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Resumo 
 

O atual cenário globalizado, onde a oferta dos mais diversos serviços de tecnologia da 

informação (TI) tornou-se prática corriqueira e independente, permite que as organizações 

concentrem-se em atividades que sejam consideradas essenciais, delegando para terceiros a 

execução de atividades de apoio. A existência de um processo de terceirização coloca-se 

como um desafio para as organizações, em especial pela busca da identificação das atividades 

que melhor se adeqüem à essa plataforma de gestão. Esta dissertação aborda justamente este 

desafio: a realidade com que se deparam os gestores dentro de empresas que utilizam o 

modelo de terceirização em suas atividades, particularmente quando se configura um processo 

de terceirização não-seletiva. Para tal, vale-se de um estudo de caso no segmento de 

distribuidoras de gás canalizado no Brasil, segmento em que os negócios estão sendo 

transformados pelos desafios combinados da concorrência, consolidação, redução de custos e 

criação de novas fontes de receitas. A pesquisa foi realizada ouvindo gestores da Companhia 

Pernambucana de Gás (Copergás) e buscou apurar os impactos da terceirização não-seletiva 

em TI executada nesta companhia. Os objetivos a que se propunha o estudo visavam 

identificar os impactos causados pela terceirização não-seletiva em tecnologia da informação 

em ambientes de empresas que atuem sob regulação, comercializando bens taxados como 

utilities. À luz das referências conceituais de teoria das organizações e de tecnologia da 

informação e usando o método de estudo de caso foram efetuadas incursões no ambiente de 

estudo. Os resultados da pesquisa foram analisados apurando e retratando a realidade do 

estudo de caso e identificando padrões de impacto considerados de maior abrangência. Com 

base nas análises efetuadas, o trabalho apresenta conclusões no âmbito dos processos para 

terceirização seletiva em TI nas organizações. 

 

Palavras-chave: Terceirização. Tecnologia da Informação. Terceirização Seletiva. 



Abstract 
 

The actual globalized scenery, where the offer of various information technology services is 

an independent and usual practice, allows organizations to focus in activities which are 

considered as essential, delegating to third parties the accomplishment of activities considered 

as support. The outsourcing process has become a challenge for the organizations, specially 

due to the search and identification of activities that better adapt to this management platform. 

This dissertation handles exactly that challenge: the reality which executives must deal in 

organizations that use outsourcing models for its activities, particularly when there is a non-

selective outsourcing process. It is presented a case study in the segment of natural gas 

distribution in Brazil, in which businesses are being transformed by new challenges, such as 

new competitors, market consolidation, costs reduction and new revenue sources creation. In 

the present research, executives from Pernambuco Gas Company were interviewed, as part of 

an effort to find impacts of IT non-selective outsourcing in that organization. The work 

objectives were to identify the impacts caused by non-selective IT outsourcing in companies 

environments which actuate under regulation, comercializing utilities and how to manage 

them. Based on the concepts from both organizational theory and information technology and 

using case study method, incursions were done in the study environment. The research results 

were analysed, detecting the case study reality and identifying impact patterns considered as 

more significant. Based on this analysis, the work presents conclusions regarding IT selective 

outsourcing processes in organizations. 

 

Key-words: Outsourcing. Information Technology. Selective Outsourcing. 
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1 Introdução 
 

 A marcante presença da informatização nas modernas atividades sociais faz com que 

a tecnologia seja encarada como algo indispensável, quer por pessoas, quer por organizações. 

De fato, conforme prega Albertin (1999), o ambiente empresarial, em nível mundial e 

nacional, tem passado por profundas mudanças nos últimos anos, as quais têm sido 

diretamente relacionadas com a tecnologia da informação (TI). Essa relação engloba desde o 

surgimento de novas tecnologias, ou novas aplicações, para atender às necessidades do novo 

ambiente, até ao aparecimento de oportunidades criadas pelas novas tecnologias ou novas 

formas de sua aplicação. 

 Nesse novo ambiente, empresas de vários setores têm considerado imprescindível 

realizar significativos investimentos em TI, passando a ter seus produtos, serviços e processos 

fundamentalmente apoiados nesta tecnologia. Os administradores têm procurado mais 

conhecimento sobre o valor estratégico da TI, considerando suas particularidades e as 

melhores práticas de seu gerenciamento, constatando que esse conhecimento é essencial, pelo 

investimento que representa e pela dependência cada vez mais significativa que as 

organizações têm da TI (TAPSCOTT, 1997). 

 Paulatinamente, o contínuo crescimento do uso da tecnologia da informação passou a 

exigir também maior esforço de controle por parte dos administradores. Em se tratando de TI 

e de seu uso como ferramenta para incremento de competitividade e produtividade pelas 

empresas, torna-se fundamental a questão que envolve a decisão entre administrá-la por 

intermédio de fornecedores de serviços ou praticá-la com recursos próprios. 

 Nesse contexto, a contratação de empresas especializadas para executar tal atividade, 

representaria, quiçá, uma possibilidade de manter a eficiência desse setor no espelho 

organizacional, por meio da chamada terceirização. 
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 De fato, a fim de superar os seus limites internos à eficiência, as organizações podem 

identificar outras organizações que reúnam informações, tecnologia, experiência e 

especialização, que possibilitem a melhor solução para os problemas que excedem suas 

capacidades internas de otimização. Percebe-se que isso diz respeito ao entendimento total de 

quais sejam suas atividades. Assim, para que se faça a terceirização de funções, requer-se uma 

prévia definição do que sejam as atividades-meio e as atividades-fim da organização 

(PINHEIRO, 1997). 

 Embora essa segregação entre atividades-meio e atividades-fim tenha sido um dos 

critérios mais freqüentemente utilizados na adoção da terceirização de funções, reconhece-se 

que um dos entraves para a adoção de práticas de terceirização pelas organizações é a 

limitação dos gestores em identificar um conjunto ótimo de soluções, o que levaria as 

organizações a terceirizarem, de modo não-seletivo, parcial ou totalmente suas atividades, 

para assegurar uma maior eficiência global (PRADO; TAKAOKA, 2001). 

 Leite (1995) chama atenção para o fato de que as empresas, incluindo organizações 

públicas e as que são reguladas pelas ações públicas, estão procurando concentrar seus 

esforços em suas atividades-fim, passando para terceiros a responsabilidade pelos serviços de 

apoio (atividades-meio). Na visão de Grover, Cheon e Teng (1996), essa tendência justifica-se 

pela grande diversidade de serviços de apoio terceirizados disponíveis no mercado e pela 

crescente aceitação de responsabilidade e risco por parte dos fornecedores de serviços. Assim, 

a decisão do que – e como – terceirizar torna-se estratégica para a organização. Porém não se 

deve incorrer em excessos, em especial nas atividades controladas por éditos públicos. 

 De acordo com pesquisa realizada por Prado e Takaoka (2001), dentre os principais 

fatores que levam ao processo de terceirização em TI estão: redução de custo, facilidade de 

acesso ao conhecimento e à tecnologia, flutuação na carga de trabalho, atividades rotineiras, 

ou mesmo o exercício de atividades com alto grau de particularidade. 
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 Prado (2000) afirma que nos últimos anos tem sido grande o crescimento da 

terceirização na área de tecnologia da informação, com todos os riscos e benefícios 

correspondentes. O aumento da competitividade, a globalização dos mercados e a evolução da 

tecnologia como componente estratégico das empresas são pilares deste crescimento. Tal 

arranjo persevera na medida em que muitos produtos e serviços tornaram-se commodities1 e 

permitiram a obtenção de ganhos de escala por intermédio de fornecedores externos. Eis então 

uma razão mais forte para terceirizar atividades da área de TI, mas que ainda traz consigo o 

dilema latente: o que – e como – terceirizar e como controlar o que se terceiriza segundo um 

rol de critérios. 

 Applegate, McFarlan e Austin (2002) argumentam que, de fato, gradativamente as 

empresas estão terceirizando a totalidade ou partes significativas de suas áreas de TI. As 

principais razões para a contratação de serviços de TI junto a terceiros incluem redução de 

custo, melhoria na qualidade do serviço, pressão de fornecedores, além de acesso tecnológico 

a equipamentos e aplicações de ponta. Como se pode depreender, motivos cada vez mais 

direcionadores à adoção indiscriminada da terceirização como prática de gestão da área de TI. 

 Em relação a essa abrangência da terceirização em TI, praticamente todas as funções 

e serviços de TI podem, teoricamente, sofrer algum processo de terceirização. Segundo 

Grover, Cheon e Teng (1996), algumas das funções normalmente terceirizadas de TI são: 

planejamento, desenvolvimento, manutenção, operação e gerenciamento de sistemas; 

gerenciamento de redes e telecomunicações e suporte ao usuário final. Mas mesmo estas 

funções congregam ainda itens essenciais e acessórios das atividades operacionais e 

estratégicas das organizações. Cabe então refletir, profundamente, sobre quais atividades 

podem ser efetivamente terceirizadas. Também se advoga escrutinar amiúde, se a 

terceirização é ou foi excessiva, se foi realizada por modismo ou influência mercadológica, e 

                                                 
1 Commodities são produtos padronizados e não diferenciados, nos quais o produtor não tem poder de fixação de 
preços e cujo mercado é caracterizado pela arbitragem entre os mercados interno e externo. 
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partir na busca de um script de adequação da mesma no âmbito dos setores em que há 

regulação e se trabalha com utilities2. 

 É aqui neste ponto em que se encaixa esta dissertação. A sua gênese aborda a atual 

realidade com a qual se deparam os gerentes e executivos responsáveis pela área de 

tecnologia da informação dentro das empresas usuárias de serviços terceirizados de TI. Eles 

vivenciam o contexto de uma terceirização de atividades em tecnologia da informação para 

empresas fornecedoras de serviços desta natureza, executada de forma parcial ou integral, 

atendendo ou não a denominada terceirização seletiva em TI. O ponto focal é o impacto dessa 

prática de terceirização quando a mesma se revela fora de controle. A fim de relatar como este 

enredo foi implementado, a pesquisa será estruturada a partir desta introdução, na qual se 

traça uma visão geral do trabalho, seguida do capítulo 2, onde se define o contexto da 

pesquisa, o problema de pesquisa, além dos objetivos geral e específicos e esboçam-se 

justificativas e expectativas de contribuição do estudo. 

 O capítulo 3 é dedicado às referências conceituais. Os pontos de partida são os 

conceitos de organização e tecnologia da informação. Mesclando essas bases, busca-se um 

encadeamento conceitual convergente para o cerne da pesquisa, que é a terceirização seletiva 

em TI. 

 O capítulo 4 trata de apresentar a metodologia empregada no desenvolvimento da 

pesquisa, abrangendo a escolha do método de pesquisa, a descrição da técnica de coleta de 

dados, a intenção para a análise destes, bem como os cuidados e controles adotados. O 

capítulo 5 apresenta os resultados da pesquisa e sua análise. Nele apuram-se e retratam-se os 

impactos percebidos no estudo de campo. O capítulo 6 traz a conclusão do trabalho, além de 

indicar as limitações da pesquisa e propostas para novos estudos sobre o tema. 

 

                                                 
2 Utilities são bens/serviços entregues a empresas concessionárias de serviços de infra-estrutura/utilidade 
pública, tais como instalações de luz, gás etc., ou ainda, empresas prestadoras de serviços públicos essenciais. 
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2 Contexto da Pesquisa 
 

 Este capítulo pretende descrever o ambiente e o cenário em que a pesquisa ocorrerá, 

bem como explicitar o problema de pesquisa a ser estudado, o objetivo geral e os objetivos 

específicos da pesquisa, além de apresentar as justificativas para sua realização. 

 

2.1 Ambiente 

 O processo de desenvolvimento da economia mundial, do final da década passada até 

os dias atuais, vem conduzindo a sociedade e as empresas a novos conceitos e estratégias de 

administração e gerenciamento (PEREZ, 2003). As mudanças provocadas por estes novos 

arranjos fomentam a preocupação das empresas com o foco nas competências essenciais e 

com atenção à capacidade de concorrência, agora acelerada pela tendência de globalização da 

economia. 

 Conforme Cunha (1996), a partir da década de 1980, a globalização e a velocidade 

acelerada com que se verificaram as mudanças tecnológicas, levaram a uma redefinição de 

aspectos fundamentais relacionados à gestão das empresas, em particular, sobre como atingir 

níveis sempre crescentes de eficiência e eficácia. Nesta direção, novos modelos de gestão 

estenderam-se, já no final daquela década, para outras áreas da organização, como a área de 

tecnologia da informação. 

 Turban, McLean e Wetherbe (1996) enfatizam que parte das mudanças 

organizacionais decorre, certamente, do avanço conseguido pelo uso da TI para consecução 

das metas e dos objetivos previstos. Também a eficácia de busca de novas oportunidades de 

incremento do escopo de negócio é viabilizada pela TI. Acreditam aqueles autores que 

questões importantes e recentes sobre a TI, contemplam a necessidade de aumentar a 

produtividade, desenvolver aplicações estratégicas, cortar custos e melhorar as relações com 
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os clientes. Nesse contexto, o interesse pelas iniciativas de terceirização, inclusive 

terceirização em TI, tem crescido substancialmente. 

 A terceirização surge no âmbito das estratégias voltadas para a flexibilização de 

atividades e para o aumento da produtividade e competitividade por meio da redução de 

custos. Pinheiro (1997) diz que na raiz das iniciativas para a terceirização, encontra-se a 

própria limitação das organizações para atingir os seus objetivos e executar as suas atividades. 

 Na ótica de Brasil (1993), a terceirização nas organizações abrange tanto as 

atividades-meio quanto as atividades-fim. Já para Dutra, Castilhos e Borba (1993), a 

terceirização restringe-se tão somente às atividades-meio, por eles denominadas secundárias. 

Entretanto, o desenvolvimento tecnológico pode redimensionar esta divisão e, aliando-se ao 

mesmo a falta de uma política seletiva das atividades a terceirizar, pode-se pôr em risco a 

vitalidade do empreendimento. 

 

2.2 Cenário 

 Segundo Motta e Vasconcelos (2002), a tecnologia da informação tem sido 

considerada como um dos fatores responsáveis pelo sucesso das organizações, tanto no 

âmbito de sobrevivência, quanto no âmbito do aumento da competitividade. Com base nos 

computadores, a TI proporciona uma nova infra-estrutura para as várias atividades produtivas 

e comunicativas. 

 Em verdade, as organizações, via tecnologia da informação, têm passado por 

mudanças profundas nas últimas décadas. No nível organizacional, Pettigrew, Massini e 

Numagami (2000), corroboram que as empresas: 

• Removem camadas gerenciais intermediárias, tornando suas estruturas mais 

horizontais, mais descentralizadas; 
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• Mudam os processos para atender à flexibilidade e ao conhecimento requeridos na 

nova economia, em que a interação, tanto vertical como horizontal, é crucial; 

• Direcionam seu foco para atividades específicas, seja reduzindo seu escopo de 

atuação, terceirizando funções ou realizando alianças estratégicas. 

 Em consonância, Willcocks e Lester (2003) mencionam que as empresas passam a 

avaliar cada vez mais a necessidade de investimentos em tecnologia da informação, com base 

no fato de que os fornecedores de serviços de TI que atuam no mercado, poderiam prover 

melhores soluções tecnológicas ao negócio da empresa, inclusive com possibilidade de 

economia de investimentos. A miopia atrelada a esta visão é a diretriz de crer que tudo é 

terceirizável, sem seletividade. 

 A rigor, de acordo com Bergamaschi (2004), a terceirização das atividades ligadas à 

tecnologia da informação vem progressivamente sendo adotada pelas organizações, embora 

ainda sem equacionar o problema de selecionar quais atividades devem ser terceirizadas. Em 

adição, a celeridade das mudanças no ambiente de tecnologia da informação reforça e 

estimula as empresas a buscarem fornecedores especializados, que dominem esse ambiente e 

ofereçam-lhes algo pronto, desobrigando-as de atribuições que, muitas vezes, não fazem parte 

de sua atividade-fim. 

 De acordo com recente pesquisa da PricewaterhouseCoopers (2007), um número 

cada vez maior de clientes busca relações mais colaborativas com seus fornecedores 

terceirizados, nas quais estes últimos contribuam com inovação no cumprimento das tarefas 

do negócio. 

 A investigação sobre quais os objetivos e fatores que levam à terceirização, num 

primeiro instante, sobre o que as empresas não deveriam terceirizar, sobre como a 

terceirização em TI vem acontecendo nas empresas e sobre quais ações devem ser 
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empreendidas para ajustar excessos, visa contribuir para o melhor entendimento da evolução 

do tema terceirização num novo cenário organizacional. 

 A despeito de haver um alto grau de expectativa em relação à terceirização em TI, 

que é alimentada por uma propaganda positiva nos meios de comunicação especializados e 

pelos fornecedores desses tipos de serviços, há situações em que esta prática não se aplica tão 

facilmente (PRADO; TAKAOKA, 2001). Percebe-se que os fornecedores de serviços ainda 

estão amplamente concentrados no controle de custo e eficiência operacional, gerando 

insatisfação de quem terceiriza suas atividades de TI. 

 A seu turno, a opção de não terceirizar impõe que a empresa saiba quais são as 

conseqüências ao decidir pela manutenção dos serviços de TI no âmbito interno da 

organização, em especial em termos de custo, atualização e evolução tecnológica. 

 Especificamente na área de energia e demais serviços de utilidade pública – utilities 

– os negócios estão sendo transformados pelos desafios combinados da concorrência com 

outros modais de energia, consolidação, redução de custos e criação de novas fontes de 

receitas. O bom desempenho das empresas nesse setor de serviços, está ligado à qualidade de 

suas relações com os clientes, a uma gestão comercial eficaz, à capacidade de inovação e 

redução de custos, além da necessidade de cumprir os requisitos regulamentares do setor. 

 O papel da TI para o segmento de utilities é de suma importância, pois se configura 

como um recurso que suporta os processos de negócios e viabiliza o atingimento das 

diretrizes estratégicas da empresa. Verifica-se uma presença marcante e crescente de 

terceirização em TI na gestão cotidiana desse cenário de negócios e tal constatação permite 

entender dimensões dessa opção administrativa. 

 Uma vez descortinada a noção de terceirização em TI e o ambiente onde se quer 

estudar este fenômeno, é importante definir os limites do que terceirizar e de quanto 

terceirizar, além de estimar níveis de confiança e níveis de serviços requeridos. 
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2.3 Problema 

 A decisão sobre terceirização em tecnologia da informação é hoje uma questão 

crucial com que se deparam os dirigentes de empresas. A dificuldade reside no fato de que 

está cada vez mais difícil distinguir a TI do próprio negócio e, principalmente, porque a 

tecnologia vem se tornando a cada dia e cada vez mais um importante diferencial competitivo 

no mercado (PRADO, 2000). 

 Ademais, a integração crescente entre os diversos subsistemas organizacionais reduz 

a distinção entre as atividades-fim e as atividades-meio (BRASIL, 1993). Muitas vezes, o que 

era apoio, pela interdependência, torna-se crítico e adquire a importância do essencial. 

Percebe-se que as empresas têm redimensionado a importância relativa de suas funções 

internas, amparadas na tecnologia da informação (PINHEIRO, 1997). 

 É necessário, portanto, definir um roteiro para selecionar atividades-meio e 

atividades-fim da organização, que devam ou não ser terceirizadas, de acordo com os seus 

níveis de importância para a missão da empresa, a fim de não se cometer uma excessiva 

terceirização que venha a comprometer a ação administrativa escolhida. 

 Concretamente, esse é o dilema que as empresas usuárias de serviços de tecnologia 

da informação vivenciam: a real necessidade de avaliar e escolher as atividades essenciais 

(fim) ou de apoio (meio) que serão terceirizadas, integral ou parcialmente, para empresas 

fornecedoras de serviços de TI. 

 Ao distinguir as atividades essenciais das atividades de apoio, as empresas poderão 

concentrar seu foco de atenção e recursos na realização das atividades que lhe trarão maior 

retorno, liberando as áreas menos atrativas do negócio para a terceirização. Todavia, o fato de 

não saberem distinguir quais recursos estão diretamente ligados às suas atividades essenciais, 

representa um sério risco e terceirizar tudo, opção mais fácil, pode redundar em sérios 

obstáculos à organização. 
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 Também as empresas fornecedoras de utilities deparam-se com a crescente 

necessidade de integração de seus processos de negócio, visando produzir informações que 

auxiliem a tomada de decisão gerencial sobre recursos das companhias. Em paralelo com esse 

uso mais nobre da TI, as empresas também se concentram na busca pelo eficiente uso dos 

recursos empresariais e na racionalização das atividades dos processos técnicos, 

administrativos, financeiros e contábeis, além de gerenciar o relacionamento com os clientes e 

órgãos reguladores das concessionárias de energia. 

 Em que pesem a extrema importância e o intenso uso de TI nas atividades listadas 

acima, freqüentemente a execução e às vezes a gestão das mesmas ficam a cargo de empresas 

terceirizadas, que nem sempre cumprem o papel esperado na realização dos serviços 

delegados. 

 Nessa linha, a ausência de diretrizes para gerir a terceirização em TI no próprio 

negócio é um problema e a inexistência de critérios específicos para a adoção ou não da 

prática de terceirização em TI, a chamada terceirização seletiva em TI, pode afetar a 

produtividade e competitividade da empresa, justificando assim, a continuidade dos esforços 

no sentido de obter melhor entendimento deste fenômeno e dos seus efeitos. 

 Desta forma, para melhor compreender esse problema, remete-se à seguinte questão 

de pesquisa: quais são os impactos causados pela adoção da terceirização não-seletiva em 

tecnologia da informação? 

 A fim de enquadrar o escopo dessa ocorrência, e de seus efeitos, o estudo terá como 

palco a Companhia Pernambucana de Gás – Copergás, empresa criada em 17 de setembro de 

1992 e responsável pela odorização, canalização e distribuição do gás natural em Pernambuco 

desde 1994, perfil que se coaduna com todos os perfis soerguidos previamente: opera com 

utilities, tem necessidade extrema de TI em sua operação e padece dos efeitos da terceirização 

não-seletiva em TI. 
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2.4 Objetivos 

 A presente seção destina-se à apresentação dos objetivos da pesquisa, viabilizando o 

entendimento de onde se almeja chegar com o estudo e qual a sua real contribuição. A noção 

global que se quer empreender é investigar os conceitos de terceirização, seu histórico, quais 

os fatores e os objetivos que levam à terceirização e as conseqüências geradas pela adoção da 

terceirização não-seletiva em tecnologia da informação. 

