tecnologia como responsável por determinar a 

direção da TI. A avaliação feita para esse critério segue no quadro 67.  

  
  Governança

Práticas Características Nota 
Planejamento estratégico dos 

negócios 
Gerenciado pela empresa 4 

Planejamento estratégico da 
tecnologia da informação 

Planejamento focado, algum planejamento inter-funcional 3 

Estrutura organizacional da 
função de TI 

Federada, CIO subordinado ao CEO 5 

Controle orçamentário Centro de investimento e lucro, TI gera receita 5 
Gerenciamento de investimentos 

de TI 
Direcionador de processos 4 

Comitês direcionados Comitês formais que se reúnem regularmente e tem uma 
efetividade emergente 

3 

Priorização de processos Mutuamente determinado pela área de TI e de negócio 4 
Média do critério governança 4 

Quadro 67 (6) - Percepção avaliativa do critério governança para a empresa D. 
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D. Critério parcerias 
  
 No tocante às parcerias, destacou-se a TI como parte da estratégia de negócio, 

desempenhado um papel de habilitadora de processos em que riscos e competências são 

sempre compartilhados. Há padrões desenvolvidos na gestão dos programas de TI, entendidos 

como processos desenvolvidos, que permitem fornecer serviços de valor baseados na 

confiança, tendo como principal motivador e promotor do negócio o grupo gestor da empresa. 

Os detalhes de cada prática com as respectivas avaliações estão no quadro 68. 

 

Parcerias
Práticas Características Nota 

Percepção do valor da TI pelas áreas de 
negócios 

TI é parte da estratégia do negócio 4 

Papel da TI no planejamento estratégico 
empresarial 

TI usada para habilitar a estratégia de negócio 3 

Compartilhamento dos objetivos, riscos e 
competências em TI 

Riscos e competências são sempre compartilhados 4 

Gestão dos programas em TI (gestão formal 
dos relacionamentos) 

Padrões desenvolvidos 4 

Estilo de relacionamento e confiança Fornecedor de um serviço de valor 4 
Patrocinadores e promotores de negócios No nível do Chief Executive Office 5 

Média do critério parcerias 4 
Quadro 68 (6) - Percepção avaliativa do critério parcerias para a empresa D. 

 

E. Critério escopo e arquitetura 
  

 As considerações a respeito do escopo e arquitetura da TI revelaram um papel da TI de 

suporte as necessidades de informação interna e de desenvolvimento de software. Para o 

Diretor Administrativo-Financeiro, a TI se confunde com o próprio negócio; já para o Diretor 

Executivo a área de tecnologia tem que se ajustar ao negócio e, desta forma, o papel da TI foi 

considerado como habilitador do processo de negócio, com padrões definidos e cumpridos 

pela empresa. No tocante à integração da arquitetura, a empresa D demonstra níveis de 

integração pela empresa e inter-empresa satisfatórios. A avaliação quantitativa destaca os 

valores atribuídos às práticas e está no quadro 69. 
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Escopo e arquitetura
Práticas Características Nota 

Extensão do papel da TI Habilitadora de processos de negócio 3 
Articulação dos padrões de TI Padrões empresarias 4 

Integração da arquitetura 
      ▪ Organização funcional 
      ▪ Empresa 
      ▪ Inter-empresa 

 
Integrado através da organização 

Arquitetura da empresa padronizada 
Emergindo com parceiros chaves 

 
3 
3 
3 

Flexibilidade, transparência da arquitetura Através da infra-estrutura (toda organização) 5 
Média do critério escopo e arquitetura 3,5 

Quadro 69 (6) - Percepção avaliativa do critério escopo e arquitetura para a empresa D. 

 

F. Critério habilidades 
 

 O critério habilidades, avaliado no quadro 70, demonstra práticas que revelam o 

incentivo à participação, ao empreendedorismo e à capacitação, porém mesmo diante de uma 

gestão participativa baseada no relacionamento, como todas as decisões finais dependem do 

aval da Diretoria, foi considerado como pouco desenvolvido na avaliação da pesquisadora 

como o núcleo do poder nos negócios, que aparenta estar concentrado nos diretores. Os 

demais aspectos têm avaliação como exibido abaixo. 

 

Habilidades
Práticas Características Nota 

Ambiente empreendedor e 
inovativo 

Empresa, parceiros e gestor de TI 4 

Núcleo cultural de poder Gerência de negócios 1 
Estilo de gestão Baseado no relacionamento 5 

Prontidão em relação as 
mudanças 

Alta, focada 4 

Carreiras interfuncionais Na unidade funcional 4 
Educação e treinamento inter-

funcional 
Através da empresa 5 

Interação interpessoal (ambiente 
de confiança, político e social) 

Estendida a clientes e parceiros 5 

Média do critério habilidades 4 
Quadro 70 (6) - Percepção avaliativa do critério habilidades para a empresa D. 

 
 
6.1.4.6 Alinhamento estratégico na empresa D: quarta faceta 
  

O exame dos critérios avaliados revelou uma média geral de 3,88 que representa um 

nível estabilizado e focado com tendências para o nível gerenciado ou melhorado, se olhado o 

arcabouço de Luftman (2000). 
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Critérios Médias 
Comunicação 4,66 

Medidas valor e competência 3,14 
Governança 4,00 

Parcerias 4,00 
Escopo e Arquitetura 3,50 

Habilidades 4,00 
Média geral 3,88 

Quadro 71 (6) - Percepção avaliativa geral dos critérios para a empresa D. 

  

Os critérios que obtiveram maior destaque foram: comunicação, parcerias e 

habilidades e governança. Observa-se que como na empresa D existem PEE e PETI, a 

empresa discute as necessidades de negócio e de TI e as formalizam nesses planos, permitindo 

interação das áreas e acompanhamento da diretoria. Há de fato um alinhamento estratégico na 

empresa D. A carência gravita em torno de formalização de métricas e pode-se afirmar que 

esta empresa é aquela que mais se encaixaria no moldes dos tradicionais estudos de 

alinhamento estratégico efetuados no país. 

 

 

6.2 Análise comparativa dos casos 
 

Após a descrição e discussão das características específicas de cada organização sobre 

o tema objeto de estudo, os resultados foram agrupados e observados em conjunto as 

semelhanças de cada empresa, conforme será exposto nesta seção. 

 

 

6.2.1 Características das organizações 
  
 Todas as empresas possuem clientes no segmento público e privado e o segmento de 

atuação é predominantemente local, mas todas têm parcerias com empresas nacionais e 

internacionais, principalmente com grandes empresas de software. 

 A estrutura organizacional é plana – horizontal e pode ser considerada uma espécie de 

departamentalização funcional. Segundo Caravantes, Panno e Kloeckner (2005) essa forma de 

organização utiliza a especialização funcional e requer considerável integração e coordenação.  

 Ainda na observação das categorias pode-se destacar que o cenário competitivo é o 

mais importante elemento para as empresas se empenharem na busca do alinhamento 
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estratégico entre negócio e tecnologia da informação. Todavia, em função da tecnologia da 

informação estar em constante mutação e o ciclo de vida dos produtos ser curto, a inovação 

deve também ser uma constante e isso leva as empresas a mudarem suas estratégias e 

produtos ou se posicionarem mais perto dos clientes potenciais, com freqüência e em virtude 

da dinâmica do mercado.  

 Justamente, uma outra característica em comum encontrada foi a preocupação em 

observar o mercado e suas tendências e ampliar e manter sua rede de relacionamentos para 

incrementar os negócios. Vale ressaltar que a empresa B tem mais características 

individualizadas, tal como observado na seção 6.1.2, mas estas têm pouca conexão com o 

alinhamento estratégico.  

 O resumo das categorias elaboradas em visão panorâmica para todos os casos é 

mostrado no quadro 72. 

 

Domínio: características da organização / categorias 
Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D 

Cenário competitivo e 
dinâmico 

Cenário competitivo e 
dinâmico 

Cenário competitivo e 
dinâmico 

Cenário competitivo e 
dinâmico 

Estabelecimento de 
parcerias 

Estabelecimento de 
Parcerias 

Estabelecimento de 
parcerias 

Estabelecimento de 
parcerias 

Estrutura plana – 
horizontal 

Estrutura plana – 
horizontal 

Estrutura plana - 
horizontal 

Estrutura plana – 
horizontal 

Orientada à inovação Orientada à inovação - Orientada à inovação 
Quadro 72 (6) - Domínio e categorias consensuais das características das organizações. 

  

 No grupo de semelhanças das categorias, é importante ressaltar que a empresa C foi a 

única, em que os entrevistados, não mencionaram elementos que a apontassem como 

orientada à inovação. Tal fato pode estar associado ao seu objetivo principal, fabricar 

software, e à preocupação em atender às necessidades de um cliente em potencial, que conduz 

tais demandas. 

 No que diz respeito às dessemelhanças, vale ressaltar que a empresa B tem mais 

características individualizadas, como produto de valor agregado, apoio do governo e 

aprendizagem e conhecimento, destas, somente a última tem mais conexão com o 

alinhamento estratégico.  
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6.2.2 Papel da tecnologia da informação para o alinhamento 

estratégico 

 
A TI é o recurso essencial para uma empresa de desenvolvimento de software e, 

portanto, é vislumbrada como fonte de receita, já que também representa o próprio negócio. 

Desta forma, a infra-estrutura de TI das empresas está mais voltada para atender as 

necessidades do mercado (apoiar o cliente) do que para oferecer suporte informacional interno 

para atividades-meio.  

Como a TI é para atender ao mercado, a área de tecnologia possui um estreito 

relacionamento com a área de negócios (comercial), uma vez que cumprimento de prazos e 

novas funcionalidades para os clientes dependem da TI.  Desse modo pode-se inferir que 

ocorre uma integração entre negócio e TI.  

Os entrevistados das empresas deixaram emergir em suas falas que a TI da empresa 

está voltada para o alcance do objetivo da empresa, ratificando a categoria integração entre 

área de negócio e TI, para o apoio e alcance de tais objetivos, incluindo a preocupação em ter 

processos definidos e documentados para atender aos clientes. 

 O agrupamento das categorias no quadro 73 apresenta as semelhanças encontradas. 

   

Domínio: tecnologia da informação / categorias 

Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D 

Foco no mercado Foco no mercado Foco no mercado Foco no mercado 
Processos 

documentados 
Processos 

documentados 
Processos 

documentados 
Processos 

documentados 
Integração entre a área 

de negócio e de TI 
Integração entre a área 

de negócio e de TI 
Integração entre a área 

de negócio e de TI 
Integração entre a área 

de negócio e de TI 
TI atrelada ao objetivo 

da empresa 
TI atrelada ao objetivo 

da empresa 
 

TI atrelada ao objetivo 
da empresa 

 

TI atrelada ao objetivo 
da empresa 

 
Quadro 73 (6) - Domínio e categorias consensuais da tecnologia da informação das empresas. 

 

Outros fatores como sistemas de informação internos e restritos têm vivência 

individual não repercutindo em característica grupal significativa. A empresa A destacou que 

os investimentos em tecnologia da informação são para atender às necessidades dos clientes e 

a empresa D foi a que ressaltou que existe uma preocupação com o foco interno da TI, ou 

seja, a empresa leva em consideração a qualidade dos sistemas de apoio ao funcionamento 

interno. 
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6.2.3 Planejamento estratégico empresarial 
 
 Segundo Singhvi (2000), o PEE independe do tipo e porte da organização, tal como foi 

encontrado nas empresas objeto de estudo e sua formulação via de regra fica com o grupo 

gestor, envolvendo ocasionalmente o corpo funcional. Somente na empresa D foi verificada 

maior participação em função de seminários e workshops realizados. No entanto, o feedback 

entre as áreas como forma de repassar as metas do PEE e ter um retorno da sua 

implementação foi destacado, assim como a comunicação e reuniões para acompanhar as 

metas estabelecidas no PEE. Para Valério Netto (2007) tal acompanhamento em pequenas 

empresas de tecnologia está associado ao desempenho financeiro, à prospecção de novas 

oportunidades, à manutenção de clientes existentes e ao cumprimento de prazos de entregas. 

Isto posto, verifica-se que tais elementos foram encontrados nas empresas como forma de 

acompanhar o PEE. 

 Embora, o ambiente vivido seja dinâmico e haja múltiplas ações convergentes em 

torno do PEE, vislumbra-se um direcionamento para o atingimento dos objetivos, via 

integração entre as áreas, merecendo destaque o elemento comunicação como peça importante 

para o alinhamento estratégico 

 Os planejamentos encontrados possuíram diferentes horizontes de tempo quer para 

implementação quer para reuniões e acompanhamento das metas pontuais ou globais. Notou-

se no geral que as categorias destacadas neste domínio foram diversas e de acordo com o 

observado apenas a empresa C não possui um PEE revisado por se preocupar com os projetos 

dos clientes e decisões do dia-dia. Nesta direção, são destacadas no quadro 74 as categorias 

consensuais elencadas neste domínio. 

 

Domínio: Planejamento estratégico empresarial / categorias 
Categorias A Categorias B Categorias C Categorias D 

PEE formalizado PEE formalizado PEE formalizado PEE formalizado 
Definição do PEE pela 

diretoria 
Definição do PEE pela 

Diretoria 
Definição do PEE pela 

Diretoria 
Definição do PEE pela 

Diretoria 
Foco no mercado Foco no mercado - Foco no mercado 

Feedback entre as áreas Feedback entre as áreas - Feedback entre as áreas 
Comunicação Comunicação - Comunicação 
Reuniões de 

acompanhamento 
Reuniões de 

acompanhamento 
- Reuniões de 

acompanhamento 
Quadro 74 (6) - Domínio e categorias consensuais do planejamento estratégico empresarial das 

empresas. 
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 O quadro 74 destaca uma clara dessemelhança entre a empresa C e as demais. Tal 

diferença ocorre em função da empresa focar no entendimento das necessidades dos clientes 

não acompanhando mais o PEE, preocupando-se com decisões fundamentadas no dia-dia e 

nos projetos. 

 Ainda a respeito das dessemelhanças, notou-se, no geral, que apenas na empresa D 

emergiu a categoria participação de todos no PEE, assim como horizonte de tempo longo (5 

anos), seguindo os moldes existentes na literatura em que o PEE fornece base para uma 

análise mais abrangente e a longo prazo. 

 

 

6.2.4 Planejamento estratégico da tecnologia da informação 
 
 No que tange ao PETI, observou-se a existência de elementos próximos a um PETI 

tradicional nas empresas B e D, mas apenas nessa última foi encontrado um formato de um 

plano efetivo. Infere-se que tais achados ocorrem porque essas empresas elaboram planos 

para execução de projetos, aproximando-se mais de planos operacionais para atender a 

demanda dos clientes ou planos de desenvolvimento de software.  

 Surgiu também a dificuldade das empresas de software separarem um PEE de um 

PETI, pois, como visto, a TI é considerada como o negócio. Assim, se o PEE é para definir o 

negócio da empresa, subentende-se que ocorre uma definição subliminar da tecnologia da 

informação. 

 Desta forma, no quadro 75 figura apenas uma categoria consensual e mesmo assim 

contraditória em relação ao intento do PETI formal e tradicional, ou seja, a grande 

semelhança encontrada foi o PETI ser visto como um plano de desenvolvimento de software. 

A exceção neste caso, a empresa D, seria efetivamente a regra buscada, isto é, aquela situação 

em que há PETI e é formal.  
 

Domínio: Planejamento estratégico da tecnologia da informação / categorias 
Categorias A Categorias B Categorias C Categorias D 

PETI como plano de 
desenvolvimento de 

software 

PETI como plano de 
desenvolvimento de 

software 

PETI como plano de 
desenvolvimento de 

software 

 
- 

Quadro 75 (6) - Domínio e categorias consensuais do planejamento estratégico da tecnologia da 
informação das empresas. 
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6.2.5 Papel da infra-estrutura organizacional para o alinhamento 

estratégico 

 
Numa pequena empresa de software é difícil a separação da infra-estrutura 

organizacional dos elementos que também fazem parte da infra-estrutura de TI, por isso as 

categorias observadas nas empresas a respeito deste domínio foram os processos e as pessoas. 

 A análise mostrou que todas as empresas possuem processos definidos, principalmente 

no que tange ao atendimento do cliente e ao desenvolvimento de software. Os processos 

envolvem também as pessoas, os participantes da equipe do projeto, em que se define o tempo 

de execução das tarefas para compor o banco de horas, resultando em medições técnicas para 

acompanhar o rendimento da equipe. Contudo, duas empresas destacaram que as pessoas em 

alguns momentos possuem papéis alternativos. 

 Os processos têm um importante papel nas empresas de software devido ao 

acompanhamento e controle e, também, como forma de mostrar ao cliente o funcionamento 

interno da organização, já que representam um nível de detalhamento que pode existir em um 

projeto. Essa perspectiva fortalece a percepção de planejamento e controle interno que a 

empresa possui para se manter no mercado e atrair novos clientes usando padrões 

formalizados.  

 Caso haja necessidades de adequação do projeto ou no desenvolvimento de novos 

produtos, há a interação entre as áreas, as quais, em conjunto, analisarão a viabilidade de 

atender ao pedido específico. Ademais, caso haja itens dos projetos que não sejam atendidos 

pela empresa, são elaboradas parcerias para montagem do software final. Assim é imperioso 

um forte processo de comunicação interno e externo (clientes e parceiros) observado em 

alinhamento em todos os casos. 

Uma característica geral encontrada em todas as empresas foi o corpo técnico formado 

por colaboradores jovens. Talvez seja este um dos fatos, que façam com que a maioria das 

empresas pesquisadas destaque o incentivo à capacitação (treinamento e aprendizagem).  

 
 “Os clientes se espantariam com a idade de quem faz os produtos deles” (Diretor 
Executivo empresa A).   

 

 Assim, na análise geral das empresas, as pessoas são tidas como colaboradoras, num 

clima de comunicação e parceria, conforme mostra a categoria integração entre as pessoas, 
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embora essa integração deva-se, a priori, ao fato da equipe técnica estar voltada para a criação 

do software; por isso, capacitação, seminários etc. são tão presentes nas organizações.  

 O quadro 76 expõe o resultado da análise acima a partir do agrupamento das variáveis. 

Em adição, informa-se a existência de poucos elementos isolados, mais presentes na empresa 

B, mas que não comprometem a análise geral. Ressalta-se que a empresa C, a que possui 

menos semelhanças, foi a única que destacou a categoria foco em projetos. 

 

Domínio: infra-estrutura organizacional / categorias 

Categorias A Categorias B Categorias C Categorias D 

Definição de papéis Definição de papéis Definição de papéis Definição de papéis 
Processos definidos  Processos definidos Processos definidos Processos definidos 
Forte comunicação 

interna 
Forte comunicação 

interna  
Forte comunicação 

interna 
Forte comunicação 

interna 
Integração entre as 

pessoas 
Integração entre as 

pessoas 
Integração entre as 

pessoas 
Integração entre as 

pessoas 
Equipe técnica jovem Equipe técnica jovem Equipe técnica jovem Equipe técnica jovem 

Incentivo a capacitação 
dos funcionários 

Incentivo a capacitação 
dos funcionários 

- Incentivo a capacitação 
dos funcionários 

Promoção de eventos 
interativos 

Promoção de eventos 
interativos 

- Promoção de eventos 
interativos 

Quadro 76 (6) - Domínio e categorias consensuais da infra-estrutura organizacional das empresas. 
 