 

2.4.1 Objetivo Geral 

 O objetivo geral deste trabalho é identificar os impactos causados pela terceirização 

não-seletiva em tecnologia da informação em ambientes de empresas que atuem sob 

regulação, comercializando bens taxados como utilities. A investigação será conduzida no 

segmento de distribuidoras de gás canalizado no Brasil. 

 

2.4.2 Objetivos Específicos 

 Situando a pesquisa em ambientes administrativos como aquele explicitado há 

pouco, pretende-se como desdobramento do objetivo geral da pesquisa: 

• Identificar conjuntos de processos de gestão taxados como atividades-meio e 

atividades-fim; 

• Determinar, dentre os processos de gestão identificados, aqueles que usam tecnologia 

da informação e que envolvem competências essenciais e não essenciais à empresa; 

• Destacar quais processos, dentre aqueles identificados e que usam tecnologia da 

informação, poderiam ou não estar relacionados à terceirização; 

• Identificar impactos organizacionais causados pela não-seletividade na terceirização 

em tecnologia da informação; 
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• Explicitar critérios para escolha de terceirizados em tecnologia da informação. 

 

2.5 Justificativa 

 Um estudo sobre os impactos causados pela adoção da terceirização não-seletiva em 

tecnologia da informação pode ser de grande utilidade prática, uma vez que, como o mercado 

de terceirização em TI vem apresentando um grande crescimento no mundo inteiro, espera-se 

que, além dos valores já investidos por muitas organizações nessa prática, muitas outras 

iniciem seus movimentos para terceirizar atividades de TI. 

 Para aquelas organizações que não utilizam serviços de TI terceirizados, os 

resultados do trabalho podem ser úteis como um alerta no caso de uma eventual adoção dessa 

forma de contratação. Para aquelas organizações que já são usuárias de serviços de TI 

terceirizados, os resultados podem oferecer elementos importantes para otimizar a prática de 

suas terceirizações ou até mesmo aventar a possibilidade de reversão de projetos terceirizados 

para o âmbito interno da empresa, o chamado insourcing, além de exortar elementos que 

enfatizem uma melhor gerência do processo. 

 Além disso, apesar da existência de vários estudos acadêmicos envolvendo 

terceirização em TI, grande parte deles concentra-se principalmente nas motivações para a 

adoção da terceirização, nos benefícios obtidos pelas organizações que a adotaram, ou ainda, 

nos fatores críticos de sucesso para a terceirização em TI. Realizar um estudo que investigue 

implementações não muito bem sucedidas pode trazer contribuições ainda não discutidas. 

 Por fim, percebe-se também pouca produção nativa na temática e na direção de um 

segmento como o setor de utilities. Cabe ressaltar que, em termos de maturidade 

organizacional e tecnológica, as distribuidoras de gás canalizado no Brasil ainda estão longe 

de atingir o estágio apresentado pelas suas congêneres no mundo, em centros onde a indústria 

do gás natural já é uma indústria madura (ABEGÁS, 2007). 
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 Nessa linha, a articulação das distribuidoras de gás com centros de pesquisa, 

universidades, federações de indústrias, sindicatos patronais, entidades de classe, empresas de 

consultoria e órgãos de governo, certamente, proverá as soluções para se chegar à maturidade 

de atuação num mercado como esse, gerando os resultados esperados e oportunidades para 

ampliar o conhecimento no que concerne à terceirização em TI. Este estudo, assim, acomoda-

se bem nesse figurino. 
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3 Referências Conceituais 
 

 Neste capítulo serão apresentadas as referências conceituais que darão suporte à 

pesquisa, conforme apresentado na figura 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Diagrama Conceitual da Pesquisa 
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3.1 Evolução das Organizações 

 As organizações sociais existem porque possibilitam aos seres humanos alcançarem 

objetivos que seriam impossíveis de serem alcançados por meio de seus esforços individuais 

ou por meio de ações isoladas (LAKATOS, 1997). Para atingirem esta finalidade, precisam 

ser geridas, pois a fim de alcançarem resultados previamente estabelecidos, necessitam que as 

pessoas que a compõem assumam responsabilidades sobre as funções a serem 

desempenhadas. 

 Sob esta ótica, a necessidade de administrar surge do confronto entre as variáveis que 

compõem uma atividade formalmente estruturada, a qual conta com recursos materiais 

humanos e tecnologia e sujeita-se a restrições ambientais (ANSOFF; DECLERCK; HAYES, 

1990; KWASNICKA, 1999). 

 A preocupação dos pioneiros da administração em entender e estudar essa lógica de 

funcionamento das organizações deu origem às teorias da administração e suas respectivas 

escolas, visando essencialmente a busca pelo aumento da produtividade, atrelada à 

organização do trabalho e ao desenvolvimento da competitividade (PARK, 1997), uma clara 

opção pela racionalidade. Motta e Vasconcelos (2002) enfatizam que a racionalização da 

estrutura administrativa traz uma adequação de funcionamento para as organizações. 

 Na década de 1960, a aplicação da teoria geral dos sistemas à gestão faz surgir a 

escola sistêmica, conforme citado por Motta e Vasconcelos (2002), que permite entender as 

organizações como sistemas abertos, ou seja, como um complexo de elementos que interage 

continuamente com o ambiente. Em décadas mais recentes, a teoria contingencial surgiu 

como resposta a estudos que buscam entender como uma empresa se comporta em diferentes 

cenários, partindo do princípio de que a organização e o processo de trabalho de uma empresa 

são influenciados pelo ambiente externo em que se inserem (DOLCI, 2005). 
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 Dolci (2005) ainda cita, mais recentemente, novas variantes de gestão como a 

valorização do contexto social, a flexibilização nos processos gerenciais, a mudança no 

processo de trabalho a partir da adoção da tecnologia e a participação do cliente na definição 

do produto final. Graças a tais fatores, as empresas tornam-se capazes de atender às demandas 

do mercado em tempo hábil, respondendo satisfatoriamente à clientela e ao avanço 

tecnológico, garantindo, desta forma, seus desenvolvimentos institucionais. 

 Todas essas correntes do pensamento administrativo deixaram sua contribuição para 

a afirmação da teoria e da prática da administração, num roteiro que se inicia mediante a 

incorporação da racionalidade nas empresas e, gradativamente, evolui pela adaptação daquela 

ao contexto social. De fato, em maior ou menor intensidade, traços de todas as correntes 

citadas podem ser percebidos na estrutura das organizações atuais, remetendo-as a formas 

complexas de estruturação, em especial aquelas que lidam com produtos considerados 

utilities, que têm fim social e funcionamento regulado externamente. 

 

3.1.1 Funções Administrativas 

 As funções administrativas são conjuntos de tarefas interdependentes que contribuem 

para a realização do objetivo empresarial (MOTTA; VASCONCELOS, 2002). Correspondem 

aos elementos-chaves da administração e, segundo Chiavenato (1998), são: planejamento, 

organização, direção e controle. A execução dessas quatro funções básicas forma o chamado 

processo administrativo. 

 O planejamento representa uma função administrativa por meio da qual se procura 

estabelecer uma situação organizacional futura desejada e os possíveis meios, recursos e 

tarefas para alcançá-la (MOTTA; VASCONCELOS, 2002). Drucker (1998) afirma que o 

planejamento começa pela identificação dos objetivos da empresa e, em seguida, percorre o 

questionamento a respeito do que precisa ser feito para que tais objetivos sejam atingidos, 
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baseando-se em algum método, plano ou lógica. Assim, planejar envolve solução de 

problemas e tomada de decisões quanto a alternativas para o futuro. 

 A organização é a função administrativa relacionada com a atribuição e cumprimento 

de tarefas (CHIAVENATO, 1998). Para cumprir este papel e possibilitar o cumprimento de 

planos efetuados, organizar compreende o processo de arranjar e alocar recursos finitos, 

estabelecer níveis de autoridade na organização e distribuir tarefas entre os seus membros 

para que eles possam trabalhar no sentido de alcançar os objetivos e metas estabelecidos. 

 A direção é a função administrativa que envolve o uso de influência para motivar as 

pessoas (liderança) e a comunicação para desempenhar tarefas organizacionais (MOTTA; 

VASCONCELOS, 2002). Em adição, Robbins (2000) considera que o processo diretivo 

abrange a comunicação das tarefas que serão realizadas, a forma como agrupá-las, a definição 

de seus executores e das instâncias de referenciamento e os papéis dos decisores. 

 De acordo com Muniz e Faria (2001), a função controle visa assegurar que os 

objetivos planejados sejam efetivamente realizados conforme previsto. Ao se exercer o 

controle, tem-se um meio de se obter e utilizar a informação para coordenar os planos e 

nortear a ação dos gestores. Observa-se, assim, que o controle diz respeito à preocupação dos 

gestores em garantir que os recursos sejam obtidos e aplicados eficazmente na realização dos 

objetivos da empresa, bem como à concretização das demais funções previamente discutidas 

(MOTTA; VASCONCELOS, 2002). 

 Nessa perspectiva, o controle pode ser entendido como um processo no qual a 

organização segue os planos e as políticas da administração (MUNIZ; FARIA, 2001). Assim, 

a função controle configura-se como um processo recorrente, de natureza um pouco rígida, 

que não tem princípio ou fim definíveis. Representa o acompanhamento, monitoração e 

avaliação do desempenho organizacional, sendo necessário para atenuar os desvios e 

assegurar que as atividades atuais estejam em conformidade com as atividades planejadas. 
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3.1.2 Planejamento Estratégico 

 O planejamento estratégico empresarial (PEE) é um processo dinâmico e interativo 

para determinação de objetivos, políticas e estratégias – atuais e futuras – das funções 

administrativas e dos procedimentos de uma organização (ANSOFF; DECLERCK; HAYES, 

1990). Wright, Kroll e Parnell (2000) definem o PEE como uma ferramenta de trabalho que 

possibilita às organizações lidarem com situações de mudança, constituindo-se num excelente 

instrumento de gestão. 

 Para Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), o PEE se trata de um importante 

instrumento para a gestão estratégica, que permite a determinação da relação da organização 

com o seu ambiente, a identificação dos principais objetivos, políticas e estratégias que a 

governarão e a definição do uso e disponibilização dos recursos para a implementação de 

programas de ação eficientes e eficazes, aplicáveis para todos os níveis organizacionais 

(estratégico, tático e operacional). 

 O PEE, em geral, é elaborado por meio de técnicas administrativas de análise do 

ambiente e possibilita aos executivos estabelecerem um rumo para a organização, buscando 

certo nível de otimização no relacionamento entre empresa, ambiente e mercado (WRIGHT; 

KROLL; PARNELL, 2000). Sua formalização visa produzir e articular resultados na forma de 

integração sinergética de decisões e ações organizacionais (MINTZBERG; AHLSTRAND; 

LAMPEL, 2000). 

 Mintzberg e Quinn (1991) anunciavam que essa sinergia materializava-se a partir do 

conceito de estratégia empresarial, a qual podia ser definida como um modelo ou plano que 

integrava os objetivos, as políticas e as ações seqüenciais de uma organização, em um todo 

coeso. Na mesma linha, Meirelles e Gonçalves (2001) definem estratégia como a disciplina da 

administração que se ocupa da adequação da organização ao seu ambiente. 
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 Em obra pioneira, Lodi (1969) afirma que estratégia é a mobilização de todos os 

recursos da empresa visando atingir objetivos a longo prazo. Seu maior interesse é permitir 

maior flexibilidade de resposta às contingências imprevisíveis e à dinamicidade do ambiente. 

 A dinâmica e a flexibilidade operacional em função de ações e decisões sobre quais 

recursos devem ser adquiridos e usados para que se possa tirar proveito das oportunidades e 

minimizar fatores que ameaçam a consecução dos resultados desejados, configuram-se como 

uma visão mais operativa do conceito de estratégia (ANSOFF; DECLERCK; HAYES, 1990) 

e impregnam a instrumentação desta via PEE. 

 Uma das mais conhecidas ferramentas do planejamento estratégico é a análise de 

forças e fraquezas, conhecida como análise SWOT, sigla para strengths, weaknesses, 

opportunities and threats, (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000), com a qual se 

pretende identificar os pontos fortes e fracos internos à organização, assim como as 

oportunidades e ameaças impostas pelo ambiente externo. Uma boa descrição da 

implementação da análise SWOT é mostrada em Wright, Kroll e Parnell (2000). 

 Já o planejamento por cenários, uma outra ferramenta para a elaboração do 

planejamento estratégico, permite uma visão das incertezas futuras, utilizando a exploração de 

visões alternativas dos fatores macroeconômicos e macropolíticos que podem afetar o 

desempenho das empresas (PORTER, 1992). De acordo com Mintzberg, Ahlstrand e Lampel 

(2000), o objetivo do planejamento por cenários é desenvolver um projeto estratégico que 

traga bons resultados na maioria dos cenários avaliados. 

 Uma vez seguidos os passos do planejamento formal, a estratégia é o resultado 

encontrado por meio de um modelo simples e controlado (ANSOFF; DECLERCK; HAYES, 

1990). Em complementação, os processos estratégicos tratam de desenvolver capacidades e 

competências essenciais ao negócio, que são abrangidas respectivamente pelo seu próprio e 

específico contexto (PRAHALAD; HAMEL, 1990). A segregação dessas competências entre 
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processos auxiliares e estratégicos, ou ainda, entre atividades-meio e atividades-fim, depende 

de suas importâncias para os resultados da organização. 

 

3.1.3 Processos 

 Qualquer tarefa realizada na atividade empresarial faz parte de algum processo 

(GRAHAM; LEBARON, 1994). Na concepção mais freqüente, processo é qualquer atividade 

ou conjunto de atividades que toma uma entrada, adiciona-lhe valor e fornece uma saída 

(GONÇALVES, 2000). Os processos utilizam os recursos da organização para oferecer 

resultados objetivos (HARRINGTON, 1991). 

 Mais formalmente, um processo é um grupo de atividades realizadas numa seqüência 

lógica com o objetivo de produzir um bem ou um serviço que tem valor agregado 

(HAMMER; CHAMPY, 1994). A idéia de processo como um fluxo de trabalho com entradas 

e saídas claramente definidas e tarefas discretas, que seguem uma seqüência e que dependem 

umas das outras numa sucessão clara, vem da tradição da engenharia e dos adeptos do 

aperfeiçoamento de processos (HARRINGTON, 1991). As entradas podem ser materiais, 

equipamentos e outros bens tangíveis, mas também podem ser informações e conhecimento. 

 O fluxo de trabalho é apenas um dos tipos de processo empresarial, talvez aquele em 

que as atividades sejam mais interdependentes e realizadas numa seqüência específica. Há, no 

entanto, processos organizacionais que não têm início e fim claros ou cujo fluxo não é bem 

definido. Logo, em adição, processo também pode ser visto como qualquer trabalho que seja 

recorrente e que afete algum aspecto da capacitação da empresa, que possa ser realizado de 

distintas maneiras, com resultados diferentes em termos da contribuição, e que envolva a 

coordenação de esforços para a sua realização (KEEN, 1997). 

 Gonçalves (2000) afirma que os processos empresariais são atividades coordenadas 

que envolvem pessoas, procedimentos e tecnologia. Na verdade, os processos em geral, e em 
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particular os processos de negócio, representam uma nova abordagem à coordenação de 

atividades ao longo da empresa (MALHORTA, 1998). 

 Pensar nos processos em termos de coordenação (KEEN, 1997), em vez de fluxos de 

trabalho ou fluxos físicos de materiais ou produtos, como fora a abordagem predominante na 

reengenharia e no gerenciamento da qualidade total, é importante para poder identificar e 

tratar processos como importantes ativos de negócio e para poder analisá-los. 

 Hammer (1996) diz que a organização orientada para processos surge como a forma 

organizacional dominante para o século XXI, ao invés daquela estruturada por funções, que 

foi a forma organizacional predominante nas empresas do século XX. Segundo aquele autor, 

as empresas estão organizando seus recursos e fluxos ao longo de seus processos básicos de 

operação e sua própria lógica de funcionamento está passando a acompanhar a lógica desses 

processos. 

 Em evolução, a análise dos processos nas empresas implica na identificação das suas 

diversas dimensões, quais sejam: fluxo, seqüência das atividades, dados e informações, 

pessoas envolvidas, relações e dependências entre as partes comprometidas no funcionamento 

do processo (GONÇALVES, 2000). Embora constituídos com esta robustez de relações, a 

forma mais usual de encadeamento processual em uma organização é de feição hierárquica 

(CURY, 2005). 

 Para Meirelles e Gonçalves (2001), a idéia de hierarquia é fundamental para a 

identificação dos processos essenciais e para a análise sistêmica das organizações. De acordo 

com essa idéia, os processos podem ser agregados em macroprocessos e subdivididos em 

subprocessos ou grupos de atividades. Assim, é possível estabelecer uma nítida distinção 

entre os processos estratégicos (de negócio; fins) e os processos auxiliares (de suporte; meio), 

o que pode ajudar na identificação das competências essenciais da empresa e é normalmente 

visível no PEE. 
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 Nessa ótica, as atividades-meio (processos de suporte) são aquelas funções e tarefas 

empresariais e laborais que não se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial, nem compõem 

a essência dessa dinâmica nem contribuem para a definição de seu posicionamento no 

contexto empresarial e econômico mais amplo (PRAHALAD; HAMEL, 1990). São, portanto, 

atividades periféricas à essência da dinâmica empresarial. 

 Já de acordo com Prahalad e Hamel (1990), as atividades-fim podem ser 

conceituadas como as funções e tarefas empresariais e laborais que se ajustam ao núcleo da 

dinâmica empresarial, compondo a essência dessa dinâmica e contribuindo inclusive para a 

definição de seu posicionamento e classificação no contexto empresarial e econômico. São, 

portanto, atividades nucleares e determinantes da dinâmica empresarial. 

 Mintzberg e Quinn (1991) apontam que uma empresa competitiva precisa assegurar a 

seleção das principais atividades, ou atividades-fim, desenvolvendo-as de forma que ninguém 

mais possa fazer, para a manutenção da vantagem competitiva. Assim, é necessário o 

desenvolvimento de um conjunto de habilidades da empresa que os concorrentes não possam 

consolidar ou superar e, à medida em que a empresa faz isso, torna-se vital concentrar-se 

nestas particulares habilidades, ou atividades, a fim de assegurar vantagem competitiva. 

 A competição em nível mundial levou os administradores a adequarem suas 

estratégias e o seu posicionamento diante dos mercados, visando a sua conquista ou até 

mesmo a continuidade de atuação das organizações. A identificação clara das atividades-fim e 

das atividades-meio da empresa passou a ser fundamental nesse cenário competitivo, tendo 

em vista a necessidade de aplicação dos recursos na atividade principal, ou seja, naquilo que a 

empresa faz melhor (PRAHALAD, 1997). 

 Com relação aos processos empresariais que possuem maior aceitação para a adoção 

da terceirização, autores como Malhorta (1998) dizem que na maioria das empresas que 

terceirizam algum tipo de atividade, a utilização de tal prática restringe-se aos serviços de 
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apoio ou às atividades-meio, sendo ainda muito incipiente a transferência de atividades-fim, 

ou parte destas, para terceiros. 

 Tais processos auxiliares (atividades-meio) tratam da estruturação dos recursos da 

empresa de modo a criar possibilidades de execução com melhores resultados (ANSOFF; 

DECLERCK; HAYES, 1990). Geralmente, apóiam-se na TI pelo uso de sistemas de 

informações, que realizam e registram as transações diárias e de rotina, necessárias à operação 

da empresa (STAIR; REYNOLDS, 2005). 

 

3.2 Tecnologia da Informação 

 Para se comunicarem, as pessoas têm empregado uma diversidade de dispositivos 

físicos, procedimentos de processamento da informação, canais de comunicação e dados 

armazenados. Sob a ótica contemporânea, tais características são atreladas de forma indelével 

a um componente chamado tecnologia da informação, que tem profundos impactos no perfil 

organizacional moderno e é mais conhecida pelos seus componentes: hardware, software, 

redes, dados e sistemas de informações (PEREZ, 2003). 

 A tecnologia da informação pode ser definida como a utilização adequada das 

ferramentas de informática, comunicação e automação, juntamente com as técnicas de 

organização e gestão alinhadas com a estratégia de negócios, com o objetivo de aumentar a 

competitividade da empresa (WALTON, 1993). 

 O emprego de tal recurso empresarial é condição básica para que as organizações 

sejam competitivas e inteligentes frente às mudanças constantes do mercado e à exigência do 

cenário de inserção: no mundo global tecnológico e integrado, as empresas precisam que suas 

informações estejam organizadas e isto só é factível com o auxílio dos recursos de TI 

(TAPSCOTT, 1997). 
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 A partir da década de 1990, aceleraram-se as iniciativas no sentido de aproveitar o 

potencial da TI nas organizações. Percebeu-se que as aplicações de TI e de seus recursos 

geravam uma grande expectativa quanto ao seu uso estratégico, para que efetivamente 

possibilitassem alternativas de suporte aos negócios das organizações (RODRIGUEZ; 

FERRANTE, 1995). Muitas dessas iniciativas estavam associadas à necessidade de melhoria 

de processos despertada por programas de mudança (GROVER; FIEDLER; TENG, 1999). A 

reboque, o uso da TI permitiu que integração de dados e processos e expansão das 

ferramentas organizacionais fossem incorporadas ao cotidiano da rotina administrativa. 

 A despeito de serem inúmeras as atividades contributivas que a TI pode realizar nas 

organizações, para desempenhar um papel relevante e estrategicamente alinhado ao negócio, 

necessário se faz conceber um planejamento de seu uso e de sua gestão, tal que se agregue 

valor aos seus produtos e serviços, e se fortaleça a promoção das suas inteligências 

competitiva e empresarial (LUFTMAN; BRIER, 1999), em sintonia com o PEE. 

 

3.2.1 O Papel da Tecnologia da Informação 

 O sucesso da TI não está somente relacionado ao uso eficiente de hardware, software 

ou de metodologias de programação, mas ao efetivo alinhamento entre estratégia de TI e 

estratégias empresariais e à compreensão da TI como parte integrante das estratégias 

corporativas (PORTER; MILLAR, 1985). 