 

6.2.6 Fatores promotores e inibidores do alinhamento estratégico 

 
 No tocante aos fatores que promovem e inibem o alinhamento estratégico, o quadro 77 

destaca a presença dos fatores que se repetiram com mais freqüência. 

  

Fatores promotores Fatores inibidores 

Apoio alta administração Tamanho da empresa 

Comunicação Falta de entendimento do negócio pela equipe 
técnica 

Integração entre as áreas Cultura da área de TI 

Planejamento Não compartilhamento de informações 

Formação do Diretor em tecnologia Mudanças tecnológicas constantes 

Processos definidos Limitação de recursos 

Conhecimento do negócio - 

TI atender as necessidades dos clientes - 
Quadro 77 (6) - Fatores promotores e inibidores consensuais das empresas. 



200 
 

  

Verifica-se que apesar de o ambiente investigado ser composto por pequenas empresas 

de software, somente o fator promotor formação do Diretor em tecnologia e o fator inibidor 

tamanho da empresa, são aqueles que mais divergem dos fatores usuais da literatura. 

Significativo, também, foi perceber que os resultados revelaram vários fatores dessemelhantes 

e mesmo antagônicos.  Por exemplo, para a empresa A o fato de ela ser uma empresa de TI foi 

um forte facilitador para o alinhamento estratégico. Já para a empresa D a cultura interna, foi 

um facilitador, enquanto para as demais empresas, quando se tratou da cultura da área de TI, 

tornou-se um fator limitador. 

 

 

6.2.7 Avaliação do nível maturidade do alinhamento estratégico 
  
 A respeito do nível de maturidade do alinhamento estratégico das empresas 

pesquisadas, uma observação mais macro, destacada no quadro 78, mostra que o critério 

comunicação é o mais fortemente encontrado em todas as empresas. No que tange a medidas 

de valor e competência, este foi o critério que apresentou as menores médias no conjunto 

geral das empresas seguido pelo critério escopo e arquitetura. Especula-se que para o primeiro 

caso o motivo decorre da falta de métricas sofisticadas nas empresas pesquisadas; já o 

segundo atribui-se explicação ao fato da arquitetura de TI não ser uma arquitetura integrada 

de sistemas de informação. 

   

Critérios Empresa 
A 

Empresa 
B 

Empresa 
C 

Empresa 
D 

Comunicação 4,00 4,00 3,66 4,66 
Medidas de valor e competência 2,00 2,28 2,14 3,14 

Governança 3,14 3,8 3,14 4,00 
Parcerias 3,80 3,33 3,33 4,00 

Escopo e Arquitetura 2,16 2,16 2,00 3,50 
Habilidades 3,57 4,00 3,14 4,00 
Média geral 3,11 3,26 2,9 3,88 

Quadro 78 (6) - Percepção avaliativa geral dos critérios das empresas. 

  

As médias encontradas permitiram montar em uma eventual representação linear 

exposta na figura 32, a qual possibilita uma impressão geral da maturidade do alinhamento 

estratégico nas empresas. 
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Figura 32 (6) - Visão geral do nível de maturidade das empresas. 

 

 Considerando que todas as empresas analisadas informaram ter PETI na primeira fase, 

o que se pode concluir para o segmento é que não há conhecimento real do que seja este 

plano. À exceção da empresa D, que o pratica, todas as demais confundem prontidão para TI 

expressa em ter TI e usá-la fixando metas no PEE com a noção de ter PETI. Por conta desta 

configuração todas ficam em torno do ponto três na curva de maturidade de Luftman (2000). 

  Os achados apontam um prisma para vislumbrar o alinhamento estratégico no contexto 

das pequenas empresas de software, ou seja, cria-se a impressão de refratar a TI e usá-la para 

obter vantagem e prosperidade no mercado, mas um estudo mais detalhado da gestão da TI 

nestas empresas faz emergir diferentes realidades e divergentes percepções. 

A realidade vivencial mostra que se fundem e se confundem o planejamento 

estratégico empresarial com o planejamento estratégico da tecnologia da informação. Surgem 

práticas próprias, soluções caseiras que se mostram capazes de sustentar o alinhamento 

estratégico, principalmente pela fácil interação e comunicação. Estas soluções fazem 

contraponto aos prescritivos modelos da literatura especializada. 

A configuração prismática inicialmente formulada ao final da primeira fase ressurge 

apontando uma empresa alinhada (D), duas desalinhadas com graus distintos (A e B) e uma 

com tendência ao não alinhamento (C), ou seja, o prisma existe e exibe diferentes facetas.  
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7 Conclusão 
 

 Este capítulo visa apresentar as principais conclusões obtidas com a presente pesquisa. 

Inicialmente é feita uma síntese dos resultados a partir do agrupamento dos achados obtidos 

nas fases de coleta de dados, confrontando em seguida os dados obtidos com os objetivos da 

pesquisa. O capítulo trata ainda das limitações verificadas e das sugestões para estudos 

futuros correlacionados com a área temática. 

 

  

7.1 Síntese da pesquisa 
 

Este trabalho teve como objetivo principal analisar as perspectivas e diferentes formas 

do alinhamento estratégico entre estratégia de negócios e tecnologia da informação nas 

pequenas empresas de software associadas ao Porto Digital. 

Visando este objetivo, inicialmente foi realizado um levantamento nas empresas de 

software associadas ao Porto Digital, a fim de lhes delinear as principais características, 

independentemente de seu porte, em especial no que concerne à existência do planejamento 

estratégico empresarial e do planejamento estratégico da tecnologia da informação para a 

partir daí circunscrever o estudo às pequenas empresas de software. 

A intenção de estudar as empresas associadas ao Porto Digital ocorreu em função do 

destaque que este arranjo produtivo tecnológico tem recebido no cenário nacional, assim 

como pela relevância do aglomerado de empresas que se constituíram como associadas muitas 

delas com reconhecimento local, nacional e internacional.  

Os resultados apontaram para um setor especializado, com empresas semelhantes entre 

si, constituídas em clusters, o que estimulou mais ainda a pesquisa em busca de pontos 

convergentes ou divergentes ao se tratar do tema alinhamento estratégico. 

Em se tratando da estratégia empresarial de tais empresas, encontrou-se um contexto 

em que ocorre uma preocupação em definir uma estratégia que identifique quais mercados, 

clientes e produtos a empresa deve mirar, mediante a observação dos fatores externos e 

internos. Um fato relevante observado foi que, apesar indústria de software ser caracterizada 

pelo intenso dinamismo e rápida mutação (COUTINHO, 1993) e pelo maior número de 

empresas de pequeno porte (ABES, 2007), tal como as empresas desta pesquisa, a estratégia 

de negócio apontada pelos respondentes não é baseada na improvisação. Tal fato reporta que 
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ao estar diante de novos mercados passíveis de serem alcançados pelos seus produtos, as 

empresas, no geral, preocupam-se em ter uma estratégia de negócio explicitamente definida. 

Ainda olhando os resultados da primeira fase da pesquisa, retrata-se que não foi 

destaque a existência de um planejamento estratégico empresarial, ao menos na feição 

tradicional para a condução do negócio; ao contrário, foi encontrada uma situação de baixo 

nível de formalização e de ausência de acompanhamento do PEE na maioria das empresas 

objeto de estudo.  

A seu turno, a relevância do uso da TI para o cumprimento das metas, suporte ao 

negócio e apoio aos processos da empresa e suas ações, foram fortemente apresentados em 

todas as empresas. Observou-se, ainda, uma forte correlação entre a estratégia de negócio e a 

TI e esperava-se que tal fato pudesse conduzir ao resgate de potentes PETI, mas não foi este o 

resultado encontrado em nenhuma das fases. 

No que tange ao PETI, este foi o elemento mais crítico dentre as empresas 

investigadas no cluster em relação ao tema da pesquisa. A maioria das empresas, apesar de 

serem empresas de TI, não possui PETI. Desta observação foi possível agrupar os resultados 

obtidos, segregando empresas por possuírem ou não o PEE e o PETI em diferentes 

combinações, o que conduziu a uma configuração de alinhamento, não alinhamento e 

desalinhamento. Isto posto, foi possível seguir com a pesquisa para perseguir seu objetivo 

principal, ou seja, revelar as diferentes perspectivas e formas do alinhamento estratégico em 

pequenas empresas de software, ato que configurou a segunda fase. 

Um dado marcante foi que durante a análise das pequenas empresas (nesse segundo 

momento), mesmo para aquelas que se identificaram como alinhadas (ter PEE, PETI), ainda 

persistiram indícios de desalinhamento, valendo a pena no futuro, quiçá, estudar 

desalinhamento estratégico. Como evidência dessa fase foram percebidos diferentes tipos de 

alinhamento, diferentes facetas, mesmo que não totalmente centradas nos modelos clássicos 

de alinhamento estratégico, mas chanceladas pela prática e sucesso das empresas de software.  

Para reforçar a representatividade dos achados, ainda nessa fase a pesquisadora fez 

inferências a partir dos dados sobre as práticas de cada critério do modelo de maturidade de 

Luftman (2000), visando enquadrar as empresas estudadas nos níveis de maturidade 

prescritos. O critério comunicação foi o destaque para todas as empresas investigadas, 

principalmente em função das práticas entendimento da TI pelos negócios, entendimento dos 

negócios pela TI e estilo de comunicação informal. Já o critério medidas de valor e 

competência foi o critério que apresentou menos representatividade, principalmente pela 

ausência de métricas de TI. 
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A seguir, estipular-se-á o confronto dos resultados vis-a-vis objetivos específicos da 

pesquisa. 

 

 

7.2 Confronto com os objetivos propostos 
 

Os resultados obtidos atenderam ao objetivo geral da pesquisa, uma vez que 

possibilitaram a visão de diferentes facetas do alinhamento estratégico no cenário estudado. 

 No tocante ao primeiro objetivo específico, a partir da síntese esboçada na seção 

anterior, observa-se que o caminho trilhado pela pesquisa já mostrou, no primeiro instante, 

algumas facetas do alinhamento estratégico (e também de desalinhamento). Esta visão geral 

do segmento estudado ressaltando à existência do PEE e de PETI, foi a base para mergulhar 

no estudo de estratégia empresarial e estratégia de TI. Assim, o primeiro propósito da 

pesquisa foi plenamente atingido. 

 Quanto ao segundo objetivo específico, ao idear como a tecnologia da informação é 

orientada para atender aos objetivos da empresa, encontrou-se uma infra-estrutura de TI, em 

todas as empresas pesquisadas, caracterizada como um centro de lucro, ou seja, a TI é o 

negócio das organizações e sem ela, estas não sobrevivem. Neste contexto, a TI é muito mais 

usada para apoiar o atendimento das necessidades dos clientes do que para atender às 

necessidades específicas de informação do corpo funcional.  

Tais elementos, encontrados nos depoimentos dos entrevistados sobre o papel da TI 

para o alinhamento estratégico, apontam uma TI associada ao negócio, com foco no mercado, 

com uma infra-estrutura de hardware e software para atender as necessidades dos clientes. 

Nesse ambiente ocorre forte inter-relação entre TI e negócio e com conhecimento em 

tecnologia da informação e em negócio por parte do gestor. Porém, tal sinergia não implica 

dizer que as empresas do estudo estão alinhadas.  Reconhece-se que há potencial para tal, 

principalmente nos elementos encontrados, que são fortes condutores ao alinhamento 

estratégico. No entanto consegui-lo não é fácil. 

Assim, o papel da TI para o alinhamento estratégico fica latente nas empresas, mas 

dirigido aos elementos estipulados como antecedentes, expostos na figura 33. 
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Fi
gura 33 (7) - Elementos da tecnologia da informação para o alinhamento estratégico 

em pequenas empresas de software. 
 
 

 Quanto aos fatores promotores e inibidores do alinhamento estratégico, o estudo 

praticamente referendou as clássicas pesquisas sobre o tema na literatura. No entanto, o 

conhecimento específico do gestor em TI foi simultaneamente fator promotor e inibidor do 

alinhamento estratégico. Promotor quando ocorre a associação da sua formação com sua 

prática de gestão; e inibidor quando se refere à equipe técnica, posto que, nesse caso, leva os 

profissionais a estarem atrelados a demandas específicas para o desenvolvimento do produto, 

limitando o conhecimento da equipe técnica quando se trata do negócio. 

No tocante ao quarto objetivo, características marcantes que emergiram das empresas 

estudadas como casos (fase 2), fazem crer que a TI parece revolucionar, em empresas de TI, o 

aspecto do planejamento. De fato, todas as empresas sabem da importância do PEE incorporar 

elementos de TI e todas a incorporam como elemento, item essencial. Todavia, a difusa teia 

de clientes e seus objetivos, as divergentes metas fixadas por projetos, as atenções constantes 

às mudanças ambientais fazem com que estágios evolutivos e amadurecimento empresarial 

sejam necessários para estipular PETI. No caso da pesquisa, o escopo da empresa D mostra 

isto. Esta organização consegue fazer conviver em seu PETI dois ambientes dinâmicos: o 

ambiente externo dos negócios e o próprio ambiente da TI, elemento importante na referência 

de alinhamento estratégico como prega Luftman (2000). 

No caso das demais empresas, foi possível identificar a associação do PETI, mas não 

com o alinhamento estratégico, com planos de desenvolvimento de software, ou seja, os 

entrevistados associaram os planos existentes nas empresas para desenvolvimento de software 

em cada um dos projetos para os clientes ao próprio PETI. Tal faceta já houvera sido 



206 
 

  

levemente prevista por Duhan, Levy e Powell (2001) que alertaram que a experiência de 

planejamento estratégico de tecnologia da informação em PME’s é usualmente mais dirigida à 

melhoria de processos operacionais do que a alcançar objetivos estratégicos. 

Assim, a concepção majoritária da visão das empresas é que PEE e PETI formam um 

processo único. Esta é efetivamente uma contribuição: o método exigido para empresas que 

têm TI como base de negócio faz deslocar o aspecto do planejamento de TI para dentro do 

PEE, sendo o alinhamento intrínseco e embutido no próprio PEE. Esta seria uma faceta 

adicional vislumbrada. 

Quanto à avaliação do nível de maturidade de alinhamento estratégico das empresas, 

último objetivo específico, as médias encontradas a partir do olhar da pesquisadora 

apontaram, no geral, para um estágio de processo estabelecido, ou seja, acanhada maturidade 

do alinhamento estratégico visto apenas como focado sobre os objetivos do negócio. 

Com efeito, os facilitadores para o alinhamento estão presentes, como nas práticas 

de parceria, habilidades e comunicação, mas a associação ampla não converge para um 

plano integrado. O alinhamento ocorre para atender ao mercado, mas falta sincronização dos 

recursos para a gestão da TI interna.  

Assim, o presente estudo por meio do alcance de seus objetivos identificou uma área de 

TI forte, condutora do negócio, com processos definidos, práticas condutoras do 

alinhamento com níveis de dessemelhança em algumas características, mesmo sendo 

empresas do mesmo porte, e fez emergir diferentes facetas do alinhamento no contexto de 

empresas de pequeno porte, mediante as diferentes posturas empresariais ao tratar de PEE e 

PETI. 

 

 

7.3 Limitações do estudo 
 

A grande limitação do estudo em ambas as fases foi, quiçá, a confiança depositada na 

visão dos usuários quanto ao entendimento exato e literário do que sejam PEE, PETI e 

alinhamento estratégico. Esse risco foi uma opção de pesquisa, pois, por seu caráter de 

imparcialidade, não se previra que a pesquisadora influísse nesse entendimento dando 

explicações ou esclarecimentos teóricos. Valia o que se tinha como percepção e esta pode não 

ter sido a melhor concepção dos conceitos. 
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A clássica limitação de generalização de resultados em estudos de casos examinando 

quatro organizações de pequeno porte em um segmento particular de atuação, também 

aparece nesse estudo. Inequivocamente os achados possuem limitada generalização. 

Outra limitação foi o não acesso aos documentos internos de todas as empresas 

investigadas no momento do estudo de caso, apesar de a pesquisadora ter tido o cuidado de 

pesquisar sobre a empresa nos seus websites, as informações lá encontradas denotam mais um 

documento de divulgação da empresa, dos seus produtos, da sua imagem, do que um 

documento declarativo em que fosse encontrado elementos comprobatórios da existência de 

um alinhamento estratégico. 

No que concerne ao roteiro de entrevistas, embora tal instrumento tenha sido 

confeccionado com base no referencial teórico e com o interesse de obter a maior captação de 

informações dos entrevistados, o material careceria de uma validação mais robusta do que foi 

proposta, o quê se aliado à primeira limitação ameaçaria o rigor da pesquisa. 

Na análise dos resultados da segunda fase da pesquisa, pode ser evidenciada como 

limitação, a subjetividade empregada na interpretação dos depoimentos para criação de 

categorias, bem como para explicitação do eventual nível de maturidade de alinhamento 

estratégico de Luftman (2000), visto que o contato com os dados e sua interpretação foi 

exclusivo da pesquisadora, podendo isto ter levado a um reducionismo da análise. Certamente 

uma visão plural dos dados e mesmo da avaliação tornaria o enquadramento mais fidedigno e 

menos exposto a críticas de enviesamento das interpretações. Foi um risco calculado e 

assumido.  

Por fim, o estudo carece de parâmetros de comparação. O tema abordado neste estudo, 

que trata do alinhamento estratégico entre negócio e TI em pequenas empresas e 

especificamente em empresas de software, é pouco disseminado, o quê dificultou 

comparações com outros estudos. No entanto, isto fornece mais oportunidades de pesquisa, tal 

como será sugerido na próxima seção. 

 

 

 7.4 Sugestões para estudos futuros 
 
 Os resultados obtidos neste estudo apontaram que o tema alinhamento estratégico é 

um fenômeno complexo de múltiplas facetas, portanto, a temática estudada pode ser ampliada 

a partir das seguintes sugestões de pesquisa para ampliar o debate sobre o tema alinhamento 

em empresas de pequeno porte. 
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• Estudar o alinhamento estratégico em pequenas empresas de outros segmentos; 

• Desenvolver um estudo sobre fatores promotores e inibidores do alinhamento 

em empresas de pequeno porte; 

• Estudar elementos tácitos e informais na condução do planejamento estratégico 

da tecnologia da informação e do planejamento estratégico empresarial em 

pequenas e médias empresas de software; 

• Aumentar a abrangência do estudo a partir a investigações que contemplem 

resultados em âmbito nacional; 

• Explorar fundamentos teóricos sobre desalinhamento a partir do estudo dos 

processos de PETI e PEE em empresas de pequeno porte; 

• Discutir como as pequenas empresas poderiam adotar algum tipo de framework 

para planejar TI e negócio de forma separada, mas atentando à busca do 

alinhamento estratégico; 

• Aprofundar os estudos sobre a cultura das empresas de software mixada com a 

sua finalidade de provedora de tecnologia, de serviço ou de governança de TI. 