 Venkatraman (1997) evidenciou a TI como promotora de mudanças estratégicas nas 

organizações por meio de três tipos de usos revolucionários: 

• O redesenho do processo do negócio, onde a TI é usada para realinhar as atividades e 

relacionamentos do negócio na busca de maior performance; 

• O redesenho dos relacionamentos do negócio, onde a TI é usada para agregar valor 

ao negócio em toda a sua cadeia de valor; 
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• A redefinição do escopo do negócio, onde a TI é parte de uma extensão dos produtos 

e mercados, alterando alguns dos papéis das organizações. 

 Para Tapscott (1997), o conjunto de tecnologias da informação disponíveis produziu 

um grande impacto na economia mundial, permitindo que a TI fosse cada vez mais aplicada 

em todos os ramos da atividade humana. Segundo aquele autor, a utilização da TI tem 

contribuído para o sucesso e a sobrevivência da maior parte das organizações, o que 

determina que todas elas devam considerar novas oportunidades de melhoria de bens ou 

serviços, identificação de novos mercados, inovações tecnológicas, determinação de limite 

nas suas relações com o ambiente externo, coordenação de relações entre unidades 

organizacionais e melhoria em suas posições competitivas mediante o uso da TI. Esse papel 

será uma das evidências que aqui se busca. 

 A figura 2 busca evidenciar a influência da TI e de seus componentes (computação 

interempresarial, sistemas integrados e groupware) sobre as organizações e seus efeitos no 

tecido organizacional (reformulação de relações, transformações funcionais e redesenho de 

processos). Para cumprir as promessas identificadas nas elipses da figura 2, necessário se faz 

instituir e executar a tarefa de administrar a tecnologia da informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – As Promessas da Tecnologia da Informação 
Fonte: Adaptado de Tapscott (1997). 
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 De fato, percebe-se crescente preocupação com a forma de como se deve administrar 

este potente recurso empresarial, pela sua importância, vitalidade, papel estratégico e 

influência nos rumos das funções organizacionais. Cada organização, em particular, busca na 

TI o apoio para muitas de suas estratégias (PORTER, 1992) e há atividades e negócios que 

têm dependência ampla e crescente, como é o caso das empresas distribuidoras de utilities, 

pelo grau de confiabilidade que a TI proporciona à sua atividade, em contraponto a uma 

abordagem manual, ou não assistida pela TI. 

 Nesse sentido, a TI é necessária nos dias de hoje para planejar ações futuras e 

empreender decisões nas organizações e seu uso deve ser planejado em conjunto com a 

estratégia de negócios e com os objetivos das funções e operações empresariais, por meio do 

planejamento estratégico da tecnologia da informação (WRIGHT; KROLL; PARNELL, 

2000). 

 

3.2.2 Planejamento Estratégico da Tecnologia da Informação 

 A necessidade que as organizações sejam competitivas e inteligentes, frente às 

mudanças constantes do mercado, faz com que as mesmas também se modifiquem e 

requeiram planejamento das suas informações, auxiliadas pelos recursos da TI (MARKUS; 

BENJAMIN, 1997; TAPSCOTT, 1997). O planejamento estratégico da tecnologia da 

informação (PETI) é um processo dinâmico e interativo para estruturar estratégica, tática e 

operacionalmente as informações organizacionais, a TI e seus recursos (hardware, software, 

sistemas de telecomunicações, gestão de dados e informações), os sistemas de informação 

(estratégicos, gerenciais e operacionais), as pessoas envolvidas e a infra-estrutura necessária 

para o atendimento de todas as decisões, ações e respectivos processos da organização 

(LEDERER; MENDELOW, 1989; PRENKUMAR; KING, 1992; BOAR, 1993). 
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 Brodbeck (2001) afirma que o PETI vem se tornando uma atividade crítica para 

muitas organizações, pois alguns aspectos relacionados ao aumento das pressões dos negócios 

têm servido à mudança dos papéis e funções da TI, incluindo o seu uso para obtenção de 

vantagens competitivas e para transformação dos processos, estruturas e relacionamentos do 

negócio. 

 O modelo de PETI apresentado por King (1978) e simbolizado na figura 3, tornou-se 

um clássico nesta área e serviu de base para a maioria dos modelos atuais. Esse clássico 

modelo apresenta três etapas para o processo: diagnóstico (análise da situação atual), 

planejamento (definições das entradas e saídas informacionais, recursos e outros itens) e 

execução (implantação das definições e controle do atingimento das metas por meio de 

medidas de performance). Segundo esse roteiro, ao elaborar o PETI a organização deve 

considerar a amplitude que o papel da TI exerce sobre sua estrutura e a configuração da 

vantagem competitiva perseguida. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Etapas de um Processo de Planejamento Estratégico da Tecnologia da Informação 

Fonte: Baseado em King (1978). 
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 Os estudos de Lederer e Mendelow (1989), sobre a instrumentação do PETI, 

mostram a importância da adoção de uma metodologia de implementação para o atingimento 

das estratégias e objetivos delineados na etapa de formulação, ao longo do horizonte de 

planejamento. A metodologia de implementação deve prover maior desempenho 

organizacional, melhoria dos processos e agregar valor ao negócio. 

 Brodbeck (2001) ratifica que a instrumentação do PETI deve abranger a preparação, 

coleção, transporte, recuperação, armazenamento, acesso, apresentação e transformação de 

informações nas mais variadas formas. No PETI também se decide quais os recursos da TI 

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

estratégia presente para a estratégia futura, por meio da apresentação de direções, 

concentração de esforços, flexibilidade e continuidade dos negócios em áreas estratégicas. 

 Deve haver então íntima e total relação entre PEE e PETI, significando, segundo 

Brodbeck (2001), a necessidade e premência de que as organizações tenham os planejamentos 

de negócios e de TI integrados, coerentes e com sinergia, nos quais as estratégias da empresa 

e da TI estejam plenamente ajustadas entre si. Essa perspectiva conduz ao alinhamento 

estratégico, que busca juntar as visões das áreas de negócio e de TI, elevando a TI aos níveis 

estratégicos de gestão. 

 

3.2.3 Alinhamento Estratégico da Tecnologia da Informação 

 Recolhe-se em Walton (1993), a proposta de uma visão que, no contexto estratégico, 

seja não só capaz de alinhar as estratégias de negócios, da organização e de tecnologia da 

informação, mas também de abranger a estratégia competitiva e os modelos organizacionais 

que poderão direcionar as funções de tecnologia da informação e por essas serem 
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influenciadas. Tal arranjo materializa-se no denominado triângulo estratégico, conforme 

ilustrado na figura 4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Triângulo Estratégico: Negócios, Tecnologia da Informação e Organização 

Fonte: Adaptado de Walton (1993). 
 

 O triângulo estratégico configura também, segundo Walton (1993), a proposta de 

alinhamento do PETI ao PEE para criação da visão estratégica como uma ampla concepção 

dos aspectos-chaves para a organização, visão esta que considere inclusive a estratégia 

competitiva (PORTER, 1992). 

 O alinhamento entre as funções da TI e os planos e objetivos organizacionais tem 

sido colocado como um dos principais fatores de retorno do investimento e de agregação de 

valor ao negócio por meio do uso da TI (VENKATRAMAN, 1997). Para Lederer e 

Mendelow (1989), a coordenação entre PEE e PETI é alcançada quando o conjunto de 

estratégias de sistemas de informações (sistemas, objetivos e estratégias) é derivado do 

conjunto estratégico organizacional (missão, objetivos e estratégias). 
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 Já Reich e Benbasat (1996) defendem que o elo entre PEE e PETI corresponde ao 

grau no qual a missão, os objetivos e planos da TI refletem a missão, os objetivos e os planos 

de negócio. Na visão de Venkatraman (1997), o alinhamento entre o PETI e o PEE se 

constitui a partir da relação vertical, horizontal, transversal, dinâmica e sinergética das 

funções empresariais e promove o ajuste ou a adequação estratégica das tecnologias 

disponíveis em toda a organização, como uma ferramenta de gestão empresarial contemplada 

pelos conceitos de qualidade, produtividade, efetividade, modernidade, perenidade, 

rentabilidade, inteligência competitiva e empresarial. 

 Embora com distintas orientações e terminalidades, nota-se que os estudos sobre 

alinhamento estratégico entre PEE e PETI apresentados pela literatura, mixam, basicamente, o 

seu impacto na performance empresarial e na obtenção de vantagens competitivas (PORTER; 

MILLAR, 1985; TURBAN; MCLEAN; WETHERBE, 1996; LUFTMAN; BRIER, 1999; 

BRODBECK, 2001). Conseqüentemente, a universalização da aplicação da TI e sua crescente 

relevância estratégica a elevam, juntamente com sua gestão, à condição de um dos principais 

recursos do processo de planejamento estratégico e da ação estratégica atualmente à 

disposição das organizações (PRADO, 2000). 

 Há então, em síntese, duas perspectivas que contribuem para compreensão da relação 

entre estratégias de negócios e de TI. Uma reconhece o papel da gestão de TI e seu caráter 

estratégico quando se ocupa do desenho e do manejo dos mecanismos de otimização e 

gerenciamento das informações vinculadas à organização e seu ambiente. A outra, consagra a 

TI como o componente da estratégia de negócios que viabiliza a operacionalização de seu 

próprio processo. 

 Por fim, reconhece-se que a informação precisa ser manejada de modo adequado, 

com aplicação de ferramentas, sistemas e outros meios e, da mesma forma que os processos 
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mimetizam as funções administrativas para uma organização, os sistemas de informações 

mimetizam os esforços de TI sobre tais processos. Por esta razão serão estudados a seguir. 

 

3.2.4 Sistemas de Informação 

 Segundo O’Brien (2006), um sistema de informação (SI) é um conjunto organizado 

de pessoas, redes de computadores e recursos de dados que coleta, transforma e dissemina 

informações em uma organização. 

 No que tange à aderência processual, é bastante pertinente a definição apresentada 

por Alter (1999), que enuncia que um sistema de informação é um tipo particular de sistema 

de trabalho que usa a tecnologia da informação para capturar, transmitir, armazenar, 

recuperar, manipular ou apresentar informações. 

 Durante as últimas décadas, percebeu-se um enorme avanço tanto no papel dos 

sistemas de informação nas organizações quanto nas tecnologias presentes em tais sistemas. 

Com base em Alter (1999), O’Brien (2006) e Laudon e Laudon (2007), é apresentada a seguir 

uma retrospectiva das mudanças no que se refere ao papel dos sistemas de informação nas 

organizações. Nela são evidenciados os avanços no tratamento das funções e processos 

associados à vivência organizacional e construído o elo que proporcionará discutir aspectos de 

essencialidade de competências desenvolvidas no âmbito das organizações, a fim de rotular 

atividades periféricas (meio), passíveis de serem delegadas a outros. Eis a cronologia: 

 
• Na década de 1950, quando os sistemas de informação computadorizados 

começaram a fazer parte das organizações, eles eram empregados basicamente no 

processamento de transações e manutenção de registros principalmente de 

aplicações contábeis, ou seja, essencialmente atividades-meio; 
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• Nos anos 1960, quando se elaborou o conceito de sistemas de informação gerencial 

(SIG), a produção de relatórios administrativos predefinidos dava aos gerentes a 

informação de que eles necessitavam para fins de tomada de decisão. Observa-se 

aqui uma mudança no papel dos SI, mas ainda em apoio às atividades-meio; 

 
• Já nos anos 1970, surgiu o conceito de sistemas de apoio à decisão (SAD), que 

passaram a fornecer apoio ad hoc e interativo aos processos de decisão, 

possibilitando maior adequação dos sistemas aos problemas reais enfrentados pelos 

gestores. Observa-se então um crescimento da importância dos SI como suporte às 

atividades-fim das empresas;  

 
• Com a turbulência dos anos 1980 e com o rápido desenvolvimento dos 

microcomputadores e redes de telecomunicação, houve avanços significativos no 

apoio direto da computação para a produtividade do usuário final e à colaboração de 

grupos de trabalho (como retratado na figura 2, p. 36). Nesta época também 

surgiram os sistemas de informação executiva (SIE), cujo objetivo era disponibilizar 

informações críticas para a alta administração. O papel desempenhado pelos SI 

aproximava-se ainda mais das atividades-fim das organizações; 

 
• Ainda na gutural década de 1980, próximo ao seu fim, surgiram os denominados 

sistemas de informação integrados (SII). Nestes sistemas, a tecnologia da 

informação tornou-se um componente integrante dos processos, produtos e serviços, 

levando as empresas a conquistarem vantagens competitivas no mercado 

globalizado. Neste ponto, pode-se afirmar que a relevância dos SI para as 

organizações finalmente chegava ao ponto destes serem parte integrante e 

indissociável de suas atividades-meio e atividades-fim, perfil que perdura até hoje, e 

é refletido no sucesso dos sistemas ERP (enterprise resource planning). 
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 Uma visão geral de como os sistemas de informação e as tecnologias de informação 

se inserem nas atividades organizações modernas, pode ser vista na figura 5. Nela, a TI é 

apresentada como parte integrante dos sistemas de informação, que por sua vez encontram-se 

inseridos nos sistemas de trabalho da organização. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Tecnologia da Informação e Sistemas de Informação num Contexto de Negócios 
Fonte: Adaptado de Alter (1999). 

 

 Para Laudon e Laudon (2007), a relação entre cada um dos elementos exibidos na 

figura 5 está atrelada aos avanços científicos e tecnológicos na área de informática, às 

pressões de um ambiente cada vez mais competitivo e às mudanças na concepção das 

estratégias de gestão dos negócios. Vislumbra-se assim que o aumento da potência dos 

computadores, a melhoria de produtos e serviços e a penetração dos sistemas no tecido sócio-

organizacional, permitem disseminar conhecimento para a organização por meio de novos 

sistemas de trabalho (LAUDON; LAUDON, 2007). Dessa forma, cada vez mais nitidamente, 

a tecnologia da informação desempenha o importante papel de democratizar a informação e 

torná-la disponível praticamente a todos (ALTER, 1999). 
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 Evidente está que um recurso de tal magnitude para a moderna organização, precisa 

de um extenso arsenal de técnicas, ferramentas e processos de gestão. Evidente que também 

se forja a caracterização de que tal atividade pode atingir as limitações de competência das 

organizações (PINHEIRO, 1997), requerendo que se busquem alternativas ótimas para sua 

implementação e não necessariamente com recursos internos, mas com uma plataforma de 

gestão moderna. 

 

3.2.5 Gestão da Tecnologia da Informação 

 Segundo O’Brien (2006), a informação é sempre o insumo básico de qualquer 

processo empresarial que envolva atividades de análise, avaliação, planejamento e 

acompanhamento. Sendo assim, a gestão de TI assume um caráter estratégico ao se apresentar 

como a fonte dos modelos e das estruturas pelos quais esse insumo deverá fluir e ser 

distribuído na organização. 

 Por esta lógica, a gestão de TI vem se sofisticando, com o objetivo de atender 

requisitos de integração de dados e processos, garantir maior disponibilidade dos sistemas e 

assegurar atendimento das transações em tempo real entre fornecedores e clientes. É nessa 

perspectiva que Smith e McKeen (2004) asseguram que a gestão de TI possui uma visão 

externa, interessada na ligação entre a área de TI e as demandas de negócio, e uma visão 

interna, organizando os seus processos. 

 Segundo Grover, Fiedler e Teng (1999), a TI pode ser vista como sendo 

implementada em cinco tipos de atividades: desenvolvimento e manutenção de aplicativos, 

operação de sistemas, gestão das redes e telecomunicações, suporte aos usuários finais e 

planejamento e gestão dos sistemas. Cada atividade requer um conjunto de práticas gerenciais 

para otimizar seu desempenho. O entendimento de cada uma dessas atividades compreende: 
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• O desenvolvimento e manutenção de aplicativos, que congrega a análise, projeto, 

codificação e manutenção do software; 

• A operação de sistemas, que inclui operação de mainframes e microcomputadores, 

envolvendo processamento, backup, recuperação e manutenção dos sistemas 

operacionais; 

• A gestão das redes e telecomunicações, que consiste no desenvolvimento de 

hardware e software para telecomunicações e atividades de comunicação (gestão 

diária de vídeo, voz, informação e imagens), além de operação e manutenção das 

redes; 

• O suporte aos usuários finais, que vai da aquisição de computadores, à educação e ao 

treinamento de usuários e à atividade de apoio aos usuários da TI; 

• O planejamento e a gestão de sistemas, que se referem às atividades altamente 

específicas, tais como gestão de projetos, gestão de pessoas, gestão financeira e 

suporte administrativo. 

 Para administrar essa complexidade multidisciplinar foram criados vários padrões de 

gestão de TI, desenvolvidos por organizações internacionais que fomentam a chamada 

governança de TI. A partir do modelo de governança corporativa, desenvolveu-se um 

conjunto de padrões que ajudam as empresas a adotar modelos de gestão de TI. Sortica, 

Clementi e Carvalho (2004) abordam os principais modelos de gestão de TI adotados pelas 

empresas e destacam: 

•  O CobiT (Control Objectives for Information and Related Technology), que inclui 

recursos tais como um sumário executivo, um framework, controle de objetivos, 

mapas de auditoria, um conjunto de ferramentas de implementação e um guia com 

técnicas de gerenciamento. As práticas de gestão do CobiT são recomendadas pelos 

peritos em gestão de TI, ajudam a otimizar os investimentos de TI e fornecem 
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métricas para avaliação dos resultados. O CobiT independe das plataformas de TI 

adotadas nas empresas; 

•  O ITIL (Information Technology Infrastructure Library), que é um dos modelos de 

gestão para serviços de TI mais adotados pelas organizações. O ITIL é um modelo 

público que define as melhores práticas para o gerenciamento dos serviços de TI. 

Cada módulo de gestão do ITIL define uma biblioteca de práticas para melhorar a 

eficiência de TI, reduzindo os riscos e aumentando a qualidade dos serviços e o 

gerenciamento de sua infra-estrutura. 

 Esses modelos de gestão de TI podem ser adotados pelas organizações em maior ou 

menor escala, dependendo da complexidade da TI em seu negócio. A adoção de padrões de 

gestão requer das empresas uma clara definição daquilo que é essencial para o seu negócio, 

além de um controle efetivo que avalie continuamente o desempenho das práticas e das 

pessoas, garantindo a eficiência da gestão. 

 Em sendo assim, mister se faz discutir como se podem salientar itens fundamentais 

que sejam destacáveis como competências essenciais ou periféricas dentro do escopo 

organizacional, incluindo a área de TI, conjugando-os com a noção de segregação de 

atividades-meio e atividades-fim discutida anteriormente. 

 

3.3 Competências Essenciais 

 As competências essenciais de uma organização, segundo Wright, Kroll e Parnell 

(2000, p. 135), “são as maiores forças da empresa em termos de recursos (humanos, 

organizacionais e físicos) – atuais ou potenciais”. O estudo das competências essenciais 

permite direcionar o foco do negócio e concentrar esforços no desenvolvimento de tarefas que 

gerem vantagens competitivas, aglutinem valor e aumentem a capacidade de expansão da 

organização com padrões de excelência. 
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 Prahalad e Hammel (1990) propõem que cada organização possui um conjunto de 

competências centrais que seriam diretamente responsáveis pela sua vantagem competitiva. 

As competências centrais, ou essenciais, de uma corporação são resultado do aprendizado 

coletivo da organização, especialmente aquele relativo a como coordenar as diversas 

habilidades operacionais e integrar as múltiplas correntes de conhecimento tecnológico. 

 Para Mintzberg e Quinn (1991), uma competência essencial pode estar associada ao 

domínio de qualquer estágio do ciclo de negócios, como por exemplo um profundo 

conhecimento das condições de operação de mercados específicos. Não obstante, para esse 

conhecimento ser considerado uma competência essencial, deve estar associado a um 

processo de aprendizagem sistemático, que envolve descobrimento, inovação e capacitação de 

recursos humanos. 

 Prahalad (1997) constata que as organizações possuem um grupo de competências 

desenvolvidas que as permitem enfrentar, de forma estratégica, os desafios impostos pelo 

ambiente em que estão inseridas. Dentre essas competências, são destacadas como 

competências essenciais aquelas que devem oferecer reais benefícios ao negócio, serem 

difíceis de replicar fora do ambiente da organização e proverem acesso a diferentes mercados. 

 Feeny e Willcocks (1998) chamam a atenção para fatores titulados de competências 

essenciais que são estratégicos e decisivos ao se pensar em terceirização. Dependendo da 

situação de cada organização diante da definição dessas competências, é possível situar com 

mais propriedade o que deve ficar a cargo de terceiros e o que deve ficar com equipe própria. 

 Devido à alta especialização e capacidade tecnológica, certos fornecedores externos 

podem, atualmente, executar muitas dessas atividades a um custo baixo e com alto valor 

agregado, melhor do que uma organização inteiramente integrada poderia fazê-lo 

(MINTZBERG; QUINN, 1991). Aparentemente a TI é uma destas atividades especializadas. 
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3.4 Terceirização 

 A prática da transferência de atividades do processo produtivo para fora da empresa 

consolidou-se durante a segunda guerra mundial, quando as indústrias armamentistas 

passaram a buscar parceiros externos como forma de aumentar sua capacidade de produzir 

material bélico (CUNHA, 1996). Essa necessidade de transferir a execução de processos a 

outras organizações, promoveu uma concorrência acirrada entre as empresas contratantes para 

obterem a melhor qualidade de serviços com o menor custo possível. 

 Leite (1995) afirma que a indústria automobilística, dominada pelas montadoras 

multinacionais, desde sua instalação no Brasil, empregou em larga escala essa contratação de 

parceiros produtores de peças e componentes desenvolvidos no mercado local. Também 

apregoa que, no final dos anos 1980, surgiu no Brasil um neologismo para retratar tal 

situação: terceirização. A expressão, uma tradução livre da expressão da língua inglesa 

outsourcing, significa a transferência para terceiros de parte das atividades de uma empresa. 

 A terceirização emerge num contexto de globalização econômica, onde a necessidade 

de ganhos de competitividade, como proposta de flexibilidade e modernização empresarial, 

tornam-se pontos-chave para sobrevivência no mercado aberto (LACITY; WILLCOCKS, 

2001). 