Uma vez que o presente estudo emoldura-se como descritivo-exploratório, fica 

também a sugestão para outros estudos a partir dos resultados nele obtidos, ou a própria 

replicação deste estudo por outro pesquisador, com intuito de fortalecer as conclusões aqui 

obtidas. 

Por fim, apesar das condições expostas, acredita-se que os objetivos colocados foram 

atingidos e que a pesquisa contribuiu para o meio acadêmico através do estudo de um tema 

pouco explorado no segmento e nas dimensões escolhidas e está bem inserido no momento 

atual da economia nacional e de diversas discussões acadêmicas.  
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APÊNDICE A - Questionário de coleta de dados  
 

 
 
Prezado (a) Gestor (a), 
 
Esta pesquisa tem como objetivo verificar existência do planejamento estratégico 

empresarial e do planejamento estratégico da tecnologia da informação nas empresas de 

software do Porto Digital. Será garantido total sigilo de todas as informações prestadas e os 

dados serão analisados de forma agregada, assegurando-se a não identificação da empresa e 

do respondente. Na certeza de sua valiosa colaboração, agradecemos com estima e apreço.  

 

Maria Conceição Melo Silva 

Doutoranda do Curso de Administração do PROPAD/UFPE 

O questionário está dividido em três partes: 
• Parte 1: Caracterização da empresa 
• Parte 2: Questões sobre o objeto de estudo 
• Parte 3: Perfil do entrevistado 

 
PARTE 1: CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 
1. Qual o nome da empresa? _________________________________________________________ 

 
2. Em que ano surgiu a empresa?  _________ 
 
3. Qual a forma jurídica da empresa?  
  (   ) Firma individual   (   ) Sociedade por Quotas     (   ) Sociedade Anônima      (   ) Outra _______ 
 
4. Quantos funcionários a empresa possui? _______ 
 
4.1. Como estão distribuídos os funcionários na empresa? 

Na área administrativa: __________ 
Na área de TI: _____________ 

 
5. A empresa possui terceirizados?  (    ) Sim          (    ) Não 
 
5.1 Se sim, quantos terceirizados a empresa possui? 

Na área administrativa: ________ 
Na área de TI: ____________ 

 
6. Para quais mercados a empresa comercializa seus produtos? (Admite-se mais de uma resposta) 
    (   ) Para o próprio estado                                   (   ) Para outros estados do NE        
    (   ) Outros estados fora da região NE                (   ) Para o exterior 
 
7. Qual o faturamento médio mensal da empresa?  
  (   ) até 30.000,00         (   ) de 30.000,01 até 50.000,00                  (   ) de 50.000, 01 até 100.000,00 
  (   ) de 100.000,01 até 250.000,00      (   ) de 250.000,01 até 500.000,00     (  ) acima de 500.000,01 



227 
 

  

PARTE 2: QUESTÕES SOBRE O OBJETO DE ESTUDO 
 

Ao responder as questões considere a escala abaixo (de (1) discordo totalmente a (5) 

concordo totalmente). Escolha, em cada escala, a lacuna que corresponde à alternativa que 

melhor reflita a sua opinião, assinalando com X no número que melhor corresponde à 

realidade da empresa. 

 

 
1 - Discordo  
totalmente 

2 - Discordo 
 

3 - Não concordo  
nem discordo 

4 - Concordo 5 – Concordo 
totalmente 

 
 
Estratégia empresarial  
 

Perguntas 1 2 3 4 5 
8. A empresa possui uma estratégia de negócio explicitamente definida    
9. O processo de concepção da estratégia é conduzido por membros da 
diretoria  

  

10. A estratégia da empresa considera fatores internos da empresa (recursos 
internos)  

  

11. A estratégia da empresa considera fatores externos da empresa (clientes, 
fornecedores, concorrentes, governo)  

  

12. A estratégia da empresa é do conhecimento de todos na organização   
13. A estratégia da empresa é baseada em improvisação    
14. A estratégia da empresa define um curso de ação   
15. Todos na empresa sabem como podem contribuir para o alcance dos 
objetivos estratégicos  

  

16. A estratégia de negócio impulsiona a estratégia de TI   
 
 
 
Planejamento Estratégico Empresarial  (PEE) 
 

Perguntas 1 2 3 4 5 
17. A empresa possui um PEE   
18. O PEE da empresa é formal   
19. O PEE é escrito   
20. O PEE tem um cronograma definido   
21. O PEE é constantemente revisado   
22. O PEE define o papel que a área de TI vai desempenhar no negócio   
23. A área de TI participa da definição do PEE    
24. O PEE é do conhecimento de todos os funcionários da organização   
25. O PEE é importante para a empresa   
26. O PEE atende às expectativas criadas   
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Tecnologia da Informação (TI) e Sistemas de Informação (SI) 
 

Perguntas 1 2 3 4 5 
27. A TI é importante para o cumprimento das metas estratégicas da 
organização  

  

28. Existe uma área de TI específica na empresa   
29. A área de TI possui um objetivo definido   
30. A área de TI é considerada uma área estratégica   
31. A infra-estrutura da TI (hardware, software, pessoas...) presta 
atendimento aos processos da empresa 

  

32. A infra-estrutura da TI presta atendimento às decisões da empresa   
33. A infra-estrutura da TI presta atendimento às ações da empresa   
34. A área de TI atua voltada para o negócio da empresa    
35. Os SI fornecem suporte às operações empresariais diárias   
36. Os SI desempenham funções fundamentais para o alcance da estratégia 
da empresa 

  

 
Planejamento Estratégico da Tecnologia da Informação (PETI) 
 

Perguntas 1 2 3 4 5 
37. A empresa possui um PETI   
38. O PETI da empresa é formal   
39. O PETI é escrito   
40. O PETI tem um cronograma definido   
41. O PETI é constantemente revisado   
42. O PETI define a estrutura de TI (hardware, software, sistemas, redes, 
pessoas) da organização 

  

43. O PETI está relacionado com o plano estratégico empresarial    
44. O PETI contribui para o desempenho do negócio da empresa   
45. Os gestores de outras áreas participam da elaboração do PETI   
46. O PETI atende às expectativas criadas   
47. A área de TI está apta para mudanças estratégicas que a empresa 
promove 

  

48. Todos na organização compreendem os objetivos definidos no PETI   
 
 

PARTE 3: PERFIL DO ENTREVISTADO 
 
49.Qual o seu gênero?      (  )  Masculino                  (   ) Feminino 
 
50. Qual seu nível de escolaridade?  

(  )  Segundo grau.  
(  )  Terceiro grau. Especificar o curso: _______________________ 
(  )  Pós Graduado (MBA, Mestrado, Doutorado).Especificar o curso:______________________ 

 
51. Qual a sua faixa etária?  
    (  )  menos de 25 anos    (  ) entre 26 e 35 anos   (   ) entre 36 e 45 anos      (   ) acima de 45 anos 
 
52. Quanto tempo você possui na empresa? _____________________________________________ 
 
53. Que cargo você ocupa na empresa? ________________________________________________ 
 
54. Quanto tempo você está neste cargo? _______________________________________________ 
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APÊNDICE B – Carta de apresentação 
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APÊNDICE C - Roteiro de entrevista  
 
 

Orientação à Pesquisadora: este roteiro de entrevista deve ser aplicado aos principais diretores das empresas 
pesquisadas. Com auxílio destas entrevistas será realizada uma análise por empresa, para posterior comparação 
entre empresas.   
 
No início da entrevista: 

A. Apresentar o objetivo da pesquisa e esclarecer a temática do estudo;  
B. Solicitar autorização para gravação da entrevista. Ressaltar que esta será transcrita e submetida à 

aprovação do entrevistado antes da utilização das informações na análise dos resultados; 
C. Solicitar que o entrevistado seja mais amplo/detalhado possível em suas respostas, sentindo-se disposta 

a dá mais respostas. 
 
No final da entrevista: 

A. Perguntar ao entrevistado se ele deseja enfatizar algo mais sobre a temática abordada nesta pesquisa.   
B. Agendar entrega da entrevista transcrita, assim como o retorno da sua aprovação, para a análise dos 

dados coletados. 
 
Esclarecimento da temática da pesquisa  
 
 Para melhor compreensão do (a)s entrevistado (a)s, a respeito da temática da pesquisa, serão 
utilizadas as seguintes definições: 

Alinhamento estratégico entre negócio e tecnologia da informação: ajuste entre as 
oportunidades de negócio e as tecnologias da informação disponíveis para que estas oportunidades 
sejam executadas.  
 Planejamento estratégico empresarial (PEE): consiste na determinação a missão geral da 
empresa, desmembrando-a em objetivos e metas e estruturando as etapas e meios para 
conseguir atingi-las, mediante a combinação dos recursos da organização com seus mercados 
e suas oportunidades. 
 Planejamento estratégico da tecnologia da informação (PETI): é o processo de identificação de 
infra-estrutura (hardware, software) e aplicações (bancos de dados, sistemas de informação) para 
suportar o negócio da empresa, por meio do atendimento dos objetivos seus objetivos. 
 Tecnologia da informação (TI): conjunto de recursos (hardware, software, aplicações, redes 
etc) para apoiar o negócio. 
 
 
Questões 
 
1) Como surgiu a organização e como ela se encontra estruturada? 
 
 
2) Na sua visão, a tecnologia da informação (TI) contribui para o alcance dos objetivos estratégicos da 
empresa? Você poderia exemplificar?  
 
 
3) Para o senhor (a), essa contribuição é o que se chama de alinhamento estratégico entre negócio e 
TI?  
 
 
4) Explique, por favor, o uso dos recursos da tecnologia da informação (hardware, software, pessoas, 
processos etc) para o alcance do alinhamento estratégico entre negócio e tecnologia da informação? 
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5) De que forma a atual estrutura da empresa (pessoas, processos, tecnologia) contribui para o 
alinhamento estratégico entre negócio e TI?  
 
 
6) Você considera que o planejamento estratégico empresarial (PEE) da empresa pode conduzir ao 
alinhamento estratégico entre negócio e tecnologia da informação? Você poderia exemplificar?   
 
 
7) O que leva a empresa adotar um PEE? Como foi o processo de elaboração e implementação do 
PEE?   
 
 
8) Como você avalia a importância do planejamento de tecnologia da informação (PETI) para o 
alcance do alinhamento estratégico entre negócio e tecnologia da informação? 
 
 
9) Na sua opinião, o que levou a empresa a adotar um PETI?   Como foi o processo de elaboração e 
implementação do PETI?   
 
 
10) O que o senhor (a) pode falar sobre a percepção das pessoas da empresa sobre a importância do 
alinhamento estratégico entre negócio e TI? Exemplifique como ocorre esta percepção nas áreas de 
negócios e na área de TI? 
 
 
11) Que práticas são adotadas pelas áreas de negócios e pela área de TI para o alcance do alinhamento 
estratégico? Comente sobre estas práticas?  
 
 
12) Quais são os fatores promotores (facilitadores) para o alcance do alinhamento estratégico entre 
negócios e TI?  
 
 
13) Quais são os fatores inibidores (desvantagens) para o alcance do alinhamento estratégico entre 
negócios e TI?  
 
 
14) No seu ponto de vista, o fato de ser uma empresa especificamente de TI (desenvolvimento de 
software), trouxe facilidades ou barreiras para o alinhamento estratégico entre negócio e TI? Como 
você explica?  
 
 
15) Em sua opinião, quais contribuições o alinhamento estratégico entre negócios e TI trazem para a 
organização? O senhor (a) acha que estas contribuições são perceptíveis no dia-dia da organização? 
Explique sua opinião? 
 
 
16) O que o senhor (a) poderia dizer sobre a existência do alinhamento estratégico na teoria e na 
prática? Comente sobre seu entendimento?  Na sua visão, o que caracteriza que a empresa precisa 
deste alinhamento?  
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ANEXO A: Critérios, práticas e características do modelo 
de Luftman (2000) 

 
 

Comunicação
Entendimento dos 
negócios pela TI 

1. Gerentes de TI de nível sênior e médio não entendem o 
negócio 
2. Gerentes de TI de nível sênior e médio possuem um 
entendimento limitado dos negócios 
3. Gerentes de TI de nível sênior e médio possuem um bom 
entendimento dos negócios 
4. Gerentes de nível sênior encorajam e promovem o 
entendimento dos negócios por parte de todos os membros 
de TI 
5. Entendimento dos negócios é difundido (exigido) 

Entendimento da TI 
pelos negócios 

1. Gerentes de negócio de nível sênior e médio não 
entendem TI 
2. Gerentes de negócio de nível sênior e médio têm um 
limitado conhecimento em TI 
3. Gerentes de negócio de nível sênior e médio possuem um 
bom entendimento da TI 
4. Gerência sênior encoraja e promove o entendimento da 
TI por todos os empregados 
5. Entendimento da TI é difundido (exigido)  

Educação e 
aprendizado 
organizacional 

1. Casual e improvisado 
2. Informal 
3. Regular e claro 
4. Unificado 
5. Forte e estruturado 

Estilo de 
comunicação (rigidez 
de protocolo) 

1. Comando e controle 
2. Relaxado limitadamente  
3. Princípio de relaxamento 
4. Relaxado, informal 
5. Informal 

Compartilhamento do 
conhecimento 

1. Improvisado 
2. Semi-estruturado 
3. Estruturado sobre os processos chaves 
4. Institucionalizado 
5. Extra-empresarial 

Efetividade dos 
contatos 

1. Nenhum ou improvisado 
2. Baseado em tecnologia tácita limitada 
3. Formalizado, reuniões regulares 
4. Unido, efetivo em todos os níveis internos 
5. Extra-empresa 
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Medidas de valor e competência

Métricas de TI 1. Técnicas (disponibilidade sistema, tempo de resposta) 
2. Custo eficiente 
3. Financeira tradicional 
4. Efetividade de custo 
5. Estendida a parceiros externos 

Métricas de negócios 1. Improvisada, não relacionada com TI 
2. No nível funcional da organização 
3. Financeira tradicional 
4. Baseada no cliente 
5. Estendida a parceiros externos 

Métricas balanceadas 1. Improvisadas 
2. Não estão vinculadas 
3. Estão emergindo vinculadas 
4. Mensurações de negócios e TI vinculadas 
5. Estendida a parceiros externos 

Acordos de níveis de 
serviço 

1. Esporadicamente presente 
2. Técnico em nível funcional 
3. Começam a se desenvolver por toda a empresa 
4. Por toda a empresa 
5. Estendida a parceiros externos 

Benchmarking 1. Geralmente não praticado 
2. Informal 
3. Focada sobre processos específicos 
4. Realizado rotineiramente 
5. Rotineiramente desempenhada com parceiros 

Avaliação e revisão 
dos investimentos 

1. Sem revisões formais 
2. Normalmente para problemas 
3. Emergindo formalmente 
4. Formalmente desempenhada 
5. Realizada como rotina 

Práticas de melhoria 
contínua 

1. Nenhuma 
2. Mínima 
3. Emergindo 
4. Freqüentemente 
5. Rotineiramente 
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Governança
Planejamento 
estratégico dos 
negócios 

1. Ad-hoc 
2. Planejamento básico no nível funcional 
3. Algum planejamento inter-funcional 
4. Gerenciado pela empresa 
5. Integrado dentro e fora da empresa 

Planejamento 
estratégico da 
tecnologia da 
informação 

1. Ad-hoc 
2. Planejamento básico no nível funcional 
3. Planejamento focado, algum planejamento inter-
funcional 
4. Gerenciado pela empresa 
5. Integrado dentro e fora da empresa 

Estrutura 
organizacional da 
função da TI 

1. Centralizada/Descentralizada; CIO reporta ao CFO 
2. Centralizada/Descentralizada; alguma co-locação; CIO 
reporta ao CFO 
3. Centralizada/Descentralizada; alguma federação; CIO  
reporta ao COO 
4. Federada; CIO reporta ao COO ou CEO   
5. Federada; CIO reporta ao CEO 

Controle 
orçamentário 

1. Centro de custo 
2. Centro de custo, por unidade funcional 
3. Centro de custo, alguns investimentos 
4. Centro de investimento 
5. Centro de investimento e lucro; TI gera receita 

Gerenciamento de 
investimentos de TI 

1. Baseado em custo 
2. Baseado em custo; Focada nas operações e manutenção   
3. Tradicional; TI vista como habilitadora de processos 
4. Direcionador de processos 
5. Estendido a parceiros 

Comitê direcionados 1. Não formal/regular 
2. Comitês com reuniões informais 
3. Comitês formais que se reúnem regularmente e tem uma 
efetividade emergente 
4. Encontros formais e regulares com demonstrada 
efetividade 
5. Inclui parceiros 

Priorização de 
processos 

1. Reativo 
2. Determinado pela função de TI 
3. Determinado pela função de negócios 
4. Mutuamente pela área de TI e de negócios 
5. Determinado por parceiros 
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Parcerias
Percepção do valor 
da TI pelas áreas de 
negócios 

1. TI é percebida como custo 
2. TI emergindo como um ativo 
3. TI é vista como um ativo 
4. TI é parte da estratégia da empresa 
5. Co-adaptativo 

Papel da TI no 
planejamento 
estratégico 
empresarial 

1. TI não tem papel 
2. TI utilizada para habilitar processos de negócios 
3. TI usada para habilitar a estratégia de negócio 
4. TI usada para habilitar ou conduzir a estratégia de 
negócio 
5. Co-adaptativo 

Compartilhamento 
dos objetivos, riscos 
e competências em 
TI 

1. TI sofre os riscos e não recebe nenhuma recompensa 
2. TI recebe a maioria dos riscos e poucas recompensas 
3. Começa a surgir o compartilhamento de riscos e 
competências 
4. Riscos e competências são sempre compartilhados 
5. Compartilhado e sistema de recompensa formal 

Gestão dos 
programas em TI 
(gestão formal dos 
relacionamentos) 

1. Ad-hoc 
2. Padrões definidos 
3. Padrões aderidos 
4. Padrões desenvolvidos 
5. Melhoria contínua 

Estilo de 
relacionamento e 
confiança 

1. Conflito/Mínimo 
2. Principalmente transacional 
3. Emergindo como um fornecedor de serviço de valor 
4. Fornecedor de um serviço de valor 
5. Parceria 

Patrocinadores e 
promotores de 
negócios 

1. Nenhum 
2. Limitado no nível funcional 
3. No nível funcional 
4. No nível de High Quality 
5. No nível do Chief Executive Office 
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Escopo e arquitetura
Extensão do papel 
da TI  

1. Suporte tradicional 
2. Orientado á transação 
3. Escopo expandido; habilitador de processos de negócio 
4. Escopo redefinido; condutor de processo de negócio 
5. Escopo externo; habilitador/condutor da estratégia de 
negócio 

Articulação dos 
padrões de TI 

1. Nenhum ou improvisado 
2. Padrões definidos 
3. Emergindo padrões empresariais 
4. Padrões empresariais 
5. Padrões inter-empresariais 

Integração da 
arquitetura  
- Organização 
funcional 
 

 
1. Nenhuma integração formal 
2. Começando a tentativa de integração  
3. Integrado através da organização 
4. Integrada com parceiros 
5. Envolvida com parceiros 