 Nesse mercado aberto, a reestruturação produtiva e o contínuo desenvolvimento 

tecnológico adjacente às organizações, em função do intenso processo de internacionalização 

do mercado mundial, tornaram necessárias mudanças organizacionais em busca de novas 

estratégias que as preparassem para a competitividade (GIOSA, 1993). Dentre as estratégias 

de gestão adotadas para essa reestruturação, bem como para se acomodar à concorrência e à 

crescente necessidade de novos conhecimentos, vislumbra-se a possibilidade de terceirização 

como plataforma de gestão. 
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 Essa plataforma, a terceirização, permite às empresas concentrarem-se em suas 

atividades-fim, deixando para outros empreendimentos a execução de atividades-meio por ela 

exercidas (PRAHALAD; HAMEL, 1990). A opção em concentrar-se leva à formação de uma 

rede composta por um conjunto de empresas contratadas que executam desde atividades 

relacionadas diretamente ao processo produtivo até as atividades de serviços e das quais 

exigem-se padrões. 

 Para Davenport (2005), o estabelecimento de padrões para um grande número de 

processos de negócios irá, em breve, facilitar a tarefa de determinar se uma capacidade de 

negócio pode ser melhorada se for terceirizada. Tais padrões também irão tornar mais fácil a 

tarefa de se comparar fornecedores de serviços e avaliar o custo contra os benefícios de se 

terceirizar. Eventualmente estes custos e benefícios serão tão visíveis para o comprador que o 

processo terceirizado irá se tornar uma commodity e os preços irão cair drasticamente. 

 Percebe-se assim que a natureza das relações envolvidas na terceirização evoluiu de 

acordo com os seus objetivos e motivações. Com o foco cada vez mais adequado às mudanças 

almejadas pelas organizações, os fornecedores de serviços passaram a se envolver na solução 

de problemas e na busca por novas oportunidades, visando auferir maior competitividade para 

seus clientes. Nesse contexto, as relações passaram a estruturar-se em formato de parceria, em 

que riscos e resultados puderam ser compartilhados entre os envolvidos (LACITY; 

HIRSCHHEIM, 1999). 

 

3.4.1 Terceirização em Tecnologia da Informação 

 A partir da década de 1990, a terceirização no setor de tecnologia da informação 

ganhou proporções maiores (LEITE, 1995), merecendo a partir de então um constante olhar 

dos mundos acadêmico e empresarial. 
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 Daquela época aos dias atuais, os serviços disponíveis de terceirização em TI 

evoluíram e hoje envolvem desde a alocação de pessoal especializado até o compartilhamento 

de recursos computacionais, a exemplo do uso de provedores de aplicações e serviços. 

Também é possível observar a ampliação da magnitude da terceirização da área de TI, que 

passou a abranger não só serviços operacionais, mas também funções estratégicas para as 

organizações (BERGAMASCHI, 2004). 

 De fato, segundo Klepper e Jones (1998), a terceirização em TI evoluiu mudando o 

seu foco do perfil operacional de redução de custos e melhoria de desempenho para o front da 

inovação. Assim, novas fronteiras e possibilidades às práticas de terceirização em TI foram 

abertas, conforme Prado (2000), a exemplo dos serviços à distância (particularmente em 

outros países graças ao avanço das telecomunicações) e desenvolvimento de software (a 

custos mais competitivos). 

 Oltman (1990) e Hoyt (2000) afirmam que a terceirização em tecnologia da 

informação significa mais do que simplesmente cortar custos, devendo agregar valor aos 

negócios da organização, mostrando-se efetiva na realização dos objetivos constantes do 

quadro 1. 

Efetividade Agregação de Valor 

Realizar redução de custos Responder à rápida internacionalização 
dos negócios e à mudança de regras 

Concentrar atenção em atividades-fins Aumentar o retorno sobre os 
investimentos 

Atualizar-se diante da célere evolução 
tecnológica Obter vantagem pela especialidade do 

fornecedor Criar diferenciação diante dos 
competidores 

Expandir globalmente a empresa 
Responder à crescente falta de 
profissionais qualificados na área  
de tecnologia da informação 

 
Quadro 1 – Objetivos e Respostas Pretendidos com a Terceirização em Tecnologia da Informação 

Fonte: Adaptado de Oltman (1990) e Hoyt (2000). 
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 Em que pese a tendência da terceirização em TI ser divulgada de maneira positiva 

pelos meios de comunicação especializados e pelos fornecedores desses serviços, há 

organizações que têm dúvidas acerca dos reais benefícios que podem ser auferidos pela 

adoção da terceirização. Para Lacity, Willcocks e Fenny (1996) existem empresas que criam 

expectativas que não se realizam e, após um período de adoção da terceirização, acabam 

optando em executar com recursos internos as atividades antes terceirizadas, implementando 

o chamado insourcing. 

 De acordo com Hirschheim e Lacity (2000), com o crescimento do mercado de 

terceirização em TI, muitos estudos têm sido feitos explorando: 

• Aspectos envolvidos nas decisões de terceirização em TI; 

• Estudos de caso descritivos de terceirização em TI; 

• Surveys com as práticas atuais de terceirização em TI nas organizações; 

• Surveys com percepções dos praticantes sobre riscos e benefícios associados às 

decisões de terceirização em TI; 

• Estudos sobre os fatores determinantes da terceirização em TI; 

• Identificação das práticas que diferenciam o sucesso do fracasso no estabelecimento 

dos relacionamentos de terceirizações em TI. 

 Ainda assim, os executivos continuam a se perguntar como e onde concentrar seus 

recursos internos e onde as terceirizações poderão ser utilizadas com a finalidade de criar 

vantagem competitiva para o contratante e agregar valor aos próprios clientes da organização 

(HOYT, 2000). 

 Lacity e Willcocks (2001) apresentam um inventário sobre uma série de surveys a 

respeito das funções de TI mais comumente terceirizadas em vários países, desde 1994. O 

resultado está apresentado nos quadros 2 e 3 a seguir, que foram separados em função das 

dimensões amostrais usadas nas pesquisas originais. 
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Autores, Dimensão da Amostra e 
Locais 

Funções Terceirizáveis 

Arnett e Jones (1994) 
40 CIOs3 

EUA 

Contratos de programação (67%) 
Manutenção de mainframe (67%) 
Suporte de software e treinamento (56%) 
Manutenção de PCs (39%) 
Integração de sistemas (28%) 

Dekleva (1994) 
365 CIOs e CFOs4 

EUA 

Manutenção de software (39%) 
Treinamento de usuários (37%) 
Desenvolvimento de aplicações (35%) 
Suporte de microcomputadores (35%) 
Recuperação de desastres (22%) 
Datacenters (7%) 

Willcocks e Fitzgerald (1994) 
162 CIOs  

Reino Unido (UK) 

Manutenção de hardware (68%) 
Treinamento e educação de usuários (42%) 
Datacenters (38%) 
Suporte a PCs (34%) 

Collins e Millen (1995) 
110 empresas 

EUA 

Educação e treinamento (50%) 
Suporte de PCs (49%) 
Serviços de rede (33%) 
Desenvolvimento de aplicações (33%) 
Manutenção de aplicações (26%) 
Datacenters (22%) 

Grover, Cheon e Teng (1996)  
188 empresas 

EUA 

Operação de sistemas (36%) 
Desenvolvimento e manutenção de sistemas (30%) 
Gerenciamento de telecomunicações (17%) 
Suporte ao usuário final (16%) 

 
Quadro 2 – Escopo de Terceirização de Funções em Tecnologia da Informação – Amostragem Única 

Fonte: Adaptado de Lacity e Willcocks (2001). 
 

 Agrupando os dados dos quadros 2 e 3, é possível ver que, em países de influência 

inglesa, existem nove espécies de serviços que podem ser terceirizados, quais sejam: 

desenvolvimento de sistemas, manutenção de sistemas, manutenção de hardware, treinamento 

                                                 
3 O CIO (Chief Information Officer) é o cargo do responsável pela área de tecnologia da informação de uma 
empresa. 
4 O CFO (Chief Financial Officer) é o cargo do responsável pela área financeira de uma empresa. 
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e suporte a usuários, processamento de dados, serviços de rede e telecomunicações, integração 

de sistemas, recuperação de desastres e operação de sistemas. 

 Em uma primeira análise, destaca-se certa semelhança com quatro dos cinco tipos de 

serviços apresentados por Grover, Fiedler e Tend (1999): desenvolvimento e manutenção de 

aplicativos, operação de sistemas, gestão das redes e telecomunicações e suporte aos usuários 

finais. O quinto tipo de serviço apresentado por aqueles autores, planejamento e gestão de 

sistemas, não aparece nos resultados das pesquisas examinadas. Há que se observar que as 

atividades previstas (gestão de projetos, gestão de pessoas, gestão financeira e suporte 

administrativo), embora sejam atividades ainda rotuláveis como meio, não aparentam ocupar 

o espírito de preocupações dos gestores, no que concerne à terceirização. 

 Detalhando os resultados das nove categorias reagrupadas, observa-se que há 

predominância de itens ligados a hardware, ratificando o que diz Davenport (2005) sobre o 

estabelecimento de padrões para processos de negócios, que facilitam a tarefa de determinar 

se algumas funções de negócio podem ser terceirizadas. Há também a preponderância de 

aspectos mais voltados a usuários, com ênfase para treinamento, que é visto com mais da 

metade da importância em quase todas as pesquisas. 

 A busca das empresas por propostas de flexibilidade e modernização pode explicar a 

relevância obtida pelo item desenvolvimento, evidenciando a evolução da natureza das 

relações ligadas às terceirizações, onde os fornecedores de serviços se envolvem de maneira 

crescente na solução de problemas e na busca por novas oportunidades de negócio. 

 Já o quadro 3 destaca funções identificadas em pesquisas com mais de uma amostra 

e, em alguns casos, em países distintos. Nelas, surgem surpresas como por anacronismo 

(digitação) e elementos inovadores (midrange e recuperação de desastres), revelando algum 

leve indício de deslocamento das atividades essencialmente meio com potenciais 

terceirizadas. 
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Autores, Dimensão da Amostra e 
Locais 

Funções Terceirizáveis 

PCs e cliente/servidor (66%) 
Helpdesk (63%) 
Recuperação de desastres (60%) 
Mainframe (60%) 
Suporte a PCs e usuário final (54%) 
Redes (46%) 

Lacity e Willcocks (2000)  
101 CIOs 

 Estados Unidos (EUA) 
Reino Unido (UK) 

Recuperação de desastres (75%) 
Midrange (73%) 
PCs e cliente/servidor (68%) 
Redes (66%) 
Mainframe (61%) 
Suporte a PCs e usuário final (45%) 

Operações de suporte (48%) 
Treinamento e educação (48%) 
Recuperação de desastres (40%) 
Desenvolvimento de software (33%) 
Digitação (22,9%) 

Desenvolvimento de software (48%) 
Operações de suporte (46%) 
Manutenção de software (42%) 
Redes (39%) 
Treinamento e educação (38%) 

Sobel e Apte (1995);  
Apte et al (1997) 

 Empresas nos  
Estados Unidos (48 – EUA),  

Finlândia (141 – FIN) 
 Japão (68 – JPN) 

Desenvolvimento de software (61,6%) 
Operação de datacenter (44,2%) 
Manutenção de software (38,4%) 
Operações de suporte (33,7%) 

 
Quadro 3 – Escopo de Terceirização de Funções em Tecnologia da Informação – Amostragem Múltipla 

Fonte: Adaptado de Lacity e Willcocks (2001). 
 

 O inventário destacado a partir do quadro 3 mostra que o contexto individual de cada 

organização, incluindo o ambiente em que esta se insere, influencia muito na decisão do que 

terceirizar, o que fica mais evidente em estudos que comparam comportamentos ligados à 

terceirização entre grupos diferentes (diferentes culturas, organizações públicas versus 

empresas privadas, pequenas empresas versus grandes empresas). No exame global 
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percebem-se terceirizações de aspectos técnicos e atividades-meio e pouca relevância de 

aspectos essenciais, ou atividades-fim. 

 A seguir, estão algumas das principais definições quanto aos tipos de terceirização 

em TI. 

 

3.4.2 Tipos de Terceirização em Tecnologia da Informação 

 Existem várias classificações para os tipos de terceirização praticados pelas 

organizações e, provavelmente, nem todas as práticas de mercado se encaixarão nas 

taxonomias propostas pelos diversos autores, visto que os arranjos e contratos podem ter os 

mais diversos formatos. 

 A revisão levada a cabo e aqui listada, inicia-se com uma visão sobre a obra de 

Millar (1994), que define quatro métodos básicos para se organizar a terceirização em TI. 

Esses métodos encontram-se resumidos no quadro 4. 

 

Terceirização geral 
 

• Terceirização seletiva 
 

• Terceirização de valor agregado 
 

• Terceirização cooperativa 
 

Terceirização de transição 
 

• Gerenciamento dos sistemas 
legados 

• Transição para a nova tecnologia 
ou sistema 

• Estabilização e gerenciamento da 
nova plataforma 

Terceirização de processos de negócio Terceirização via contrato de benefícios de 
negócio 

 
Quadro 4 – Métodos para se Empreender a Terceirização em Tecnologia da Informação 

Fonte: Adaptado de Millar (1994). 
 

 Analisando-se o quadro 4, percebe-se que em seu primeiro quadrante está a 

terceirização geral, que compreende: 
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• Terceirização seletiva em TI, onde há um processo gerenciado de transferência, a 

terceiros, das atividades-meio das empresas, permitindo a estas concentrarem-se no 

seu negócio, ou seja, nas atividades-fim; 

• Terceirização de valor agregado, em que uma área da TI é escolhida para se tornar 

terceirizada, pois se acredita que será fornecido um nível de suporte ou serviço que 

adicionará valor à organização e que não pode ser fornecido internamente de 

maneira eficiente; 

• Terceirização cooperativa, onde algumas atividades ou funções da TI são executadas 

conjuntamente por um terceiro e pela área de TI interna. 

 No segundo quadrante do quadro 4 está a terceirização de transição, que envolve a 

migração de uma plataforma tecnológica para outra. Esse tipo ilustra as seguintes etapas: 

• Gerenciamento dos sistemas legados, que envolve a necessidade de manter antigos 

sistemas em operação, antes da passagem desses para tecnologias mais avançadas; 

• Transição para a nova tecnologia ou sistema, na qual se realiza uma transição gradual 

dos sistemas de informações em uso para novos sistemas; 

• Estabilização e gerenciamento da nova plataforma, que inclui ajustes e 

implementação de alguns módulos ainda inexistentes. 

 Em seu terceiro quadrante, o quadro 4 tem situada a terceirização de processos de 

negócio, que identifica as situações em que um prestador de serviços assume inteiramente 

uma atividade do cliente. A principal razão que leva uma organização a terceirizar processos 

de negócio passa pela redução de custos (PRADO; TAKAOKA, 2001). 

 Finalmente, no quarto quadrante do quadro 4 está a terceirização via contrato de 

benefícios de negócio, que consiste em um acordo que define a contribuição do fornecedor ao 

cliente, em termos de benefícios específicos ao longo do negócio, e vincula os pagamentos 

estipulados ao fornecimento de tais benefícios. 
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 Lee e Kim (2003) classificam a terceirização em função do objeto terceirizado, 

utilizando duas categorias, ambas representadas na figura 6: 

• Terceirização de ativos, que envolve transferência dos ativos como hardware, 

software e pessoas para os fornecedores; 

• Terceirização de serviços, que envolve o gerenciamento de sistemas sem a 

transferência de ativos. 

 

 

 

 
 

Figura 6 – Terceirização em Função do Objeto Terceirizado 
Fonte: Adaptado de Lee e Kim (2003). 

 

 Lacity e Willcocks (2001) apresentam oito categorias de terceirização em TI, 

conforme será exibido na figura 7, algumas como variações de tipos anteriores: 

• A terceirização de valor agregado combina as forças do cliente e do fornecedor para 

disponibilizar produtos e serviços com riscos e recompensas compartilhados ou para 

atingir melhorias de negócios com benefícios mútuos; 

• A terceirização por capital compartilhado cria objetivos comuns por meio da 

propriedade compartilhada; 

• A terceirização múltipla utiliza vários fornecedores para eliminar o poder de 

monopólio de um único fornecedor e poder colher o melhor de cada um deles; 

• A terceirização realizada no exterior concentra-se na busca de fornecedores ágeis e 

mais baratos; 

• A co-terceirização vincula os pagamentos a fornecedores ao desempenho obtido nos 

negócios; 
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• A terceirização de processos de negócio transfere para um fornecedor que execute 

por um preço mais competitivo, e da mesma forma, os processos não-essenciais de 

negócio; 

• A terceirização por subproduto permite que as áreas internas atuem de maneira 

independente, como se fossem fornecedores terceirizados; 

• A terceirização por contratação criativa busca identificar ações criativas e inovadoras 

que representem oportunidades de melhoria no desempenho empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 – Categorias de Terceirização em Tecnologia da Informação 

Fonte: Adaptado de Lacity e Willcocks (2001). 
 
 Segundo Babaie (2004), o Gartner Group5 utiliza como referência para seus estudos 

na área de TI, um grupamento de serviços que busca evidenciar a variedade de serviços de TI 

disponíveis no mercado, segundo algumas dimensões. Percebe-se que a terceirização em TI, 

nesta ótica, pode variar entre a prestação de todos os serviços de desenvolvimento, 

                                                 
5 Gartner Group é uma empresa de consultoria fundada em 1979, nos Estados Unidos, que atua em mais de 75 
países pelo mundo. 
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manutenção e operação dos sistemas por um provedor de serviços externo, em uma 

contratação arriscada e extremamente complexa, até um simples contrato com um prestador 

de serviços para prover uma única tarefa, tal como a instalação de uma peça de software, algo 

de feição elementar. O rol classificatório é exibido no quadro 5. 

 
NÍVEIS DE SERVIÇOS 

Gerais Gerais por 
Categoria 

Específicos 
Orientados 

Altamente  
Específicos 

PC Hardware de 
clientes Estação de trabalho 

Cópia Gestão da 
documentação de 

hardware Impressão 

Servidor de aplicações Hardware 
corporativos Servidor de hardware 

Armazenamento de outros 
subsistemas Armazenamento de 

subsistemas de 
hardware Armazenamento de sistemas 

baseados em RAID 
Equipamentos corporativos 

Suporte a hardware

Suporte a 
equipamentos de 
telecomunicações Infra-estrutura de equipamentos 

Software de gestão da cadeia e de 
back-office 

Software pessoais e colaborativos 
Engenharia de software 

Software aplicativo 

Software front-office/CRM 
Software de gestão de 

armazenamento 

Suporte a software 

Infra-estrutura de 
software Software de rede e operacionais 

Suporte a 
produtos 

Operação de 
software 

Sistemas 
operacionais da 

Microsoft 

Sistemas operacionais Unix e 
outros 

Consultoria de 
negócios Consultoria 

Consultoria de TI 
Desenvolvimento de 

aplicativos 
Entrega 

Desenvolvimento e 
integração 

Integração 

Implementação de software 
middleware e desenvolvimento de 

aplicativos ad hoc 

Gestão de 
aplicativos Gestão de TI 

Gestão de helpdesk 

Serviços 
profissionais 

Gestão de 
processos Operação  

Implementação de software de 
gestão da informação 

 
Quadro 5 – Segmentação do Mercado de Serviços em Tecnologia da Informação 

Fonte: Adaptado de Babaie (2004). 
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3.4.3 Terceirização Seletiva em Tecnologia da Informação 

 Apesar de cada vez mais adotada, a terceirização em TI pode resultar em grandes 

problemas para a empresa contratante, pois este processo não é isento de riscos e exige uma 

grande habilidade gerencial por parte de quem o utiliza. Davenport (2005) afirma que um 

processo malsucedido de terceirização de atividades essenciais para a empresa, pode gerar 

problemas como descompassos nos controles operacionais, duplicação dos esforços no 

relacionamento com clientes, erro no direcionamento de oportunidades, prejuízo à marca ou à 

reputação da empresa, entre outros. 

 Lacity, Willcocks e Fenny (1996) relatam casos de algumas companhias que tiveram 

que pagar somas significativas de dinheiro para se livrarem dos contratos de terceirização e 

reconstruírem a potencialidade interna dos seus sistemas de informação. Aqueles autores 

defendem que as atividades-meio de TI podem ser terceirizadas, enquanto as atividades-fim 

devem ser mantidas internamente, numa combinação de outsourcing e insourcing. 

 Leite (1995) informa que alguns dos benefícios identificados na terceirização seletiva 

em TI advêm da concentração de esforços nas atividades-fim, da previsibilidade dos gastos, 

da objetividade na análise custo e benefício, da agilidade na implementação de soluções, da 

objetividade na definição de prioridades, da redução de custos e da previsibilidade de prazos. 

 Segundo Cavalcanti (1999), a terceirização seletiva em TI mostra uma tendência de 

crescimento, pois se de um lado existem técnicos ávidos por conhecimento e tecnologias, de 

outro lado existem empresários ansiosos por soluções que lhes tragam retorno financeiro mais 

rápido e que encontram grandes dificuldades para manterem-se atualizados com as 

tecnologias de ponta. 

 Stutz (1999) alerta para o fato de que o processo de terceirização seletiva em TI vem 

amadurecendo, tendo passado a ser visto pelos administradores das empresas como uma 
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alternativa estratégica que deveria ser levada em consideração na análise da geração de 

resultados que façam alcançar os objetivos da atividade do seu negócio. 

 Fowler e Jeffs (1998) realizaram um estudo com gestores envolvidos nas decisões de 

terceirização em TI, no qual explicitaram que a dimensão estratégica da TI é central para o 

debate. De fato, se por um lado o estudo revelou uma tendência crescente para a terceirização 

de determinadas atividades-meio de TI, por outro foi demonstrado receio em renunciar ao 

controle sobre determinadas atividades críticas, tais como o PETI. Como contribuição, 

aqueles autores propõem um modelo relacionando importância estratégica e susceptibilidade à 

adoção de abordagens da terceirização em TI, conforme ilustrado na figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 – Abordagens da Terceirização em Tecnologia da Informação 

Fonte: Adaptado de Fowler e Jeffs (1998). 
 

 Para Fowler e Jeffs (1998), em função da subjetividade associada à categorização 

entre as atividades de natureza estratégica (atividades-fim) e aquelas de natureza operacional 

(atividades-meio), a adoção da terceirização só pode ser efetivamente considerada quando 

esta distinção entre as atividades estiver bastante clara para a organização. 
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 Os resultados exibidos na figura 8 mostram ainda que, quando se procura uma 

aproximação do estado-da-arte das habilidades e dos conhecimentos técnicos específicos de 

TI, a terceirização se configura como uma boa alternativa. 

 Contudo, embora os potenciais benefícios da terceirização sejam reconhecidos, 

muitas das vantagens esperadas com a terceirização podem ser alcançadas internamente, caso 

sejam feitas melhorias internas na função de TI. Tal opção, caso adotada, não levaria a 

organização a incorrer em uma série de riscos propiciados pela terceirização. 

 Além de tudo isso, é importante encontrar um terceiro que realmente atenda às 

necessidades e metas de qualidade definidas pela contratante para os serviços e atividades 

terceirizáveis. Assim, para que a utilização do processo de terceirização possa representar 

efetivamente ganhos de qualidade, torna-se necessário que o prestador de serviços conheça 

muito bem as metas de qualidade definidas pelo seu contratante e que este último monitore 

efetivamente o cumprimento de tais metas. 

 Um tipo de solução para gerenciar as expectativas de serviços entregues pela 

empresa de TI contratada é o acordo por nível de serviço, ou service level agreement (SLA). 

O SLA representa um modelo para gestão de contratos de terceirização em TI no qual os 

envolvidos podem definir quais os serviços e os níveis de atendimento abrangidos (STURM; 

MORRIS; JANDER, 2001). 

 O SLA é eficiente por oferecer uma linguagem comum para comunicação entre duas 

partes, contratante e contratado, por meio de indicadores de nível de serviços. No SLA 

externo, isto é, entre um prestador de serviço e seu cliente (outra empresa), esse tipo de 

acordo garante níveis específicos de performance e confiabilidade. 

 Apesar de ser uma prática recomendada nem todas as empresas têm adotado o SLA, 

constatando-se que a maior parte não tem critérios formais de medição do desempenho da 

qualidade dos serviços terceirizados em TI (STURM; MORRIS; JANDER, 2001). 
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 A elaboração dos contratos é outro aspecto a ser cuidadosamente analisado. De 

acordo com Hoyt (2000), os contratos constituem acordos escritos que formam as bases do 

relacionamento entre empresas. O sucesso de uma terceirização pode ser creditado ao contrato 

correspondente e irá depender da correta definição dos objetivos que se pretende alcançar, do 

estabelecimento do nível de serviço e dos instrumentos de controle e da escolha correta da 

empresa a ser contratada. 

 O contexto que se configura, portanto, é por um lado, a existência de opções cada 

vez mais abrangentes de alternativas de soluções de provimento de serviços de TI e um 

aumento do número de provedores de serviços disponíveis, associados à perspectiva de 

ganhos em termos de custos e qualidade na prestação de serviços, e, por outro, os riscos 

associados às decisões de terceirização e as falhas em contratos de terceirização e alianças 

previamente estabelecidos. Assim, as decisões precisam ser tomadas em termos de riscos e 

benefícios. 

 Cronk e Sharp (1998) destacam que se a organização aceita a terceirização como 

uma opção significativa para suportar sua cadeia de valor, então a qualidade das decisões de 

terceirização afetará o sucesso da empresa. 

 Diante do cenário apresentado, tomar decisões de terceirização em TI de forma 

consciente torna-se extremamente importante. Muitas das conseqüências negativas que as 

organizações que estabeleceram contratos de terceirização estão vivenciando, resultam de 

decisões equivocadas quanto às alternativas de prestação de serviços de TI. 

 

3.5 Modelo Operacional da Pesquisa 

 Com base nos conceitos resgatados da literatura, alguns detalhes relevantes para a 

pesquisa foram incorporados ao diagrama conceitual inicial, conforme ilustrado na figura 9, 

resultando no modelo operacional da pesquisa. Nele estão retratadas as diretrizes da busca, 
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quais sejam os impactos da terceirização não-seletiva em tecnologia da informação, 

considerando competências e processos definidos em atividades-meio e atividades-fim e 

seletividade de terceirizações em TI, quiçá estipulada em critérios. Na figura estão detalhados 

os itens operacionais que serão objetivados na pesquisa de campo que tem seus procedimentos 

arrolados no capítulo seguinte. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 – Modelo Operacional da Pesquisa 
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4 Procedimento Metodológico 
 

 O objetivo desta pesquisa é identificar quais os impactos causados pela terceirização 

não-seletiva em tecnologia da informação em ambientes de empresas que atuem sob 

regulação, comercializando bens taxados como utilities. A ausência de critérios específicos 

para a adoção da prática de terceirização em TI pode influenciar a produtividade e 

competitividade das empresas, justificando, assim, a continuidade dos esforços no sentido de 

obter melhor entendimento deste fenômeno e dos seus efeitos. 

 Enfatiza-se a exploração do tema estudado em um contexto organizacional, o que 

torna necessário buscar um procedimento metodológico aderente a este contexto e consistente 

com o intento da busca. No presente capítulo é apresentado esse procedimento metodológico 

que serviu de roteiro para implementação da pesquisa. 

 

4.1 Metodologia de Pesquisa e seu Enfoque na Literatura 

 A dimensão metodológica preocupa-se com a instrumentação do acesso ao 

conhecimento, desempenhando o papel de captar as diversas realidades construídas pelos 

investigados, reunindo-as, comparando-as e contrastando-as dialeticamente (RICHARDSON, 

1999), valendo-se de diferentes alternativas. Cada alternativa de pesquisa caracteriza-se por 

pressupostos ontológicos e da natureza humana, como também por uma postura 

epistemológica (SILVA; MENEZES, 2001). Em adição, a literatura especializada da área de 

metodologia aponta que as abordagens de pesquisa se distinguem pelos diferentes 

pressupostos filosóficos assumidos (LAKATOS; MARCONI, 1996). 

 Embora nas ciências sociais os paradigmas de pesquisa polarizem-se entre o 

positivista e o interpretativo (GIL, 2002), a corrente dominante no cenário histórico das 

pesquisas científicas tem sido a visão positivista. Visto de uma forma geral, o positivismo 
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enfatiza a ciência e o método científico como únicas fontes de conhecimento, distinguindo os 

valores, estabelecidos pela filosofia e metafísica, dos fatos, derivados da realidade (FIORESE, 

2003). 

 De acordo com Barros e Lehfeld (2003), algumas das características do pensamento 

positivista são a unidade do método científico, o caráter eminentemente empírico e a forte 

influência das ciências exatas. O propósito maior de uma pesquisa positivista é explicar a 

ocorrência de um determinado fenômeno. Para tanto, são utilizados nesse tipo de pesquisa, 

métodos eminentemente quantitativos, ou seja, ancorados em números que tentam, tão 

somente, representar uma realidade temporal observada (COOPER; SCHINDLER, 2003). 

 O positivismo é considerado como uma linha de pensamento que, pela sua ênfase nos 

fatos observáveis, deu muito impulso às ciências exatas e naturais. Como afirma Alves (1996, 

p. 94): “nas ciências chamadas exatas, os ingredientes têm qualidade e uniformidade 

garantida. Não é que a ciência seja exata. O que ocorre é que não há variações”. Em áreas do 

conhecimento como matemática, física e química, por exemplo, essa ideologia sempre gozou 

de muito respaldo e assim acabou se espraiando para outros campos do saber, incluindo a 

administração e outras ciências sociais. 

 Santos (2000), a seu turno, observa a ampliação do uso do paradigma interpretativo 

nas pesquisas da área social, especialmente na administração. Isso é evidenciado pelo 

crescente número de trabalhos científicos que utilizam métodos qualitativos de investigação 

nessa área. Esse fato revela a percepção crescente da necessidade do uso de um método de 

pesquisa que ofereça uma compreensão mais acurada dos objetos estudados na administração 

(RICHARDSON, 1999), como, a priori, possibilita a visão interpretativista. 

 De fato, as abordagens interpretativas defendem que o homem não pode ser estudado 

matematicamente, pois, por sua complexidade, não responde linearmente aos mesmos 

estímulos (SILVA; MENEZES, 2001). O interpretativismo visa descrever e decodificar os 
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componentes de um sistema complexo de significados, tendo por objetivo traduzir e expressar 

o sentido dos fenômenos do mundo social (GODOY, 1995) e isto, para essa corrente, 

corresponde à essência do ato de pesquisar. Mas a pesquisa vai além. Visa obter 

compreensões aprofundadas acerca dos problemas estudados. 

 De acordo com Lakatos e Marconi (1996, p. 15) “pesquisar não é apenas procurar a 

verdade; é encontrar respostas para questões propostas, utilizando métodos científicos”. Pode-

se ver então que a pesquisa científica exige certo grau de formalidade, ou como afirmam 

Barros e Lehfeld (2003, p. 30), a pesquisa científica “é a exploração, é a inquirição e é o 

procedimento sistemático e intensivo que tem por objetivo descobrir, explicar e compreender 

os fatos que estão inseridos ou que compõem uma determinada realidade”. 

 Por essa definição vê-se que a pesquisa não é algo simples. Ela não deve ser 

entendida apenas como um simples processo investigativo, um método simplório de 

inquirição. Pesquisar requer um planejamento minucioso das etapas a serem observadas, 

como seleção do tema de pesquisa, definição do problema a ser investigado, processo de 

coleta, análise e tratamento dos dados e apresentação dos resultados. 

 Na visão de Barros e Lehfeld (2003), o campo das ciências sociais, ao qual pertence 

a administração, é rico na utilização de métodos variados de investigação, e não poderia ser 

diferente, pois o homem é um dos principais objetos de estudo desse campo científico. Assim, 

fica evidente a necessidade de empregar modelos investigativos abrangentes que permitam 

compreender a complexidade humana em suas mais minuciosas nuanças, valorando aspectos 

científicos. 

 Cooper e Schindler (2003) definem o método científico como um conjunto ordenado 

de procedimentos que se mostram eficientes na busca do conhecimento e objetivam garantir 

rigor científico e representatividade da realidade. Por isso, o pesquisador busca utilizar o 



 70

método de pesquisa que melhor se adeqüe à sua realidade, a depender do objeto a ser 

estudado. 

 

4.2 Natureza e Abordagem de Pesquisa 

 Considerando ainda aspectos formais, uma pesquisa pode ser classificada quanto à 

forma de abordagem do problema, em consonância com seu método, como qualitativa ou 

quantitativa. A pesquisa quantitativa é aquela que reúne, registra e analisa todos os dados 

numéricos que se referem às atitudes e aos comportamentos do público-alvo (ALVES, 1996). 

Por sua vez, a pesquisa qualitativa considera a existência de uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito, a qual não pode ser traduzida em números (RICHARDSON, 1999). A 

interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são essenciais nesta forma de 

pesquisa, a qual não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas (SILVA; MENEZES, 

2001). 

 Para Godoy (1995), a pesquisa qualitativa parte de questões ou focos de interesses 

amplos, os quais vão se definindo na medida em que o estudo se desenvolve, legitimando-se 

pela obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos e pelo 

contato direto do pesquisador com a situação estudada. Neste mergulho, procura-se 

compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da 

situação em estudo. 

 De fato, como destaca Lakatos (1997), pesquisas sociais em organizações lidam com 

as ações dos atores, os quais têm autonomia de decisão e comportamentos não previsíveis. 

Estes aspectos são de difícil mensuração, pois dependem da observação dos elementos que se 

escondem nas entrelinhas das respostas. As pesquisas quantitativas normalmente não 

contemplam este tipo de informação (LAKATOS; MARCONI, 1996). 
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 Complementarmente, a pesquisa exploratória visa prover o pesquisador de maior 

conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa em perspectiva. Por isso, é apropriada 

para ampliar a familiaridade, o conhecimento e a compreensão do fenômeno (GODOY, 

1995). Conhecendo de maneira mais profunda o assunto, o pesquisador poderá estabelecer 

melhor o problema de pesquisa por meio da elaboração de questões de pesquisa e do 

desenvolvimento ou criação de hipóteses explicativas para os fatos e fenômenos a serem 

estudados. 

 Este maior refinamento leva à montagem de pesquisas descritivas e explicativas. As 

pesquisas descritivas visam descrever as características de determinada população ou 

fenômeno, envolvendo o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, como questionários 

e observação sistemática (SILVA; MENEZES, 2001). As pesquisas explicativas, por sua vez, 

identificam fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de fenômenos (GIL, 

2002). 

 De acordo com Yin (2005), cada vez mais, existe a tendência do uso de técnicas 

qualitativas para pesquisas exploratórias que visam incorporar aos modelos teóricos 

elementos verificados na prática. Particularmente na área de sistemas de informação, as 

discussões sobre o uso de técnicas qualitativas para as pesquisas exploratórias têm sido 

ampliadas (SANTOS, 2000). 

 Assim, dado ao tipo de problema do estudo ora proposto, tendo em vista os objetivos 

que orientam a investigação e dada a sintonia com as estratégias de implementação de 

pesquisas na área, a abordagem qualitativa de natureza exploratória afigura-se como a mais 

apropriada para o desenvolvimento do presente estudo. 
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4.3 O Método de Estudo de Caso 

 Para Lakatos e Marconi (1996), todas as ciências caracterizam-se pela utilização de 

métodos científicos, configurados como um conjunto de atividades sistemáticas e racionais 

que permite alcançar o objetivo, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 

auxiliando as decisões do pesquisador. 

 Uma estrutura metodológica bem definida é condição fundamental para a realização 

de uma pesquisa científica. Isso pode ser verificado nas palavras de Araújo (1993, p. 19), que 

apregoa que “a ciência é, portanto, metódica. Pretende fornecer um modelo de realidade na 

forma de um conjunto de enunciados, que permitem obter explicações acerca de fenômenos e 

que são, além disto, susceptíveis de algum tipo de confirmação ou refutação, enfim de 

validação”.  

 O método de estudo de caso é utilizado de forma extensiva em pesquisas nas ciências 

sociais e nas áreas voltadas à prática, como a administração. Segundo Yin (2005), o estudo de 

caso configura-se como o método que examina um fenômeno de interesse em seu ambiente 

natural, em uma situação tecnicamente única, pela aplicação de diversas técnicas de coleta de 

dados, visando obter informações de múltiplas entidades e diversas fontes de evidências. 

 Gil (2002) afirma que a metodologia de estudo de caso é indicada quando envolve o 

estudo profundo de um ou poucos objetos de forma a permitir o seu amplo e detalhado 

conhecimento. Esta metodologia supõe, assim, o exame detalhado de um ou de um pequeno 

número de casos, configurando o que se taxa de estudo de caso único ou estudo de casos 

múltiplos. 

 Para Yin (2005), o método de estudo de caso, em geral, é preferível quando: 

• As questões apresentadas procuram explicar o como ou o porquê; 

• O pesquisador tem pouco controle sobre os eventos; 
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• O foco está sobre um fenômeno contemporâneo dentro de algum contexto da vida 

real. 

 O estudo de caso apresenta etapas distintas de trabalho, sendo possível visualizar 

suas fases típicas no esquema da figura 10. O conjunto destas etapas configura de forma 

ordenada o protocolo do estudo de caso, que será descrito na seção 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Etapas do Estudo de Caso 
Fonte: Adaptado de Godoy (1995). 

 

 Na etapa de planejamento, onde a pesquisa é estruturada, são definidas as questões e 

proposições do estudo, a unidade de análise e os critérios de interpretação das descobertas. 

Nesta etapa, Godoy (1995) aconselha a definição da unidade a ser investigada, por exemplo, a 

seleção da empresa e o setor ou área de interesse do estudo. O pesquisador deverá definir com 

quem falar, quando e como observar e escolher as fontes de informações adequadas. Após 

estas definições iniciais, é necessário negociar acesso ao local do estudo. 
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 Na etapa de coleta de dados, que visa a obtenção de evidências para o estudo 

proposto, o rigor metodológico deve ser assegurado por meio de uma delimitação prévia e 

rígida de como serão realizados a coleta, o gerenciamento e a análise de dados (MERRIAN, 

1988). 

 Na etapa de análise e interpretação dos dados, que consiste em examinar, categorizar 

e classificar as evidências coletadas, devem ser apresentados os resultados obtidos na 

pesquisa, analisando-os sob o crivo dos objetivos do estudo. Assim, a apresentação dos dados 

é a evidência dos resultados e a interpretação consiste no contrabalanço dos dados com a 

teoria (RAUEN, 1999). 

 A última etapa do método de estudo de caso é composta pela elaboração de relatório 

e pela apresentação dos resultados da pesquisa, momento em que o pesquisador emite suas 

conclusões. 

 Em se tratando de um caso único, mister se faz identificar o caso e justificar a 

relevância e pertinência de estudá-lo. 

 

4.4 O Caso Selecionado 

 A Companhia Pernambucana de Gás – Copergás é uma sociedade de economia 

mista, de capital fechado, cujo acionista majoritário é o Estado de Pernambuco. Criada em 17 

de setembro de 1992, a Copergás odoriza, canaliza e distribui o gás natural em Pernambuco 

desde 1994, atendendo aos mercados industrial, automotivo, residencial, comercial, 

termoelétrico e de cogeração, sendo detentora de uma das maiores redes de distribuição do 

Nordeste, com quase 300 km de extensão. 

 O gás natural tem aumentado seu papel estratégico como fonte de energia para o 

mundo, principalmente em razão de seu menor impacto ambiental em comparação com as 

demais fontes fósseis. Até 1988, a concessão da distribuição de gás natural canalizado era 
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municipal e existiam somente duas distribuidoras no Brasil, nos Estados de São Paulo e Rio 

de Janeiro. Com a Constituição Federal de 1988, os serviços de gás canalizado passaram a ser 

de competência dos Estados, podendo a sua exploração ser feita diretamente ou por meio de 

empresas estatais. Posteriormente, em 1995, uma emenda constitucional possibilitou que estes 

serviços fossem explorados tanto por empresas estatais como privadas, tendo o Estado como 

poder concedente. 

 Atualmente, vinte e dois Estados e o Distrito Federal contam com empresas 

distribuidoras de gás canalizado, totalizando vinte e seis empresas que dispõem da concessão 

de exploração dos serviços de gás canalizado. Destas empresas, vinte e uma são estatais e 

cinco são privadas. 

 O mapa a seguir relaciona as empresas distribuidoras e sua região de atuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Distribuidoras de Gás Canalizado no Brasil 
Fonte: Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, ABEGÁS (2007). 
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 Dentre os principais objetivos das empresas distribuidoras de gás canalizado, 

destacam-se: 

• A ampliação da oferta de gás natural no país, quer seja de produção nacional, quer 

seja por meio de importação; 

• A implantação de empresas distribuidoras de gás canalizado em todos os Estados da 

Federação; 

• A colaboração com órgãos do governo federal e dos governos estaduais na 

formulação de programas de desenvolvimento e fortalecimento da indústria do gás 

canalizado; 

• O intercâmbio e a cooperação técnica e institucional entre as empresas distribuidoras 

de gás canalizado no Brasil. 

 Além desses objetivos comuns, as empresas que trabalham com utilities no Brasil 

enfrentam problemas semelhantes e buscam solucioná-los freqüentemente em ações 

conjuntas. Em adição, após a liberação para as privatizações feita pelo governo federal em 

1995, diversas empresas distribuidoras de gás natural terceirizaram suas atividades de TI de 

forma intensiva, em alguns casos, sem obedecer a nenhum processo de seletividade. 

 Desta forma, pela peculiaridade das funções exercidas e pela prática rotineira de 

terceirizações nesse tipo de organização, estudando-se uma companhia, se estará compilando 

diversas visões válidas para todo o segmento, sendo, portanto, representativo para o setor o 

estudo ora proposto. 

 Assim, sendo o setor de distribuição de gás natural de importância estratégica para o 

país, não só do ponto de vista econômico, mas também por sua relevância para o bom 

andamento da vida moderna e em sociedade, um estudo que aporte conhecimento para a 

melhor gestão das empresas deste setor será de grande utilidade. 
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 Por fim, graças à franquia de acesso da pesquisadora ao ambiente de estudo, tem-se 

uma boa possibilidade de uma análise aprofundada do cenário, fator esse que justifica um 

pouco mais a presente escolha. 

 

4.5 Desenho da Pesquisa 

 O desenho de pesquisa é uma forma de representar a ordem lógica do trabalho, com 

o intuito de auxiliar o pesquisador a produzi-lo (LAKATOS; MARCONI, 1996). Isso é o que 

se busca demonstrar na figura 12. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 – Desenho da Pesquisa 
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4.6 Protocolo do Estudo de Caso 

 Para o desenvolvimento do estudo foi estruturado um protocolo de estudo de caso. 

Tal protocolo relaciona todas as etapas, procedimentos e regras a serem seguidas pela 

pesquisadora para implementação do trabalho. Para a presente pesquisa, o protocolo do estudo 

de caso foi aquele que é exibido no quadro 6. 

Identificar conjuntos de processos de gestão taxados como atividades-meio e 
atividades-fim 

Determinar, dentre os processos de gestão identificados, aqueles que usam 
tecnologia da informação e que envolvem competências essenciais e não 

essenciais à empresa 
Destacar quais processos, dentre aqueles identificados que usam tecnologia 

da informação, poderiam ou não estar relacionados à terceirização 
Identificar impactos organizacionais causados pela não-seletividade na 

terceirização em tecnologia da informação 

Objetivos do 
estudo de caso 

Explicitar critérios para escolha de terceirizados em tecnologia da 
informação 

Obtenção de autorização para estudar o caso 

Elaboração e validação do roteiro das entrevistas 

Escolha das pessoas a serem entrevistadas 
Preparação 

Realização de pré-teste para validação do roteiro 

Agendamento do levantamento de dados 

Realização das entrevistas 

Transcrição dos dados 

Procedimentos 
de campo 

Imprimir entrevistas e colher assinaturas dos entrevistados 

Análise dos dados coletados 

Categorização dos dados 

Interpretação dos dados 

Relatório do 
estudo de caso 

Formulação do resultado final 

 
Quadro 6 – Protocolo do Estudo de Caso 

Fonte: Baseado em Yin (2005). 
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4.7 Coleta de Dados 

 Para Bruyne, Jacques e Shoutheete (1991), os estudos de casos são análises 

intensivas, empreendidas em uma única ou em algumas organizações, que reúnem 

informações detalhadas com vistas a apreender a totalidade de um determinado fenômeno. Por 

este motivo, os estudos de caso podem recorrer ao uso de variadas técnicas de coleta de dados 

em busca das evidências. Essa coleta de múltiplas percepções é taxada em pesquisa como 

triangulação de dados. 