Integração da 
arquitetura  
 
- Empresa 
 

 
1. Nenhuma integração formal 
2. Começando a tentativa de integração 
3. Arquitetura da empresa padronizada 
4. Integrada com parceiros 
5. Envolvida com parceiros 

Integração da 
arquitetura  
 
- Inter-empresa 

 
1. Nenhuma integração formal 
2. Testando  
3. Emergindo com parceiros chaves 
4. Integrada com parceiros chaves  
5. Envolvida com todos os parceiros 

Flexibilidade, 
transparência da 
arquitetura 

1. Nenhuma integração formal 
2. Limitada 
3. Foco na comunicação 
4. Emergindo uma gestão de TI eficaz  
5. Através da infra-estrutura (toda organização) 
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Habilidades
Ambiente 
empreendedor e 
inovativo 

1. Desencorajado 
2. Ao nível de unidade funcional 
3. Tolerante ao risco 
4. Empresa, parceiros e gestor de TI  
5. A norma 

Núcleo cultural de 
poder 

1. Gerência de negócios 
2. Na unidade funcional 
3. Emergindo na organização 
4. Na organização 
5. Todos os executivos, incluindo CIO e parceiros   

Estilo de gestão 1. Comando e controle 
2. Baseada no consenso 
3. Baseada nos resultados 
4. Baseado no lucro 
5. Baseado no relacionamento 

Prontidão em relação 
as mudanças 

1. Resistente a mudanças 
2. Dependente da unidade funcional 
3. Necessidades para mudança reconhecida 
4. Alta e focada 
5. Alta e focalizada (maior intensidade) 

Carreiras 
interfuncionais 

1. Nenhuma 
2. Mínima  
3. Dependente da unidade funcional 
4. Através da unidade funcional 
5. Através da empresa 

Educação e 
treinamento inter-
funcional 

1. Nenhum 
2. Mínimo  
3. Dependente da unidade funcional 
4. Na unidade funcional 
5. Através da empresa 

Interação interpessoal 
(ambiente de 
confiança, político e 
social) 

1. Mínimo 
2.  Principalmente transacional 
3. Começa a emergir a confiança entre o pessoal de TI e 
área de negócios 
4. Alcançada confiança entre o pessoal de TI e área de 
negócios 
5. Estendida a clientes externos e parceiros 
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ANEXO B - Lista das empresas associadas ao Porto Digital 
        
  Empresa Endereço Atividade Principal 
1 AI Leader Technologies Rua Bione, 220 / CEP: 50030-390 l Bairro do Recife Desenvolvimento de software 
2 Adatti Rua do Apolo, 161 / CEP: 50030.220 l Bairro do Recife Centro de negócios 
3 Algoritmo Av. Marques de Olinda, 200 / CEP:50030-000 l Bairro do Recife Desenvolvimento suporte e manutenção 

4 Aliment Rua Dona Maria Cesar, 170 sala 301 D e 301 E / CEP: 50030-140 l Bairro do 
Recife Gerenciamento de smart card 

5 Apply Solutions Rua do Paissandu, 567, sala 103 / CEP:52010-000 l Derby banco de dados 
6 Athiva Tecnologia Rua Vigário Tenório, 213 / CEP: 50030-010  l  Bairro do Recife Desenvolvimento de software 
7 Atma Rua Dona Maria Cesar, 170, sala 301 A / CEP:50030-140 l Bairro do Recife  Agência de comunicação 
8 Axón Tecnologia Av. Barbosa Lima, 149, Sala 315 / CEP: 50030-330 l Bairro do Recife desenvolvimento de software gerenciais 
9 Balão  Rua do Bom Jesus, 183, Sala 102 / CEP: 50030-170 l Bairro do Recife design, ilustração e fotografia 
10 Bisa Rua João Suassuna, 51 / CEP:50050-350 l Boa Vista criação de web sites, desenvolvimento e suporte 

11 Capital Login Rua da Guia, 99 / CEP: 50030-210 l Bairro do Recife soluções de infra-estrutura, outsourcing e desenvolvimento de 
sistemas 

12 Cartello Rua Vigário Tenório, 194, Conjunto 303 / CEP: 50030-010  l  Bairro do Recife soluções para internet, intranet e extranet 
13 Casullo Rua Vigário Tenório, 104, Sala 401 / CEP: 50030-010 l Bairro do Recife design da informação e desenvolvimento 
14 Cemape Rua do Bom Jesus, 215, 2º andar / CEP: 50030-170 / Recife Antigo consultoria jurídica 
15 Centro Brasileiro de 

Energia Eolica Rua do Bom Jesus, 183 / CEP: 50030-170 I Bairro do Recife desenvolvimento, consultoria e pesquisa 
16 CESAR Rua Bione, 220 / CEP: 50030-390 l Bairro do Recife desenvolvimento, pesquisa e incubação 
17 Condomínio Digital Rua do Brum, 123 / CEP: 50030-260 I Bairro do Recife infra-estrutura 
18 Conecta -  Vertax Dona Maria Cesar, 170 sala 201 A / CEP:50030-140 l Bairro do Recife  soluções em ti e em comunicação 
19 Connet Informática Rua Joaquim de Brito, 216 / CEP: 50070-230 l Ilha do Leite desenvolvimento de software 
20 Contech Brasil Rua da Guia, 141 / CEP: 50030-210 l Bairro do Recife desenvolvimento e consultoria em ti 
21 Creatto - Talk Av. Engenheiro Domingos Ferreira, 890, Sala 203 / CEP: 51011-050 Pina  comunicação estratégica 
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22 Cyberland Rua Madre de Deus, 27 - 11° Andar / CEP: 50030-906 l Recife Antigo provedor de internet - banda larga 
23 D&S National Rua Dona Maria Cesar, 170 sala 301b / CEP:50030-140 l Bairro do Recife  desenvolvimento de sistemas para telecom 
24 Daccord Rua do Apolo, 181 - 2º Andar / CEP: 50030-220 l Bairro do Recife desenvolvimento de software didáticos musicais 
25 Datamétrica Rua do Bom Jesus nº 156 (entrada pela Alfredo Lisboa nº 529) l Bairro do 

Recife  pesquisa de opinião, consultoria e telemarketing 
26 Datavolus Rua Madre de Deus, 27 sala 1111/ CEP: 50030-906 I Bairro do Recife desenvolvimento web 

27 Dínamus Av. Barbosa Lima 149, Sl 215 / CEP: 50030-917 l Bairro do Recife desenvolvimento de software de gestão, manutenção e 
engenharia clínica 

28 Docas do Porto Rua Madre de Deus, 27, 11º andar / CEP: 50030-906 l Bairro do Recife datacenter 
29 Educandus Av. 17 de agosto, 1936 / CEP: 52061-540 l Casa Forte desenvolvimento de software para ensino 
30 Espe Rua Desembargador Antônio Guimarães, 53 A / CEP:50070-380 l Ilha do Leite desenvolvimento de software 

31 Facilit Rua Madre de Deus, 27 - 3º andar - Edifício Votorantim / CEP: 50030-906 l 
Bairro do Recife desenvolvimento e treinamento 

32 Farache Rua do Bom Jesus, 206 / CEP: 50030-170 l Bairro do Recife soluções em ti e em comunicação 
33 FastCon IT Rua Madre de Deus, 27 / CEP: 50030-906 l Bairro do Recife automação e gestão de eventos 
34 FBV Rua da Alfândega, 35 / CEP: 50030-030 l Recife Antigo  educação 
35 FGV Rua do Apolo, 181 / CEP:50030-220 l Bairro do Recife educação, consultoria e pesquisa 
36 Fishy Rua do Apolo, 181 / CEP:50030-220 l Bairro do Recife desenvolvimento e e-business 
37 FITec Rua Mariz e Barros, 311 – 1º andar / CEP: 50030-120 l Bairro do Recife pesquisa, desenvolvimento, consultoria e treinamento 
38 FK Tecnologia Rua Madre de Deus, 27 / 11º andar / Sala 1101 / CEP: 50030-906 I Bairro do 

Recife desenvolvimento de software 
39 IBM Av Cais do Apolo, 222,  13º e 14º andar / CEP: 50030-905 I Bairro do Recife desenvolvimento, gestão e infra-estrutura 
40 Iconn Rua Madre de Deus, 27, Sala 1110 / CEP: 50030-906 l Bairro do Recife rastreamento de veículos e gerenciamento de frotas 
41 Icorp Av. Marquês de Olinda, 290 - Sala 201 / CEP: 50.030-000 l Bairro do Recife desenvolvimento, gestão e consultoria 
42 Ideali Rua do Apolo, 161 / CEP:50030-220 l Bairro do Recife merketing, design, branding 
43 IDM Av Barbosa Lima, 149 / CEP: 50030-917 I Bairro do Recife desenvolvimento e pesquisa em comunicação 
44 Imago Av. Marquês de Olinda, 199, 2º andar / CEP: 50.003-000 l Bairro do Recife fotografia publicitária 
45 Inform Air Av. Cais do Apolo Nº 222, 15º andar / CEP: 50030-230 l Bairro do Recife desenvolvimento de sistemas com rfid e automação industrial 
46 In Forma Av. Barbosa Lima n.149 - Sala 408 / CEP: 50030-917 I Bairro do Recife desenvolvimento de software 
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47 Infotec Rua Alvares Cabral, 200, sala 402/ CEP: 50030-160 l Bairro do Recife  manutenção em hardware 
48 Inhalt Rua da Assembléia, 67, sala 35 / CEP: 50030-130 l Bairro do Recife desenvolvimento de software 
49 ITCI Rua Vigário Tenório, 213 / CEP: 50030-010 I Bairro do Recife desenvolvimento de software 
50 J4G Rua Vigário Tenório, 105 - Sala 504 / CEP: 50030-010 l Bairro do Recife desenvolvimento de software 
51 JE Informática Praça Arsenal da Marinha, 35, Sala 302 / CEP: 50030-360 I Bairro do Recife infra-estrutra, consultoria e outsourcing 
52 Jynx Rua do Apolo, 181 / CEP: 50030-220 l Bairro do Recife desenvolvimento de games e simulações 
53 Kernel Rua D. Maria Cesar, 170, Sala: 202 C / Cep: 50030-140 l Recife Antigo desenvolvimento 