 A adoção dessas diversas formas de coleta de dados corresponde a um processo no 

qual várias fontes de evidência são utilizadas para tornar as idéias mais claras, tendo em vista 

a repetição de interpretações e observações (YIN, 2005). Para esse último autor, existem seis 

fontes de evidência distintas aplicáveis em um estudo de caso, a saber: documentos, registros 

em arquivo, entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos físicos. Para o 

caso em pauta, as técnicas utilizadas para a coleta de dados foram observação direta, 

entrevistas e pesquisa documental. 

 Ainda de acordo com Yin (2005), a coleta de dados para uma pesquisa possui três 

atividades vinculadas entre si. A primeira atividade da coleta de dados é a seleção de 

instrumentos de medição. Tais instrumentos devem atender a requisitos de validade, onde a 

medição deverá representar o conceito medido com segurança e confiabilidade. A segunda 

atividade é a aplicação do instrumento de medição, de modo que seja possível obter as 

observações e medições das variáveis que interessam para a pesquisa. A terceira atividade é a 

preparação dos dados coletados para que sejam analisados corretamente. 

 A seguir são discutidas conceitualmente as formas de coleta utilizadas nesta 

pesquisa. 
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4.7.1 Observação Direta 

 A observação direta é realizada por meio do contato direto do pesquisador com o 

fenômeno observado para acompanhar as ações dos atores em seu contexto natural, a partir de 

sua perspectiva e seus pontos de vista (BAUER; GASKELL, 2002). 

 Para Cooper e Schindler (2003), a observação direta ocorre quando o observador está 

presente no campo, monitorando e registrando o fenômeno ou o comportamento do sujeito no 

momento exato, não havendo necessidade de relatos de terceiros ou de evidências 

comprobatórias filtradas por respondentes. 

 Godoy (1995) propõe que o observador tenha sempre em mente o foco de interesse, 

para não acumular informações inúteis ao desenvolvimento da pesquisa e sugere que, durante 

sua permanência no campo de observação, o observador tenha à mão um instrumento para 

proceder às anotações, tais como: a descrição do evento observado, aspectos físicos, 

comportamentais e suas reflexões. 

 Bruyne, Jacques e Shoutheete (1991) mostram que dependendo do referencial de 

análise do pesquisador, é possível que ele seja capaz, com dados da observação direta, de 

propor explicações funcionais para os fenômenos que observa. No entanto, reconhecem que 

tais considerações sempre serão insuficientes para estabelecer o processo que levou à situação 

observada. Reconhecendo essas limitações, não raro os pesquisadores aliam essa fonte a 

outras, a exemplo das entrevistas. 

 

4.7.2 Entrevista 

 A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza 

profissional (LAKATOS; MARCONI, 1996). Para Bauer e Gaskell (2002), a entrevista 
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consiste no desenvolvimento de precisão, concentração, fidedignidade e validade de um certo 

ato social como a conversação. Trata-se, pois, de uma conversação efetuada face a face, de 

maneira metódica. 

 Tecnicamente, a entrevista é um procedimento utilizado para a coleta de dados ou 

para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema social, visando a obtenção de 

informações do entrevistado, sobre determinado assunto ou problema (RICHARDSON, 

1999), e quando realizada por um investigador experiente, é muitas vezes superior a outras 

técnicas de obtenção de dados, conforme afirma Roesch (1999). As entrevistas podem ser 

distinguidas quanto à forma e quanto ao conteúdo. 

 Quanto à forma, as entrevistas podem ser estruturadas ou semi-estruturadas. Segundo 

Lakatos e Marconi (1996), uma entrevista construída com perguntas e respostas pré-

formuladas denomina-se entrevista estruturada. Um instrumento de coleta de dados desse tipo 

necessariamente pressupõe o conhecimento das perguntas mais relevantes e, o que é mais 

importante, pressupõe o conhecimento das principais respostas fornecidas pelas pessoas. 

 A entrevista semi-estruturada, também chamada entrevista em profundidade, em vez 

de buscar a resposta por meio de diversas alternativas pré-formuladas, visa obter do 

entrevistado o que ele considera os aspectos mais relevantes de determinado problema, ou 

seja, as suas descrições de uma situação em estudo (BAUER; GASKELL, 2002). Por meio de 

uma conversação guiada, pretende-se obter informações detalhadas que possam ser utilizadas 

em uma análise qualitativa. 

 Lakatos e Marconi (1996) afirmam ainda que a técnica de entrevista semi-estruturada 

permite uma cobertura mais profunda sobre determinados assuntos. Além disso, a interação 

entre o entrevistador e o entrevistado favorece as respostas espontâneas e proporciona uma 

abertura e proximidade maior entre entrevistador e entrevistado, o que permite ao 

entrevistador tocar em assuntos mais complexos e delicados. Desse modo, esse tipo de 
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entrevista colabora muito na investigação dos aspectos valorativos dos informantes que 

determinam significados pessoais de suas atitudes e comportamentos. As respostas 

espontâneas dos entrevistados e a maior liberdade que estes têm, podem fazer surgir questões 

inesperadas ao entrevistador que poderão ser de grande utilidade em sua pesquisa. 

 Quanto ao conteúdo, Richardson (1999) apresenta seis tipos de objetivos de coleta 

obtidos a partir das entrevistas: averiguação de fatos, determinação das opiniões sobre os 

fatos, determinação de sentimentos, descoberta de planos de ação, conduta atual ou do 

passado e motivos conscientes para opiniões, sentimentos, sistemas ou condutas. 

 De acordo com Lakatos e Marconi (1996), para maior êxito da entrevista devem-se 

observar alguns procedimentos, ilustrados na figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Procedimentos para Entrevista 
Fonte: Baseado em Lakatos e Marconi (1996). 
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4.7.3 Pesquisa Documental 

 Segundo Lakatos e Marconi (1996), a principal característica da pesquisa documental 

é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, constituindo o que se denomina de 

fonte primária. 

 Para Roesch (1999), a pesquisa documental pode se constituir numa técnica valiosa 

de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por outras 

técnicas, seja desvendando aspectos novos de um tema ou problema. 

 Bauer e Gaskell (2002) explicam que o propósito desse tipo de pesquisa é fazer 

inferências sobre os valores, os sentimentos, as intenções e a ideologia dos autores dos 

documentos, além de indicar quais problemas devem ser melhor explorados por outros 

métodos. 

 Richardson (1999) destaca que o tratamento de dados primários tem certamente 

vantagens e desvantagens. A pesquisa documental é normalmente mais rápida, de custo 

ordinariamente mais baixo e quase sempre de maior acessibilidade. No entanto, esse tipo de 

pesquisa comporta também algumas possíveis desvantagens, no que se refere à desatualização 

dos dados e ao desconhecimento do real valor ou qualidade do documento pesquisado. 

 

4.7.4 Procedimentos para Coleta de Dados 

 No estudo em pauta, foram utilizadas as técnicas de entrevista, observação direta e 

pesquisa documental. Com base nestas três fontes de dados, foi feita a triangulação das 

informações obtidas. 

 As atividades de pesquisa documental foram conduzidas por meio de análise dos 

contratos de TI com empresas terceirizadas. Na análise documental dos contratos, buscou-se 
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identificar cláusulas contratuais associadas a mecanismos de controle dos níveis de serviços 

prestados pelas empresas terceirizadas. 

 As entrevistas foram realizadas por meio de questões abertas, fundamentadas no 

resgate da literatura e nos objetivos do estudo, visando entender e captar a perspectiva dos 

entrevistados. Foram gravadas, transcritas e analisadas, a fim de garantir maior confiabilidade 

à pesquisa. Os depoimentos envolveram gestores das áreas comercial, técnica e 

administrativa. 

 Foi efetuado um pré-teste do roteiro da entrevista com um pequeno grupo escolhido, 

a fim de verificar a abrangência das questões e o atingimento dos objetivos da coleta. 

Verificadas as falhas, como por exemplo, a incompreensão, por parte do informante, do 

significado de algumas perguntas da pesquisa, o que poderia levar a uma falsa interpretação, 

reformulou-se o roteiro da entrevista, conservando, modificando, ampliando ou eliminando 

questões, elementos ou conteúdos que não permitiam a obtenção de respostas satisfatórias, 

chegando-se assim, a um script definitivo, único para todos os segmentos ouvidos. 

 A empresa, a exemplo de outras distribuidoras, possui em seu quadro funcional 

apenas um gerente de TI. Todos os outros envolvidos na área estão ligados a fornecedores de 

serviços terceirizados. Há vários contratos em vigência, que contemplam tanto atividades-

meio quanto atividades-fim, o que provoca dificuldades na gestão do setor de TI, dada a 

diversidade de empresas terceirizadas a serem administradas. 

 A figura 14 mostra o organograma da Copergás, destacando os cargos que foram 

selecionados para a entrevista. A seleção baseou-se na importância estratégica dos cargos para 

a empresa, buscando incluir entrevistados das áreas administrativa, comercial e técnica, de 

modo que as três áreas estivessem representadas na pesquisa e fosse possível obter 

informações dos responsáveis por atividades-meio e atividades-fim, incluindo suas diferentes 

percepções sobre o papel desempenhado pela TI na empresa. 
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Figura 14 – Organograma da Copergás com Destaque para as Unidades de Análise 
Fonte: Companhia Pernambucana de Gás (2008). 
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 A autorização para realização das entrevistas, cujo modelo encontra-se exibido no 

apêndice A, foi obtida por meio de carta entregue pela pesquisadora a cada uma das pessoas 

selecionadas. 

 As entrevistas foram pessoais, agendadas, realizadas durante os meses de outubro e 

novembro de 2007, na sede da Copergás, e seguiram o roteiro exibido no apêndice B. No 

início de cada entrevista foi repassado o objetivo da pesquisa e o tempo médio das entrevistas 

foi de 30 minutos. 

 Todas as entrevistas foram transcritas pela pesquisadora e depois impressas, para 

aprovação por cada um dos entrevistados, que após procederem à leitura, carimbaram e 

assinaram o documento, dando assim sua chancela e anuência para utilização do conteúdo, 

configurando uma espécie de validação. 

 

4.8 Análise de Dados 

 Na pesquisa qualitativa, segundo Silva e Menezes (2001), a análise de dados é feita 

concomitante à coleta, de forma a identificar algum aspecto que precise ser reelaborado, 

enquanto o pesquisador ainda estiver no campo. Posteriormente à pesquisa de campo, porém, 

há o momento em que os dados coletados e as análises parciais são interpretados 

conjuntamente, visando formar um todo coerente e detalhado sobre o fenômeno, aderente aos 

objetivos perseguidos e conseqüente com a categorização efetuada. 

 

4.8.1 Análise de Conteúdo 

 Os dados foram analisados utilizando-se a técnica de análise de conteúdo, que, 

conforme Bardin (2004), consiste em uma metodologia de análise de textos que parte de uma 

perspectiva quantitativa, analisando numericamente a freqüência de ocorrência de 
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determinados termos, construções e referências em um dado texto. Na análise de conteúdo, o 

pesquisador busca construir um conhecimento analisando o discurso, a disposição e os termos 

utilizados pelo locutor. 

 Importa referir algumas das variantes das técnicas de análise de conteúdo que se 

agrupam, de acordo com Silva e Menezes (2001), em duas categorias: 

• Procedimentos quantitativos, que são extensivos e têm como unidade base de 

informação a freqüência do aparecimento de certas características de conteúdo; 

• Procedimentos qualitativos que têm como unidade base de informação a presença ou 

ausência de uma característica. 

 Richardson (1999) distingue três grandes categorias de técnicas de análise de 

conteúdo que incidem principalmente sobre certos elementos do discurso, sobre a sua forma 

ou sobre as relações entre os seus elementos constitutivos: 

• As análises temáticas, que revelam as representações sociais a partir de um exame de 

certos elementos constitutivos; 

• As análises formais, que incidem principalmente sobre as formas e encadeamento de 

discurso; 

• As análises estruturais, que concentram-se na forma como elementos de mensagem 

estão dispostos e tentam revelar aspectos subjacentes e implícitos de mensagem. 

 Todo esse esforço de analisar e interpretar os dados objetiva estabelecer 

procedimentos de categorização, síntese, procura por padrões e identificação de aspectos 

significativos para o entendimento do tema, conforme sugerido por Yin (2005). 

 

4.8.2 Procedimentos para Análise de Conteúdo 

 A análise das entrevistas foi realizada em três fases, correspondentes com as fases da 

análise de conteúdo clássica, e caracterizadas a seguir: 
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• A primeira propôs-se a recuperar os diálogos gravados e fazer a sua transcrição, 

enfatizando alguns momentos especiais que foram anotados para o momento da 

análise final; 

• A etapa seguinte buscou identificar os fatos de linguagem que deixam evidente o 

significado nuclear da resposta, assim como aspectos secundários que surgiram a 

partir da questão principal; 

• A última fase foi a análise de conjuntos, em que foram visualizados os fatos de 

evidência relativos a cada entrevistado, no conjunto das suas respostas, bem como 

aqueles que dizem respeito a cada uma das perguntas. 

 Após a transcrição das entrevistas, as respostas foram agrupadas de acordo com as 

questões do roteiro, isto é, foi criada uma tabela específica para cada pergunta, agrupando-se 

todas as respostas, utilizando-se então a análise de conteúdo para maior conhecimento dos 

efeitos provocados pela terceirização não-seletiva na empresa pesquisada. 

 

4.9 Cuidados Metodológicos 

 Barros e Lehfeld (2003) destacam que, para o aumento do rigor científico de uma 

pesquisa, são necessários rígidos padrões metodológicos em relação à coleta de dados, 

medição e obtenção de resultados. 

 Para o desenvolvimento do presente estudo, foram adotados alguns controles e 

cuidados visando garantir rigor acadêmico à pesquisa. A seguir estão listados os principais 

aspectos considerados: 

• A seleção dos entrevistados foi criteriosa, buscando ouvir colaboradores envolvidos 

nas três principais áreas da empresa: comercial, técnica e administrativa. Dessa 

forma, procurou-se obter informações dos responsáveis por atividades-meio e 
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atividades-fim, incluindo suas diferentes percepções sobre o papel desempenhado 

pela TI na empresa; 

• A transcrição das entrevistas foi realizada na íntegra pela pesquisadora, associando a 

transcrição às impressões sobre todas as situações percebidas, buscando garantir 

maior riqueza de percepção; 

• Houve atenção redobrada na transcrição das entrevistas para evitar interpretações 

reveladoras de vieses da pesquisadora; 

• O material transcrito foi ratificado pelos entrevistados, com carimbo e assinatura em 

uma via impressa de cada entrevista, configurando uma validação efetiva da 

percepção colhida. 

 Descritos os passos do procedimento metodológico adotado, far-se-á a análise dos 

resultados do estudo no capítulo seguinte. 
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5 Análise dos Resultados do Estudo 
 

 Este capítulo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos na pesquisa. As 

considerações, comentários e conclusões provêm da análise de conteúdo das entrevistas 

realizadas e das demais coletas feitas, possibilitando uma melhor compreensão da realidade 

observada. 

 

5.1 Perfil dos Entrevistados 

 São apresentados nesta seção dados relativos ao perfil dos entrevistados. Todos os 

entrevistados ocupavam cargos de gerência, coordenação ou assistência à direção, o que 

permitiu coletar informações com visões mais abrangentes acerca do negócio e do mercado 

em que este se insere. A figura 15 exibe o perfil dos entrevistados quanto ao cargo ocupado, 

área de atuação, tempo de empresa e escolaridade. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 – Perfil dos Entrevistados 
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 Dos quinze entrevistados, quatro eram assistentes da diretoria, quatro eram 

coordenadores e os outros sete eram gerentes. A distribuição de entrevistados por área de 

negócio foi equilibrada, pois havia um número de entrevistados proporcional à dimensão 

representativa de cada área. Quanto ao nível de escolaridade, constatou-se que, dentre os 

entrevistados, apenas dois não possuíam pós-graduação, o que retrata a preocupação com o 

recrutamento de pessoas de alto nível educacional e o perfil de alta capacitação do corpo 

gerencial da empresa. 

 Com relação ao tempo de empresa, apenas três dos entrevistados tinham mais de 

cinco anos de trabalho na organização, enquanto quatro tinham entre dois a cinco anos, e oito 

tinham até dois anos de casa. O fato de a empresa ter o Estado como um de seus acionistas 

justifica uma certa rotatividade entre os cargos de confiança, posto que a cada quatro anos, 

com a realização de eleições estaduais, ocorrem mudanças no comando de empresas com tal 

perfil, sendo este o caso da Copergás. 

 

5.2 Percepção dos Entrevistados 

 Aqui serão discutidos os fatores levantados a partir das percepções dos entrevistados 

com o uso de análise de conteúdo e complementados pelas impressões oriundas da 

triangulação de dados. As perguntas do questionários foram agrupadas de acordo com os 

objetivos da pesquisa, conforme pode ser visto no apêndice C, e a análise considerou a busca 

por categorias teóricas emergentes dos dados. 

 

5.2.1 Importância da Tecnologia da Informação 

 Inicialmente, buscou-se investigar qual a percepção dos entrevistados quanto à 

importância do papel da TI para o setor de utilities e, em seguida, sua relevância para a 
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Copergás. De acordo com os entrevistados das três áreas da empresa, existe convergência 

quanto ao fato de que não há como realizar um atendimento confiável aos clientes sem uma 

área de TI estruturada, em virtude do grande número de clientes. O setor de utilities carece do 

suporte da área de TI, posto que, seja no uso cotidiano de software de diversos tipos, seja no 

controle da rede de distribuição de gás, ou na atividade de geoprocessamento, a TI está 

presente e é ferramenta essencial. 

 Segundo todos os entrevistados, o sistema de gerenciamento de informações, a 

garantia da confiabilidade dos dados, a qualidade das informações e a sua segurança, além da 

flexibilidade para automação de processos, são fatores de extrema importância para o setor e 

as ferramentas de TI são fundamentais no apoio a todas essas atividades. 

 Na área administrativa, os entrevistados disseram que a TI, para o segmento de 

utilities, é importante, vital, intrínseca, porque as ações do setor requerem qualidade, 

integração, rapidez e segurança. Além disso, informaram que a TI propicia economia de 

tempo e modernidade, atestando que seu uso é viável em todos os âmbitos da atividade e é 

insubstituível como elemento central para fazer funcionar o setor, por meio de sistemas e 

instrumentos adequados. Porém, pregam que a TI necessita ser uma área estruturada e bem 

gerenciada para prover cadeias de evolução com os parceiros e melhor controle interno. 

 Na área comercial, os entrevistados disseram que a TI é essencial para o segmento, 

em especial por assegurar qualidade e proporcionar o controle, incluindo as exigências de 

excelente prestação de serviços. As pessoas dessa área enxergam que se cria no segmento de 

utilities uma forte dependência da TI e a equiparam a um "combustível para gerenciar 

informação" (expressão literal de um gestor), via ferramentas que pontuam a integração da 

qualidade e da segurança. Atestam que há o favorecimento à interação interna e externa via 

TI, facultando a criação de cadeias produtivas para obter vantagens, movendo a cadeia. 

Observam ainda que a TI auxilia inclusive a detectar comportamento de clientes. 
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 Na área técnica, os entrevistados disseram que a TI é ferramenta fundamental, sem a 

qual a empresa perde agilidade e sincronia, com o atual e contínuo conjunto de mudanças de 

mercado. Os técnicos percebem que a TI atua como suporte crucial às atividades internas que 

são complexas e requerem diversos tipos de software. Constatam também que as soluções nos 

modernos negócios precisam ser rápidas para fornecer apoio à decisão e exigem atualização 

de conhecimento e busca constante por novas tecnologias. 

 Comparando-se as opiniões dos entrevistados, considerando as suas áreas internas de 

atuação na empresa pesquisada, quanto ao vislumbre sobre a importância da TI para o setor 

econômico que lida com utilities, percebe-se que há sintonia entre as áreas quanto à total 

essencialidade do suporte da TI para as operações ordinárias das atividades do setor. As áreas 

técnica e administrativa percebem a necessidade de uso estratégico da TI e da sua importância 

para a adaptação às mudanças, taxando-a, quando alinhada ao negócio, de força 

impulsionadora do crescimento. 

 A área comercial consegue vislumbrar a cadeia produtiva como beneficiária direta da 

TI e credita incremento de resultados à força de seu desempenho, ao passo que a área técnica 

percebe a TI como ente diretamente associado à criação e ampliação do conhecimento, 

requerendo, portanto, atualização de ferramentas, plataformas e gestão moderna. 

 Por fim, a área administrativa percebe a estreita vinculação da TI com serviços e 

entende sua posição crucial, posto que seu apoio perpassa global e transversalmente toda a 

atividade vinculada à administração do setor. 

 

5.2.2 Atividades-Meio e Atividades-Fim 

 Para a área administrativa, as atividades-meio são aquelas que dão suporte às 

atividades-fim da empresa e tratam da estruturação dos recursos organizacionais, de modo a 

criar possibilidades de execução das atividades-fim com melhores resultados. Abrangem 



 94

todos os procedimentos internos de controle, fiscalização, registros, instrução, dentre outros, e 

são processos basilares ao pleno desenvolvimento da empresa para que esta atinja resultados 

positivos e crescentes, visando a satisfação plena dos clientes. 

 Foram listadas como atividades-meio pela área administrativa: contabilidade, setor 

jurídico, recursos humanos, tecnologia da informação, controle e fiscalização de obras, 

desenvolvimento da rede de distribuição, faturamento, finanças, medição de consumo, 

operação da rede de distribuição, planejamento estratégico empresarial, qualidade, segurança 

e suprimento. Como atividade-fim foi relacionada apenas comercialização, o que mostra uma 

concepção de negócio definida e uma visão componentizada a respeito dos processos internos. 

 Para a área comercial, as atividades-meio envolvem os processos de gestão, tais 

como contabilidade, controle e fiscalização de obras, suporte jurídico, operação da rede de 

distribuição, controle de qualidade e segurança, além da tecnologia da informação. De acordo 

com as afirmações dos entrevistados, essas atividades garantem o cumprimento das 

atividades-fim da empresa, que seriam: comercialização, desenvolvimento da rede de 

distribuição, faturamento, finanças, medição de consumo, planejamento estratégico 

empresarial e suprimento. A imagem das atividades faz crer que a área comercial possui uma 

visão voltada para marketing e planejamento. 

 A área técnica, a exemplo das outras áreas, forneceu respostas diversificadas ao 

classificar as atividades em meio ou fim. Para aquela área, as atividades-fim seriam 

comercialização, controle e fiscalização de obras, desenvolvimento da rede de distribuição, 

finanças, medição de consumo, operação da rede de distribuição e controle de qualidade e 

segurança. Foram classificadas como sendo atividades-meio pela área técnica: contabilidade, 

faturamento, suporte jurídico, planejamento estratégico empresarial, recursos humanos e 

tecnologia da informação. Percebe-se nitidamente que a área técnica vê itens ligados à 

distribuição como essenciais. 
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 Mesmo havendo divergência sobre a classificação de algumas atividades em meio ou 

fim, houve consenso quanto à atividade de comercialização, considerada por todos como 

atividade-fim, o que propicia entendê-la decididamente como o negócio central da Copergás. 

Os entrevistados também foram unânimes ao classificar como atividades-meio: contabilidade, 

suporte jurídico, recursos humanos e TI. Quando questionados sobre as razões para 

classificarem a TI desta forma, os entrevistados justificaram que o propósito básico da TI 

seria o de apoiar as demais atividades, sendo portanto uma atividade-meio por excelência. 

 O quadro 7, a seguir, resume, por área de atuação dos entrevistados, as atividades 

mencionadas como sendo atividades-meio e atividades-fim, de acordo com as respostas 

obtidas nas entrevistas. Os itens consensuais nas três áreas estão destacados em amarelo. 

 

Principais Atividades Área 
Administrativa

Área 
Comercial 

Área 
Técnica 

Comercialização fim fim fim 

Contabilidade meio meio meio 

Suporte Jurídico meio meio meio 

Recursos Humanos meio meio meio 

Tecnologia da Informação meio meio meio 

Controle e Fiscalização de Obras meio meio fim 

Desenvolvimento da Rede de Distribuição meio fim fim 

Faturamento meio fim meio 

Finanças meio fim fim 

Medição de Consumo meio fim fim 

Operação da Rede de Distribuição meio meio fim 

Planejamento Estratégico Empresarial meio fim meio 

Qualidade e Segurança meio meio fim 

Suprimento meio fim meio 

 
Quadro 7 – Classificação das Atividades por Área de Negócio 
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 Neste ponto, é importante resgatar do capítulo 3 o que dizem Feeny e Willcocks 

(1998), a respeito dos fatores titulados como competências essenciais, que são estratégicos e 

decisivos ao se pensar em terceirização: dependendo da situação de cada organização diante 

da definição dessas competências, é possível situar com mais propriedade o que deve ficar a 

cargo de terceiros e o que deve ficar com equipe própria. 

 

5.2.3 Competências Essenciais 

 As competências essenciais de uma organização permitem o direcionamento do foco 

e a concentração de esforços no desenvolvimento de tarefas que gerem vantagens 

competitivas, aumentando a capacidade de expansão da organização no mercado em que esta 

se insere. São decisivas também para segregar atividades em meio ou fim. Num setor como o 

de utilities, competências essenciais são vistas como aquelas diretamente relacionadas à 

entrega do produto final aos clientes (comércio, medição, operação da rede) e não se esperava 

que a TI estivesse relacionada entre tais competências, em que pese o papel de destaque que 

esta representa nas atividades organizacionais. 

 O conceito de competências essenciais pareceu estar claro para os entrevistados de 

todas as áreas do negócio, visto que foram relacionadas por todos como essenciais, 

competências ligadas exatamente ao desenvolvimento de fatores críticos de sucesso no setor 

de comercialização e distribuição de gás natural (confiabilidade, distribuição, eficiência 

tecnológica), escalonados por áreas, ainda que isso não tenha se mostrado suficiente para 

segregar em nível geral as atividades empresariais em atividades-meio e atividades-fim. 

 Já entre as áreas, há concordância de percepção entre administrativa e comercial 

quanto a foco no cliente e responsabilidades sócio-ambientais, enquanto comercial e técnica 

concordam quanto a estratégia, operação e comercialização. 



 97

 O conjunto de competências essenciais obtido nas entrevistas foi subdividido pelas 

áreas de negócio da empresa e encontra-se ilustrado na figura 16 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Competências Essenciais por Área de Negócio 
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 Analisando detalhadamente por área, percebe-se que na área administrativa os 

entrevistados acreditam que o planejamento empresarial e a capacidade de traçar metas levam 

ao crescimento e à melhor qualidade do negócio, sendo estas duas portanto alçadas à condição 

de competências essenciais. Conhecer bem o produto fornecido, possuir meios tecnológicos 

adequados às necessidades internas e externas, além de ter uma equipe preparada para 

execução das atividades relativas ao negócio são competências de perfil igualmente essencial 

(cerne do negócio). Também foi enfatizada como essencial a capacidade de registrar, 

controlar e avaliar resultados, com visão sistêmica e foco no cliente, atuando estrategicamente 

e privilegiando a preservação ambiental e as ações de cunho social. 

 Por sua vez, a área técnica destacou a construção de dutos, operação e manutenção 

da rede de distribuição, que garantem o suprimento contínuo de gás aos clientes, com 

segurança e confiabilidade. A eficiência tecnológica também mereceu destaque, além de uma 

estratégia operacional bem planejada, para que a empresa possa competir com outros modais 

de energia no mercado em que se insere. 

 Na seqüência, os entrevistados da área comercial disseram que transmitir segurança e 

tranqüilidade aos clientes ao comercializar o produto é essencial para o negócio. A questão da 

segurança foi considerada especialmente importante para a empresa, pois se trata da 

distribuição de um produto inflamável, com malhas espalhadas por regiões de grande 

concentração populacional e que está presente no cotidiano de milhares de consumidores.  

 Outro ponto levantado pela área comercial diz respeito ao grau de confiabilidade que 

os clientes têm na empresa, uma vez que o gás possui características físicas e químicas 

complexas e que são desconhecidas pela maioria dos consumidores, cuja expectativa é de um 

eficiente sistema de medição de consumo e de faturamento. Somam-se a esses itens visão 

estratégica, planejamento e capacidade de inovação tecnológica, bem como gestão da 
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qualidade e expertise na distribuição e comercialização do produto. Também foram 

mencionadas responsabilidade social e ambiental como competências essenciais à empresa. 

 Peculiarmente, a atividade-fim reconhecida de forma unânime por todos da 

Copergás, não se fez notar para todos como competência essencial. Esta distorção reforça a 

aparente confusão e dificuldade que empresas têm em separar competências de atividades. 

 

5.2.4 Terceirização Seletiva 

 Atualmente, a Copergás terceiriza integralmente as suas atividades de TI, desde 

desenvolvimento e manutenção de aplicativos, operação de sistemas, gestão de rede, suporte 

aos usuários finais, até planejamento e gestão de sistemas, realizando licitações para 

contratação das empresas terceirizadas, configurando uma terceirização do tipo geral. Ao se 

analisar os contratos de serviços terceirizados, observou-se maior freqüência de alguns 

serviços, como por exemplo, desenvolvimento (programação, desenvolvimento e manutenção 

de sistemas e aplicativos), hardware (manutenção de infra-estrutura de hardware), e também 

redes (gerenciamento e suporte de redes). 

 A modalidade de seleção de terceiros, baseada na lei 8.666/93, obedece a critérios 

objetivos inseridos no objeto da licitação, que devem dar tratamento isonômico aos seus 

participantes. Nessa condição, as dificuldades para identificar as reais competências do 

contratado e, da outra parte, conhecer a realidade da estrutura de TI da Copergás, pode gerar 

risco incremental para o negócio. 

 Ainda assim, a terceirização em TI é vista pelos entrevistados da área administrativa 

como alternativa para redução de custos, ratificando o que dizem Prado e Takaoka (2001) 

quando afirmam que a principal razão que leva uma organização a terceirizar processos de 

negócio, passa pela redução de custos e acesso rápido às novas tecnologias, o que permitiria à 

Copergás concentrar-se nas suas atividades-fim, repassando as atividades-meio a parceiros 
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que exerçam esta função, resultando em uma maior agilidade para a implementação das 

soluções tecnológicas necessárias e em ganhos efetivos para ambas as partes. 

 Apesar de considerarem a TI muito importante no negócio de distribuição de gás, os 

entrevistados da área comercial entendem que a Copergás tem ainda um longo caminho a 

percorrer no que tange à tecnologia da informação. Hoje, as ferramentas internas de TI que 

suportam a operação são simples e não requerem conhecimentos específicos por parte de 

quem as opera. No entanto, a empresa tem planos arrojados de crescimento e, para isso, está 

preparando grandes mudanças na área de TI – tanto nas soluções como no seu planejamento 

estratégico, o que contempla as terceirizações. 

 Segundo o gerente de TI, tais mudanças deverão envolver uma reformulação de sua 

área, com contratação de quadro próprio por meio de concurso público a ser realizado nos 

próximos seis meses. Vários dos serviços de TI que hoje são realizados por terceiros passarão 

a ser realizados internamente, possibilitando um maior controle das informações estratégicas 

para a organização. Essa prática, conhecida como insourcing, contempla a reversão de 

projetos terceirizados para o âmbito interno da empresa. O gerente de TI também prevê a 

implementação de um sistema integrado (enterprise resource planning) até o final de 2008. 

 Para a área técnica, o insourcing possibilitaria um maior controle de algumas 

atividades fundamentais, como por exemplo a aquisição do gás, que poderia ser controlada em 

tempo real diretamente com o fornecedor, o que reduziria divergências de medições quanto 

aos volumes fornecidos. As estações de gás natural seriam auto-operadas e estariam 

interligadas por um sistema de supervisão permanente, emitindo alarmes e dados de vazão 24 

horas por dia. 

 O fato da empresa planejar, para um futuro próximo, a internalização de atividades 

ligadas à tecnologia da informação que hoje estão entregues a terceiros, demonstra um 

despertar para o fato de que a terceirização carrega em si riscos subjacentes ao processo, 
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como a descaracterização das competências essenciais, a dispersão tecnológica e a duvidosa 

vantagem embutida em estratégias focalizadas em redução de custos. 

 A seguir estão listadas as principais vantagens e desvantagens, segundo os 

entrevistados, da adoção da terceirização em TI. 

 

Principais Vantagens Principais Desvantagens 

Aumento da qualidade nos processos de 
negócio 

Riscos pela transferência do conhecimento do 
negócio 

Liberação para concentração no negócio Riscos de não garantia de continuidade 

Enxugamento da estrutura organizacional Riscos pela dependência 

Agilidade nas soluções Questão do sigilo das informações 

Despreocupação com a gestão de pessoal Perda do controle pelo contratante 

Acesso rápido a novas tecnologias Risco de falta de idoneidade do parceiro 

 
Quadro 8 – Vantagens e Desvantagens da Terceirização em Tecnologia da Informação 

 

5.2.5 Critérios para Escolha de Terceirizados 

 Foi investigado se existia na Copergás algum tipo de planejamento antecipado ou 

política definida a respeito da terceirização em TI e sete entrevistados responderam que 

desconheciam a existência de tais políticas, sendo seis entrevistados da área comercial e um 

da área técnica. Os outros oito entrevistados, sendo quatro técnicos e quatro administrativos, 

afirmaram que os únicos critérios seguidos pela empresa na escolha de seus prestadores de 
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serviços estão estabelecidos na lei 8.666/93, que trata da contratação por empresas públicas de 

empresa terceirizada para a prestação de serviços. 

 De fato, a contratação de empresa terceirizada, no âmbito das instituições públicas ou 

de economia mista controladas pelo governo, como é o caso da Copergás, é tarefa mais 

complexa pela dificuldade de selecionar uma empresa que atenda aos aspectos qualitativos 

conhecidos como currículo da empresa candidata. 

 A lei 8.666/93 estabelece critério preço, ou critério de preço e técnica, dificultando a 

definição de um objeto de licitação que contemple, por exemplo, o reconhecimento da 

satisfação de outros clientes quanto aos serviços prestados constantes do currículo. Ou seja, a 

qualidade do serviço prestado pela empresa terceirizada é difícil de ser mensurada por meio 

de processo de contratação em instituições controladas pelos governos estaduais e federal. Isto 

é mais dramático para áreas técnicas, como a TI. 

 Em verdade, ter um contrato de terceirização para uma atividade tão importante 

quanto é a TI para a empresa, levanta uma questão de confiança e pode distorcer 

responsabilidades. Alguns entrevistados alertaram para o fato de que, ao celebrar um contrato 

de terceirização, a Copergás ainda mantém a responsabilidade final para com seus 

empregados, fornecedores, clientes e acionistas. Assim, a empresa pode até terceirizar 

atividades-meio, mas deverá ser sempre responsável pelo gerenciamento dos contratos e pela 

tomada de decisões. 

 A seu turno, a ausência de critérios para a terceirização das atividades em TI na 

Copergás revela um processo de terceirização que ocorre de modo não-seletivo. Alguns 

entrevistados alertaram para a importância da transferência da tecnologia pelos terceirizados e 

da participação efetiva de pessoas pertencentes ao quadro próprio da instituição na 

especificação das atividades que envolvem TI, de forma a manter o controle da área, em 

conformidade com o que afirmam Muniz e Faria (2001). Ao se exercer o controle da 
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atividade, tem-se um meio de se obter e utilizar a informação para coordenar os planos e 

nortear a ação dos gestores. 

 A área administrativa demonstrou conhecer o processo de escolha dos terceirizados, 

provavelmente por ser ela mesma a responsável pelo trâmite operacional dos certames. A área 

comercial desconhecia absolutamente se havia obrigatoriedade em seguir qualquer critério 

para escolha de fornecedores externos, deixando inclusive de mencionar a lei 8.666/93, que 

tem sua aplicação obrigatória na Copergás. Da área técnica, quatro colaboradores citaram a 

referida lei, enquanto um outro afirmou que nada sabia a respeito de critérios para seleção de 

terceirizados. 

 Em suma, foi possível constatar a inexistência de diretrizes e critérios para a adoção 

da terceirização na Copergás, e também o desconhecimento, por parte da maioria dos 

entrevistados, de aspectos relacionados a essas diretrizes e critérios. Esse fato pode indicar 

insuficiências no auto-conhecimento da Copergás e na estratégia de terceirização, o que é 

preocupante, pois a terceirização seletiva requer um monitoramento cuidadoso dos passos da 

terceirizada, porque o seu desempenho recai sobre a contratante. 

 Mesmo assim, instigados a opinar sobre que critérios deveriam ser adotados na 

seleção dos terceirizados, os entrevistados destacaram a capacitação técnica como principal 

fator. Em seguida estão preço, qualidade dos serviços e idoneidade do parceiro. Constatou-se 

que o binômio capacitação técnica e preços predomina nas decisões sobre a escolha dos 

fornecedores, não sendo este último o fator decisivo como é para outros serviços terceirizados 

menos especializados. A exigência de uma reconhecida capacidade técnica de parceiros 

demonstra que na área de TI a melhor técnica faz diferença. 

 Como resultado das sugestões dadas pelos entrevistados e da observação direta 

realizada pela pesquisadora, os seguintes critérios foram compilados como pertinentes para 

dirigir um esforço de terceirização seletiva em TI. 
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Critério Descrição 

Capacidade Técnica 

A empresa contratada deve ter capacidade 
técnica de absorver as atividades a serem 
terceirizadas e possuir número suficiente de 
funcionários e técnicos habilitados para a 
prestação dos serviços 

Treinamento e Desenvolvimento 

A contratada deve providenciar treinamento 
e desenvolvimento do seu pessoal, além de 
prover política de treinamento para os 
funcionários da contratante 

Adaptabilidade 
O prestador de serviços deve ser ágil e 
flexível para adaptar-se às condições do 
cliente 

Negociação 

A elaboração do contrato deve envolver 
discussões e negociações entre as partes 
envolvidas, permitindo assim o 
amadurecimento da parceria 

Acordo por Nível de Serviço 

O objeto do contrato deve estar 
corretamente especificado, principalmente 
no que diz respeito à qualidade e níveis de 
serviço, com base num acordo por nível de 
serviço (SLA) 

Indicadores de Qualidade 
Devem ser definidos meios de avaliar a 
qualidade dos produtos e serviços entregues 
pela contratada 

 
Quadro 9 – Critérios para Escolha de Terceirizados em Tecnologia da Informação 

 

5.2.6 Impactos da Terceirização Não-Seletiva 

 As imprecisões nas especificações dos serviços a serem prestados pelos contratados 

foi considerado o principal problema enfrentado pela Copergás. Este problema se agrava na 

terceirização, pois provoca desgastes nas relações contratante-contratado pela necessidade de 

retrabalhos, reprogramação de prazos, elevação dos custos, além da insatisfação de ambas as 

partes e do grupo de usuários dos serviços de TI. A solução passaria pela formalização das 

especificações, respaldadas por contratos que contemplem controle de níveis de serviço e pela 

participação ativa de usuários que detenham o conhecimento do processo a ser informatizado. 
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 Foi observada total dependência da Copergás de alguns fornecedores de serviços de 

TI terceirizados que dão suporte a diversas atividades da empresa, tais como o sistema 

Unigás, que processa o faturamento, o sistema Sigma, que controla o funcionamento da rede 

de distribuição de gás, ou o sistema GIS, de geoprocessamento, que é utilizado pelo setor de 

engenharia nos projetos e obras de expansão da rede de distribuição de gás. Tal dependência 

ocasiona toda sorte de problemas, que vão desde o acúmulo de faturas a serem emitidas em 

função do travamento de um sistema, até a interrupção do fornecimento de gás para algum 

cliente devido a erros de leitura ou de processamento de dados. 

 Os entrevistados reconhecem como um problema deles mesmos o despreparo para a 

terceirização e apontam o desconhecimento do negócio pelos terceirizados como um 

obstáculo, provavelmente porque dificulta o diálogo, retarda o processo e os deixa mais 

vulneráveis aos erros de definições. 

 Foi mencionada, durante as entrevistas, a proposta de criação de grupos gestores de 

ambas as partes, que poderiam contribuir para resolver questões relativas ao planejamento e 

acompanhamento do projeto, controle de prazos, qualidade e níveis de serviço e gestão de 

pessoas, pois se presume que haja uma interação maior entre as áreas e com resultados mais 

efetivos. 

 Quando se resgata o conceito de terceirização seletiva, onde há um processo 

gerenciado de transferência, a terceiros, das atividades-meio das empresas, permitindo que 

estas concentrem-se no seu negócio, ou seja, nas atividades-fim (MILLAR, 1994), e se busca 

um reflexo de sua aplicação na Copergás, chega-se à conclusão de que não há seletividade nos 

processos de terceirização daquela empresa. 

 A ausência de gerenciamento no processo de transferência das atividades para as 

empresas terceirizadas é o principal indicador da ausência de seletividade, sendo os impactos 

sofridos pela empresa, revelados em maior ou menor grau nas respostas obtidas de todos os 
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entrevistados e observados pela pesquisadora, também representativos da não-seletividade em 

terceirizações na Copergás. 

 A análise dos dados confirma fortemente a proposição deste estudo de que os 

impactos causados pela adoção da terceirização não-seletiva em tecnologia da informação 

afetam a eficácia das atividades da TI e reforça a importância da utilização de critérios para 

administrar os processos de terceirização em tecnologia da informação. 
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6 Conclusão 
 

 A proposta deste capítulo é apresentar a conclusão da pesquisa. Informações e 

conhecimentos adquiridos durante a realização do estudo serão relatados e confrontados com 

os objetivos que se pretendia alcançar. Aqui serão também tratadas as limitações presentes no 

estudo e apresentadas contribuições e sugestões para novos estudos no mesmo campo de 

pesquisa. 

 

6.1 Síntese dos Resultados Obtidos 

 Nos últimos anos, as organizações estão cada vez mais considerando a terceirização, 

total ou parcial, das atividades da área de tecnologia da informação. O aumento da 

competitividade, a globalização dos mercados e a evolução da tecnologia são alguns dos 

fatores que têm colaborado para esse crescimento. 

 Todavia, para realização da terceirização seletiva em TI é necessário que a 

segregação entre atividades-meio e atividades-fim esteja bem clara para todas as pessoas 

envolvidas no processo. De acordo com os resultados apurados, não existe uma clara distinção 

entre as atividades-meio e as atividades-fim em empresas como a estudada, pois cada área 

(administrativa, comercial e técnica) enxerga em si mesma o objetivo final das atividades 

organizacionais. Falta, na elaboração do planejamento estratégico empresarial, a disseminação 

de informações acerca das competências essenciais ao negócio para todos os colaboradores, 

nivelando assim o grau de conhecimento a respeito da própria empresa entre seus gestores. 

 A seu turno, a ausência de uma clara definição sobre quais são as competências 

essenciais da empresa denota uma falha no processo de aprendizado coletivo da organização, 

especialmente aquele relativo a como coordenar as diversas habilidades operacionais e 

integrar as múltiplas correntes de conhecimento tecnológico. Ao concentrar a atenção da 
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gerência nas competências essenciais, a empresa estaria investindo em seu sucesso 

competitivo a longo prazo. 

 É recomendável que a Copergás revise as terceirizações considerando também 

aspectos estratégicos além dos custos marginais envolvidos. Nesta análise, é primordial tentar 

identificar oportunidades futuras nas quais estão inclusas competências que podem 

potencializar uma vantagem competitiva, como afirmam Prahalad e Hamel (1990). 

 Um aspecto específico para o setor de distribuição de utilities, que se deve considerar 

na avaliação da terceirização, é o fato do mercado de fornecedores de serviços referentes às 

atividades deste setor ser relativamente novo. Esse mercado começou a ser mais desenvolvido 

a partir do programa de privatização, iniciado em 1995. Anteriormente, as empresas eram 

estatais e utilizavam uma estrutura verticalizada, contratando poucos serviços externamente, 

desta forma, as empresas fornecedoras de serviços tiveram menos de dez anos para se 

desenvolver e criar padrões de qualidade consolidados. 

 Com esta constatação, é muito provável que exista ainda um bom potencial de 

melhora nos processos dessas atividades para o mercado como um todo. Caso a Copergás opte 

pela manutenção da terceirização, será importante criar um relacionamento que busque o 

desenvolvimento de seus fornecedores, para desta forma apoiar o fortalecimento de 

competências que levem ao aumento da eficiência. 