54 Lanlink Av. Marquês de Olinda, 290, Sala 502 / CEP: 50.030-000 l Bairro do Recife conectividade, segurança da informação, suporte técnico e 
treinamento 

55 Lockguard Rua do Apolo, 161, Sala 13 / CEP:50030-220 l Bairro do Recife segurança da informação 
56 Manifesto Rua do Apolo, 181 / CEP: 50030-220 l Bairro do Recife desenvolvimento de games 
57 Meantime Rua Bione, 220 / CEP: 50030-390 l Bairro do Recife desenvolvimento e publishing de jogos para celular 
58 Meira.com Rua do Apolo, 161 / CEP:50030-220 l Bairro do Recife consultoria  

59 M2M Av. Cais do Apolo, 222, 8 ° Andar / CEP: 50030-905 l Bairro do Recife desenvolvimento e tecnologia e serviços para gestão de 
compras 

60 Memore Rua Marques de Olinda, 126 - 2º Andar / CEP: 50.030-901 l Recife Antigo  desenvolvimento de software voltado para área governamental 
61 Midiavox Rua Francisco Alves, 590, 1º Andar / CEP: 50070-490  l Ilha do Leite telefonia computadorizada 
62 MMS Av. Barbosa Lima 149, Sala 104 / CEP: 50030-917 l Recife Antigo desenvolvimento 
63 Nativ Rua Vigário Tenório, 194, Conjunto 303 / CEP: 50030-010  l  Bairro do Recife criação de web sites e construção de marcas 
64 Netbull Rua do Apolo, 161/ CEP: 50030-220 l Bairro do Recife segurança de redes 
65 Neurotech Rua do Apolo, 181 / CEP: 50030-220 l Bairro do Recife desenvolvimento, análise de crédito e risco 
66 Noortek Rua do Apolo, 181 / CEP: 50030-220 l Bairro do Recife equipamentos de informática e manutenção e instalação de 

máquinas 
67 NT Consult Travessa do Tuyuti, 46, Conjunto 201 / CEP: 50030-050 l Bairro do Recife desenvolvimento, consultoria 
68 Partec Av Rui  Barbosa, 472 / CEP: 52011-905 I Graças  soluções integradas de tecnologia 
69 Pernix Av. Marques de Olinda, nº 126, Sala 301 / CEP: 50.030-000 l Recife Antigo gestão dos processos de negócio e segurança da informação 
70 Pitang Rua Madre de Deus, 27, 9º andar / CEP: 50030-110 l Bairro do Recife desenvolvimento de software e outsourcing 
71 Portais Brasil Rua Barbosa Lima, 149 - Conjunto 105 / CEP: 50030-330 l Bairro do Recife desenvolvimento de portais para web, intranet e software 
72 Preloud Rua do Apolo, 181 / CEP: 50030-220 l Bairro do Recife games e desenvolvimento 
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73 Procenge Av Marques de Olinda, 182 / CEP: 50030-000 l Bairro do Recife desenvolvimento de software, gestão e mobilidade 

74 
Protect - Segurança via 

Satélite Rua Marques de Olinda, 290 - 3º Andar / CEP: 50.030-000 l Recife Antigo  rastreamento, gerenciamento de risco e logística 

75 Provider Rua 24 de Agosto, nº 7 / CEP: 50.040-190 l Santo Amaro desenvolvimento de software, outsourcing e comunicação de 
dados 

76 Qualiti Software Process Av. Marquês de Olinda, 126 - 4º andar / CEP: 50.030-901 l Bairro do Recife soluções para construção de software 
77 Schlumberger  Av Marques de Olinda, 126 sala 203  / CEP: 50.030-000 l Recife Antigo desenvolvimento de software para tratamento de águas 

subterrâneas 
78 Sectma Rua Vital Oliveira, n 32 âncora  
79 Seg sat Av Marques de Olinda, 290, 4º andar / CEP: 50030-000 l Bairro do Recife desenvolvimento rastreamento veicular 

80 Serttel Rua Doutor José Maria, 453 / CEP: 52041-000 l Rosarinho desenvolvimento gestão de trânsito e monitoramento de 
veículos 

81 SFS Sistemas Av Marques de Olinda, 126  / CEP: 50.030-000 l Recife Antigo desenvolvimento de software 
82 Softex Rua Madre de Deus, 27 pesquisa e extensão em software 
83 Softredes Rua da Moeda, 129 A, 2º andar / CEP: 50030-040 l Bairro do Recife formação e certificação em ti 
84 Solutione Rua do Apolo, 181 / CEP: 50030-220 l Bairro do Recife videoconferência 
85 STI - Soluções e 

Tecnologia da 
Informação 

Rua do Apolo, 107, 1º andar / CEP: 50030-220 l Bairro do Recife 
soluções em tecnologia da informação 

86 Strive Av Marquês de Olinda, 200, Sala 404, 4º andar / CEP: 50.003-000 l Bairro do 
Recife desenvolvimento de software 

87 Surfix Rua Dona Maria Cesar, 170, Sala 302 B / CEP: 50.030-140 l  Bairro do Recife provedor de internet - banda larga 
88 Technique Informática Av. Rio Branco, 155, Sala 04 - 2º andar / CEP: 50030-310 l Recife Antigo infra-estrutura e desenvolvimento de software 
89 Tempest Av. Marquês de Olinda, 126, 5º andar / CEP: 50030-901 l  Recife Antigo segurança da informação 
90 Truenet Rua Madre de Deus, 27, 11º andar / CEP: 50030-906 l Bairro do Recife provedor de internet  
91 UB Sistemas Av. Rio Branco, 243, Sala 302 / CEP 50030-310 l Recife Antigo desenvolvimento de software 
92 UP Grade Rua Vigario Tenorio, 105, Sl 213 / CEP: 50030-010 I Bairro do Recife  desenvolvimento de software 
93 Vanguard Rua do Apolo, 181 / CEP: 50030-220 l Bairro do Recife infra-estrutura e serviços de ti 
94 VC2 Rua do Apolo, 181 / CEP: 50030-220 l Bairro do Recife segurança de redes e consultoria 
95 Vinic Av Barbosa Lima, 149, sala 219 / CEP: 50030-330 l Bairro do Recife desenvolvimento 
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96 VTI Rua do Apolo, 181 / CEP: 50030-220 l Bairro do Recife soluções em tecnologia da informação 
97 Sequence Tecnology Rua do Apolo, 161 / CEP: 50030.220 l Bairro do Recife desenvolvimento de sites e sistemas 
98 WHF informática Av. Marquês de Olinda 200, Sala 201 / CEP: 50030-000 l Recife Antigo desenvolvimento 
99 WIT Rua do Apolo, 181 / CEP: 50030-220 l Bairro do Recife desenvolvimento, consultoria e pesquisa 

100 Hive Log Rua Bione, 220 / CEP: 50030-390 l Bairro do Recife Desenvolvimento de sistemas 
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ANEXO C – E-mail enviado as empresas pelo Porto Digital 
na fase 1 (survey) 

De: Porto Digital [mailto:newsletter@portodigital.org.br]  
Enviada em: terça-feira, 11 de março de 2008 10:33 
Para: embarcados; associados 
Assunto: Pesquisa::Alinhamento Estratégico entre Negócios e TI 

  

Caros gestores, 

Pernambuco é um dos principais centros de pesquisa e desenvolvimento do
Brasil. As universidades, seus projetos e estudos são de extrema importância
para o Porto Digital, que reconhece esse olhar como aspecto fundamental para
o seu desenvolvimento e das empresas nele instaladas.
 
Assim, o Núcleo de Gestão do Porto Digital pede a todos os gestores a
colaboração com a nova pesquisa sobre o alinhamento estratégico entre
negócios e Tecnologia da Informação nas empresas de software associadas ao 
Porto Digital. 

 
O estudo, em desenvolvimento por doutoranda do Programa de Pós-graduação 
em Administração da Universidade Federal de Pernambuco, visa identificar a
existência do planejamento estratégico empresarial e do planejamento
estratégico de TI nas empresas, verificando as evidências do alinhamento neste
contexto da pesquisa.
 
É garantido o sigilo às respostas ao questionário, bem como aos dados das
empresas participantes. As informações serão estudadas de forma agrupada e, 
posteriormente, na segunda fase da pesquisa, serão selecionados determinados
casos para análise mais profunda.
 
Abaixo, segue o link de acesso ao questionário. Este, após respondido, deverá 
ser enviado para os e-mails  ceica@infonet.com.br ou ceica@ufs.br.
 
http://www2.portodigital.org/portodigital/ARQUIVOS_ANEXO/Formulario_Pesquisa_Porto_Digital.doc 

Mais informações ou esclarecimentos sobre o teor da pesquisa através do 
telefone (81) 9632.9079.  

Atenciosamente, 

 Núcleo de Gestão do Porto Digital  

  

   
Rua do Apolo, 181 - Bairro do Recife, 50030-220 - Recife/PE - Brasil - Tel: 55 81 3419.8000  

Contato: Isabella Linhares - isabella@portodigital.org 

 