 Do ponto de vista prático, este estudo permitiu questionar decisões referentes ao 

controle administrativo para as empresas que adotam a terceirização da sua área tecnológica, 

como estratégia e forma de gestão organizacional, além da relação entre as formas de controle 

no gerenciamento dos serviços terceirizados em TI e o atingimento dos objetivos propostos 

para essa estratégia. 
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6.2 Confronto com os Objetivos Propostos 

 O primeiro objetivo proposto pela presente pesquisa relaciona-se à identificação de 

conjuntos de processos de gestão taxados como atividades-meio e atividades-fim, para 

empresas distribuidoras de gás. Apesar de divergirem quanto à classificação de algumas 

atividades em meio ou fim, os entrevistados concordaram em unanimidade quanto à TI ser 

uma atividade-meio na Copergás. 

 O segundo objetivo proposto buscou determinar, dentre os processos de gestão 

identificados, aqueles que usam TI e que envolvem competências essenciais e não essenciais à 

empresa. Neste ponto, mais uma vez todos os entrevistados afirmaram que o apoio da TI é de 

fundamental importância para a atividade de distribuição de gás natural canalizado, 

marcantemente como atividade-meio. 

 O terceiro objetivo específico buscou destacar quais processos, dentre aqueles 

identificados que usam TI, poderiam ou não estar relacionados à terceirização. Como na 

Copergás todas as atividades potencialmente usam TI, e toda a área de TI é terceirizada, os 

entrevistados reconhecem os impactos negativos oriundos dessa situação. Quanto às 

atividades de TI que suportam as atividades-meio, as respostas sinalizaram positivamente para 

a possibilidade de terceirização, mas com ressalvas quanto ao controle dos contratos, que 

deveria ficar por conta dos gestores da Copergás. 

 Já o quarto objetivo específico tinha como finalidade identificar impactos 

organizacionais causados pela não-seletividade na terceirização em TI. Dentre os impactos 

citados está a dependência das empresas de TI para a execução das atividades e as renovações 

contratuais compulsórias em função desta dependência. Também foi mencionada a falta de 

integração entre os setores, pois cada fornecedor de TI tem um padrão de qualidade diferente. 

Além disso, há baixa confiabilidade nas informações e risco de perda de dados, já que pelo 
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fato dos sistemas não serem integrados é preciso realizar importações de dados de um sistema 

para outro. 

 O quinto e último objetivo específico buscou relacionar procedimentos que 

enfatizem uma melhor gerência do processo de terceirização em TI, incluindo critérios para 

escolha de terceirizados em TI. As possibilidades não variaram muito, pois como empresa de 

economia mista, a Copergás está sujeita aos critérios licitatórios da lei 8.666/93, onde o 

princípio básico para escolha é o menor preço. No entanto, os entrevistados afirmaram que é 

possível requerer das empresas participantes dos certames um bom nível de qualidade, por 

meio de especificações técnicas, memoriais descritivos e impor cláusulas de multas como 

garantia para obtenção de níveis de serviço adequados, além do que foram indicados seis 

critérios para realização dessa solicitação. 

 

6.3 Limitações do Estudo 

 A presente pesquisa, de natureza qualitativa e caráter exploratório, utilizou o método 

do estudo de caso, centralizando o estudo em uma distribuidora de gás natural, que tem 

particularidades bem específicas do setor de utilities, impedindo que os resultados aqui 

descritos sejam generalizados sem ressalvas para outras áreas de negócios e mesmo para todo 

o setor. 

 O estudo também está limitado pelo número de entrevistados, tendo em vista a 

impossibilidade de serem entrevistadas todas as pessoas da organização que poderiam 

contribuir com uma visão mais completa de informações. Também certos desajustes 

estruturais da empresa-alvo podem explicar algumas percepções. 
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6.4 Sugestões para Estudos Futuros 

 O uso da TI como ferramenta para incremento de competitividade e produtividade 

pelas empresas torna fundamental a questão que envolve a decisão entre administrá-la por 

intermédio de fornecedores de serviços ou praticá-la com recursos próprios. Lacity e 

Willcocks (2001) afirmam que, entre as muitas oportunidades de desenvolvimento da 

pesquisa nesta área, destaca-se a chance de identificação das atividades para as quais se deve 

ou não optar por uma alternativa de terceirização. O crescente interesse pelo assunto ajuda a 

abrir caminho para os fornecedores de serviços oferecerem seus préstimos às empresas 

interessadas. 

 Todavia, a incerteza que prevalece a respeito de questões de segurança, o alto custo 

de se manter uma infra-estrutura atualizada de TI na empresa e a importância de 

permanecerem competitivos nem sempre são motivos suficientes para contratar serviços de TI 

de empresas terceirizadas. Desta forma, estudos relacionados a esse tema podem ser de grande 

contribuição para a competitividade das empresas brasileiras, que poderiam ter mais uma 

alternativa para o aumento da produtividade e competitividade nos negócios. 

 O avanço da estratégia de terceirização em tecnologia da informação, como uma 

forma de gestão moderna para o atingimento eficaz dos objetivos organizacionais, desperta, 

para as classes acadêmica e empresarial, a necessidade de dedicar esforços para a criação de 

um corpo teórico capaz de interpretar e analisar as diferentes formas de controle 

organizacional no nível das unidades tecnológicas das grandes empresas. 

 Contudo, convencer as empresas a confiarem suas informações internas e 

confidenciais a uma entidade externa continuará sendo um grande desafio para os 

fornecedores de serviços de TI. As crenças culturais relativas a essa questão levam ao 

ceticismo entre as companhias quanto a permitir que um terceiro controle seus processos. 
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Apêndice A – Carta de Solicitação de Entrevista 
 

  Universidade Federal de Pernambuco 
  Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
  Departamento de Ciências Administrativas 
  Programa de Pós-Graduação em Administração 
 

Recife, 15 de outubro de 2007. 
 
 
 
Prezado Senhor, 
 
 
 
 Estamos realizando uma pesquisa sobre os impactos da terceirização não-seletiva em 
Tecnologia da Informação em empresas fornecedoras de utilities. Esta questão parece 
particularmente relevante no contexto do atual papel do gestor de TI nas empresas. 
 
 O ambiente no qual as empresas estão atualmente inseridas sugere que as mesmas 
concentrem esforços em suas atividades-fim e contratem empresas especializadas em serviços 
dos mais variados tipos. A Tecnologia da Informação constitui, em muitos casos, um destes 
serviços que podem ser contratados junto a terceiros. 
 
 Tudo leva a crer que, para a realização de uma terceirização satisfatória, faz-se 
necessário que o processo de avaliação seja criterioso, para que a escolha final seja a melhor 
possível. Neste sentido, esta pesquisa pretende compilar os impactos sofridos pela Copergás 
na contratação não-seletiva em serviços de terceiros na área de Tecnologia da Informação. 
 
 Solicitamos a sua valiosa colaboração no sentido de nos conceder uma entrevista 
sobre o tema, para que possamos compilar as informações que subsidiem a montagem de um 
caso para estudo. 
 
 Esclarecemos que se trata de uma pesquisa de cunho acadêmico, visando compor 
uma dissertação, cuja finalidade é a obtenção do título de Mestre em Administração. As 
respostas e os dados obtidos serão de uso restrito, confidencial e apenas para este fim. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 

Ana Karina Pessoa Bezerra   Jairo Simião Dornelas 
Mestranda     Orientador 
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Apêndice B – Script e Roteiro das Entrevistas 
 

 

1. Marcação da entrevista 

• Identificar o entrevistador e a instituição de estudo; 

• Explicar o objetivo e a natureza do trabalho; 

• Assegurar anonimato, sigilo das respostas e benefícios dos resultados; 

• Marcar a entrevista. 

 

2. Apresentação 

• Relembrar o objetivo já explicado na marcação da entrevista; 

• Reforçar o anonimato, o sigilo das respostas e os benefícios dos resultados; 

• Esclarecer que o entrevistado pode interromper, esclarecer e criticar as perguntas 

feitas; 

• Perguntar se o entrevistado se incomoda com a gravação da entrevista. 

 

3. Tópicos da Entrevista 

• Dada a importância da tecnologia da informação como um recurso que suporta os 

processos de negócios, o presente estudo tem por objetivo identificar os impactos 

causados pela terceirização não-seletiva dos serviços de tecnologia da informação em 

empresas fornecedoras de utilities, especialmente nas distribuidoras de gás natural 

canalizado. As respostas às questões a seguir ajudarão na identificação de 

conseqüências da adoção desse tipo de terceirização em empresas como a Copergás. 
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Questões 

Q1.  Qual a função que você desempenha na Copergás? 

Q2.  Você considera a TI importante para o setor de utilities de maneira geral? Por quê? 

Q3.  Qual a importância da TI para a Copergás? Por quê? 

Q4.  Quais competências podem ser consideradas essenciais para uma empresa 

distribuidora de gás? Por quê? 

Q5.  Em seu entendimento, que processos podem ser classificados como atividades-meio 

e atividades-fim para empresas distribuidoras de gás? Por quê? 

Q6.  Entre os processos identificados, quais são os que usam ou dependem de TI? 

Q7.  Que critérios você utilizaria para decidir quais, dentre os processos identificados na 

questão anterior, podem ser terceirizados? Por quê? 

Q8.  Algum serviço de TI terceirizado é considerado estratégico para a Copergás? Por 

quê? 

Q9.  Quais serviços de TI a Copergás já contratou junto a terceiros? 

Q10.  Foi adotado algum procedimento no processo de escolha dos fornecedores de 

serviços? Qual? Por quê? 

Q11.  E quanto às formas de avaliação dos serviços prestados? Quais são? 

Q12.  No seu entendimento, como a Copergás deve monitorar e controlar os resultados dos 

serviços prestados por um fornecedor de TI? 

Q13.  A Copergás já voltou a executar internamente algum serviço de TI terceirizado? Por 

quê? 

Q14.  A ausência de processos sistemáticos para a terceirização de serviços de TI acarreta, 

em sua opinião, que impactos para a Copergás? 
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Apêndice C – Associação das Questões 
 

Questão Categoria Enunciado 

Q01.  Perfil dos 
Entrevistados Qual a função que você desempenha na Copergás? 

Q02.  Importância 
da TI 

Você considera a TI importante para o setor de utilities de maneira 
geral? Por quê? 

Q03.  Importância 
da TI Qual a importância da TI para a Copergás? Por quê? 

Q04.  Competências 
Essenciais 

Quais competências podem ser consideradas essenciais para uma 
empresa distribuidora de gás? Por quê? 

Q05.  Atividades 
Meio e Fim 

Em seu entendimento, que processos podem ser classificados como 
atividades-meio e atividades-fim para empresas distribuidoras de gás? 
Por quê? 

Q06.  Atividades 
Meio e Fim 

Entre os processos identificados, quais são os que usam ou dependem 
de TI? 

Q09.  Atividades 
Meio e Fim Quais serviços de TI a Copergás já contratou junto a terceiros? 

Q07.  Critérios Que critérios você utilizaria para decidir quais, dentre os processos 
identificados na questão anterior, podem ser terceirizados? Por quê? 

Q11.  Critérios E quanto às formas de avaliação dos serviços prestados? Quais são? 

Q08.  Terceirização 
Seletiva em TI 

Algum serviço de TI terceirizado é considerado estratégico para a 
Copergás? Por quê? 

Q10.  Terceirização 
Seletiva em TI 

Foi adotado algum procedimento no processo de escolha dos 
fornecedores de serviços? Qual? Por quê? 

Q12.  Terceirização 
Seletiva em TI 

No seu entendimento, como a Copergás deve monitorar e controlar os 
resultados dos serviços prestados por um fornecedor de TI? 

Q13.  Impactos A Copergás já voltou a executar internamente algum serviço de TI 
terceirizado? Por quê? 

Q14.  Impactos A ausência de processos sistemáticos para a terceirização em serviços 
de TI acarreta, em sua opinião, que impactos para a Copergás? 
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Apêndice D – Excertos de Entrevistas 
 

1 Área Administrativa 
 

1.1 Importância da Tecnologia da Informação 

(01) ... a TI é não só importante, como fundamental... 

(02) ... não há como atender bem e corretamente sem uma área de TI estruturada... 

(03) ... a TI possibilita economia de tempo e satisfação àqueles a quem direcionamos as 

nossas atividades... 

(04) ... sem a TI não conseguiríamos desempenhar as atividades de forma rápida, segura e 

moderna... 

(05) ... praticamente todas as atividades desenvolvidas pelo setor de utilities utilizam sistemas 

operacionais informatizados... 

(06) ... todas as atividades (meio e fim) dependem de informações geradas através da TI, ou 

seja, há dependência total: se pára o sistema, paramos junto... 

 

1.2 Competências Essenciais 

(07) ... pleno domínio do produto que oferece... 

(08) ... meios tecnológicos adequados às necessidades internas e externas... 

(09) ... adequado processo de segurança, responsabilidade social e com o meio-ambiente... 

(10) ... prestar serviços de distribuição de gás de forma segura e rentável... 

(11) ... visão sistêmica, negociação e atuação estratégica... 
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1.3 Atividades-Meio e Atividades-Fim 

(12) ... atividades-meio são as atividades que dão suporte às operações fins da empresa, sendo 

assim, considero TI a principal atividade-meio... 

(13) ... atividades-fim em uma empresa de gás são aquelas ligadas ao produto final... 

(14) ... atividades-meio seriam as de suporte administrativo, limpeza e vigilância... 

(15) ... as atividades-fim são todos os procedimentos destinados à operacionalização do 

objeto-fim da empresa, no caso especial de uma distribuidora de gás, a disponibilização 

do produto em condições técnicas, comerciais e de segurança o mais próximo possível 

dos 100%... 

 

1.4 Critérios 

(16) ... as atividades-meio podem ser terceirizadas, porém nunca 100%... 

(17) ... a terceirização precisa estar sob total controle dos gestores da empresa... 

(18) ... a avaliação deve ser realizada no dia-a-dia, conforme a utilização dos serviços 

implementados e seus resultados para os usuários... 

 

1.5 Terceirização Seletiva em Tecnologia da Informação 

(19) ... a estratégia sempre será interna e a operação poderá ser absorvida por terceirizações... 

(20) ... a ausência de terceirizações aumentaria os custos operacionais além de engessar o 

conhecimento... 

(21) ... as empresas de terceirização, quaisquer que sejam os seus objetivos, buscam constante 

atualização... 

(22) ... é necessário termos sob nosso próprio domínio toda a área de informática e 

fiscalização, inibindo atividades que possam causar danos irreparáveis à empresa... 
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(23) ... o fato de estarmos sujeitos ao cumprimento da lei 8.666/93 não inibe o administrador 

no que concerne ao controle de qualidade do serviço prestado pelos terceiros... 

 

1.6 Impactos 

(24) ... é complicado falar de gestões anteriores... 

(25) ... a terceirização não foi positiva em princípio e retomou-se num segundo momento... 

(26) ... a falta de processos para a terceirização acarreta em custos, retrabalho e baixos 

resultados... 

(27) ... se não há processos sistemáticos bem definidos para terceirizar, corremos o risco de 

perder o foco das metas que desejamos alcançar... 

(28) ... a Copergás passa a depender das empresas de TI para continuidade das suas 

atividades, sendo as renovações contratuais compulsórias em função desta dependência... 

 

2 Área Comercial 
 

2.1 Importância da Tecnologia da Informação 

(29) ... a área de TI desenvolve as ferramentas da informação, possibilitando a leitura de 

nossas atividades e do comportamento dos clientes... 

(30) ... a complexidade dos processos internos exige soluções de gestão impensáveis sem o 

apoio da TI... 

(31) ... a TI é vital para todos os processos produtivos e de prestação de serviços... 

(32) ... a TI é um combustível nobre com capacidade de mover em cadeia todos os segmentos 

da empresa em prol de resultados... 
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(33) ... a TI é importante para a Copergás porque ela contribui para otimizar os processos da 

empresa... 

 

2.2 Competências Essenciais 

(34) ... transmitir segurança e tranqüilidade para os clientes... 

(35) ... atuação como empresa indutora de grandes projetos para o Estado... 

(36) ... inovação tecnológica, sistema de controle interno, sistema de gestão de qualidade, 

segurança e meio ambiente... 

(37) ... expertise na distribuição e comercialização do produto... 

(38) ... a idéia de vender um serviço e não apenas entregar um combustível... 

 

2.3 Atividades-Meio e Atividades-Fim 

(39) ... atividade-meio é todo processo interno de controle de distribuição do gás e atividade-

fim é o processo de comercialização... 

(40) ... as outras atividades da organização fazem parte de um processo que garantirá o 

cumprimento na função principal da empresa: entregar gás ao cliente... 

(41) ... as atividades-meio são todas necessárias para atingir nossa meta que é a da venda do 

gás-natural... 

(42) ... podemos afirmar que todos os processos direta ou indiretamente utilizam e/ou 

dependem de TI... 

(43) ... todos os processos estão interligados de alguma forma com a área de TI... 
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2.4 Critérios 

(44) ... o core business da Copergás é a venda e distribuição de gás natural, portanto a 

empresa deve concentrar-se nestas atividades, de forma a desenvolvê-las com 

excelência... 

(45) ... a empresa obterá mais eficiência e eficácia se terceirizar com empresas especialistas, 

que realizarão estas atividades com melhor performance que nós... 

(46) ... todos os processos terceirizados necessitam de fiscalização, para que se estabeleçam os 

padrões da empresa... 

(47) ... áreas de comando, relacionamento com os clientes e de decisões estratégicas para a 

empresa não devem ser terceirizadas... 

(48) ... deve-se, primeiramente, estabelecer-se um padrão referencial de serviços....  

(49) ... certamente houve uma licitação para escolha da(s) empresa(s) prestadora(s) de 

serviços... 

 

2.5 Terceirização Seletiva em Tecnologia da Informação 

(50) ... o sistema Unigás é terceirizado e é estratégico... 

(51) ... até onde tenho conhecimento, todos os serviços são contratados através de processo 

licitatório... 

(52) ... pelo que tenho conhecimento, a Copergás executa os serviços de TI através de uma 

empresa terceirizada... 
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2.6 Impactos 

(53) ... acredito que em processos de terceirização em geral, se você não tiver as normas e 

procedimentos de execução definidos, isto implicará em dificuldades para o prestador de 

serviços em atender com um nível de excelência as expectativas do cliente... 

(54) ... os resultados da ausência dessa infra-estrutura geram prejuízos financeiros e da 

imagem da empresa junto à população, clientes e acionistas... 

(55) ... em minha opinião, o impacto principal é o risco na confiabilidade das informações... 

(56) ... pode acarretar paralisação ou descontinuidade de um projeto... 

 

3 Área Técnica 
 

3.1 Importância da Tecnologia da Informação 

(57) ... a área de utilities carece de um suporte elevado da área de TI, quer por conta dos 

diversos software usados no seu dia a dia, quer pela necessidade de apoio na área da rede 

corporativa... 

(58) ... a TI é uma ferramenta fundamental para a agilidade ser possível... 

(59) ... a importância da TI para Copergás passa pela necessidade da atualização do 

conhecimento e na busca por tecnologias de ponta... 

(60) ... para uma empresa jovem e enxuta como a Copergás, a TI é de fundamental 

importância, porque municia seus dirigentes com informações para tomada de decisões 

em curto espaço de tempo... 
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3.2 Competências Essenciais 

(61) ... como a atividade-fim da Copergás é distribuir gás encanado, entendo que as 

competências essenciais para uma empresa distribuidora de gás seriam: distribuição, 

construção de dutos, planejamento de rede e comercialização... 

(62) ... distribuir o gás natural com eficiência, comercializar com foco no cliente, qualificar os 

seus colaborares e fornecedores, atender às expectativas de lucro dos acionistas e exercer 

as atividades com responsabilidade ambiental, atendendo às expectativas da sociedade... 

(63) ... é essencial para uma distribuidora de gás a segurança e a confiabilidade... 

(64) ... para uma empresa distribuidora de gás natural, podemos dizer que as competências 

necessárias são: engenharia, operação, manutenção e processo, específicos para a gestão 

da distribuição de gás natural... 

 

3.3 Atividades-Meio e Atividades-Fim 

(65) ... a atividade-fim da distribuidora é distribuir o gás natural para os consumidores... 

(66) ... a principal atividade-fim de uma empresa distribuidora de gás natural é a distribuição... 

(67) ... as atividades-meio são desempenhadas pelas áreas de apoio... 

(68) ... as atividades-meio seriam as relacionadas à operação, manutenção, dimensionamento 

da rede e construção de gasodutos... 

 

3.4 Critérios 

(69) ... a utilização do processo de terceirização no Brasil foi muito intensiva e sem uma real 

avaliação do que podia e não podia ser terceirizado... 

(70) ... os processos finalísticos da organização não devem ser terceirizados... 
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(71) ... as áreas de apoio podem terceirizar partes de seus serviços com gestão dos 

componentes da empresa... 

(72) ... o critério seria mensurar se as informações são ou não estratégicas para a empresa... 

(73) ... os contratos devem prever formas de avaliação a serem acompanhadas pelos 

gerentes... 

(74) ... deveria haver uma avaliação bimensal, feita pelos usuários dos serviços, bem como 

pelo próprio gestor da área de TI... 

 

3.5 Terceirização Seletiva em Tecnologia da Informação 

(75) ... desde que o gestor seja empregado da Copergás, exista uma documentação dos 

processos e os contratos com os fornecedores dos serviços sejam seguros, não vejo 

problemas em terceirizar... 

(76) ... a gestão de TI é de um gerente funcionário da Copergás, mas os serviços são 

realizados por terceiros... 

(77) ... alguns dados são estratégicos e não podem ser de conhecimento geral (imagine um 

concorrente sabendo o consumo do outro)... 

(78) ... como não participei em nenhum processo, não posso afirmar sobre a adoção de 

procedimentos... 

(79) ... a avaliação dos terceirizados (empresas) deveria ser disponibilizada nos quadros de 

gestão à vista de todos... 
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3.6 Impactos 

(80) ... a empresa fica susceptível à contratação de diferentes padrões de serviços, inclusive 

com níveis de qualidade inferiores aos necessários para um bom funcionamento dos 

setores... 

(81) ... a ausência de um processo bem delineado de contratação de qualquer serviço 

terceirizado na Copergás, ou em quaisquer outras empresas públicas, gera conseqüências 

danosas e difíceis de serem corrigidas... 

(82) ... a não terceirização de serviços de TI (competente), pode causar fragilidade no poder 

de decisão da empresa... 

(83) ... acarreta atraso nas informações e compromete a qualidade dos serviços prestados... 

 


