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RESUMO 

  

As organizações enfrentam um ambiente econômico caracterizado por transformações 

freqüentes e imprevisíveis, mudanças tecnológicas, competição global, ampliação do 

comércio eletrônico, entre outros fatores, que reforçam as características dinâmicas deste 

ambiente. Para competir neste ambiente, as empresas precisam ser ágeis, rápidas e efetivas. 

Somente desta forma, conseguirão obter vantagens competitivas em relação aos seus 

competidores. A tecnologia da informação (TI) e os sistemas de informação (SI) podem 

contribuir de maneira significativa e eficiente para que as organizações atinjam este objetivo. 

Isto requer que os principais executivos vejam estes recursos como estratégicos e tenham 

conhecimento do potencial que representam para a competitividade de suas organizações. 

Implica também, que os gestores de TI/SI entendam mais dos negócios e estratégias das 

organizações, aproximando-se dos demais executivos e atuando mais como um deles do que 

como um especialista. Este estudo, a partir de uma pesquisa realizada em indústrias de 

autopeças, envolvendo gestores de TI/SI e gestores de outras áreas, procurou identificar como 

a TI/SI estão sendo utilizados nestas organizações e qual a percepção dos dois grupos de 

executivos a respeito destes recursos. Os resultados mostraram que, apesar da concordância 

quanto ao potencial estratégico da TI/SI, existe discordância quanto a outros fatores que 

poderiam ampliar seu uso para este fim. Isto evidencia que existe ainda muito espaço para o 

crescimento da TI/SI nas organizações.  

 

Palavras-chave:  Sistemas de informação, tecnologia da informação, alinhamento estratégico,  

planejamento estratégico de sistemas de informação, apoio alta gerência.  
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ABSTRACT 

 

The organizations face a economic environment characterized by frequent and 

unexpected transformations, technological changes, global competition, electronic commerce 

expansion, among others factors, that strengthen the dynamic characteristics of this 

environment. In order to compete in this environment, the companies need to be agile, fast 

and effective. Only in such a way, they will obtain competitive advantages in relation to its 

competitors. The information technology (IT) and the information systems (IS) can contribute 

in significant and efficient ways so that the organizations reach this objective. This requires 

that the main executives see these resources as strategical and be knowledgeable of the 

potential that they represent for the competitiveness of its organizations. It also implies, that 

the IT/IS managers understand more of the organizations’ businesses and strategies, coming 

close to the other executive and start acting more as one of them and less as a specialist. This 

study, based on research carried out in auto parts industries and involving managers of IT/IS 

and managers of other areas, tried to identify how the IT/IS are being used in these 

organizations and which is the perception of the two groups of executives regarding these 

resources. The results showed that, although the agreement on the strategical potential of the 

IT/IS, there is disagreement on other factors that could extend its use for this end. This shows 

that there is still a lot of room for IT/IS growth in the organizations analyzed. 

 

Keywords: Information Systems, Information Technology, Strategic Alignment,  

Strategic Information Systems Planning, Top Management Support.  
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1 INTRODUÇÃO 

As organizações têm se defrontado com um ambiente marcado por constantes 

mudanças, competição global e menor previsibilidade. Para enfrentar esta nova realidade, as 

organizações buscam adequar suas estratégias, quando não modificá-las, utilizando todos os 

recursos que estão à sua disposição: humanos, financeiros, tecnológicos.  

A tecnologia da informação (TI) e os sistemas de informação (SI) têm assumido um 

papel cada vez mais importante para que as organizações possam competir e, acima de tudo, 

apresentar vantagens e benefícios superiores aos de seus concorrentes. O papel desempenhado 

pela TI/SI para se adequar a estas novas exigências vem se modificando acentuadamente: de 

um papel operacional, para um papel cada vez mais estratégico. 

Esta pesquisa teve como um dos objetivos verificar se a TI/SI estão efetivamente 

desempenhando este papel mais estratégico e de que forma isto está ocorrendo. Procurou 

também avaliar quais são as percepções dos gestores de TI/SI e gestores de outras áreas, 

quanto ao papel desempenhado pela TI/SI e se há congruência entre as percepções de ambos 

os grupos de gestores.  

Os dados necessários para realização da pesquisa foram obtidos em empresas do 

segmento industrial de autopeças que fazem parte do Sindicato Nacional da Indústria de 

Componentes para Veículos Automotores – SINDIPEÇAS, que foram selecionadas através de 

uma amostragem por conveniência.  

A coleta dos dados foi realizada por meio de três questionários enviados a cada 

empresa: dois ao principal gestor de TI/SI e outro a um executivo da empresa de área distinta 

de TI/SI e com participação na formulação estratégica da empresa. A partir da análise das 

repostas dos dois grupos de executivos foi possível diagnosticar o papel da TI/SI, a percepção 

dos dois grupos sobre TI/SI e realizar análises a respeito dos assuntos abordados na pesquisa.  

1.1 Justificativa 

Ao longo dos anos, o papel da tecnologia da informação (TI) e dos sistemas de 

informação (SI) tem sofrido consideráveis modificações. Inicialmente o uso de TI/SI estava 

voltado prioritariamente para objetivos operacionais, como automação de processos, aumento 

da produtividade e eficiência (Doherty et al., 2003).    



Capítulo 1  Introdução 

 

 2 

Atualmente, o papel que TI/SI tem assumido é de um posicionamento mais estratégico, 

voltado para a obtenção de vantagens competitivas. As aplicações de TI/SI têm proporcionado 

às organizações obterem maior eficiência operacional, criarem novos e melhores serviços, 

ativarem uma maior cooperação entre os parceiros de negócios e reorganizarem os processos 

de valor dentro de seus segmentos (Wang & Tai, 2003).   

Para que a TI/SI possa atender adequadamente às exigências deste novo papel, diversos 

estudos e pesquisas foram realizados, abordando temas que estão relacionados com a 

efetividade de TI/SI. Dentre estes temas encontram-se: 

• o alinhamento entre o plano de negócios e o plano de TI/SI (King & Teo, 1996; 

Henderson & Venkatraman, 1999; Kearns & Lederer, 2000, Burn & Szeto, 2000; 

Peak et al.); 

• estratégias de planejamento de SI (Nolan & Gibson, 1974; Sullivan, 1985; Rockart, 

1982, Palanisamy, 2005);  

• planejamento de SI (Lederer & Sethi, 1996; Sohal & Fitzpatrick, 2002; Newkirk et 

al.; 2003);   

• fatores importantes para a efetividade da função de SI (Yang, 1996; Teo & Ang, 

2001; Ranganathan & Kannabiran, 2004). 

A partir destes estudos, resultaram metodologias, modelos e indicações que servem 

tanto a estudiosos como a profissionais de TI/SI. 

Apesar da existência de farta literatura e estudos a respeito destes temas, poucos estudos 

referem-se à realidade brasileira e como estes assuntos estão sendo tratados pelas empresas 

nacionais, notadamente no segmento de autopeças. 

Procurar entender e obter maior conhecimento sobre como estes temas são tratados e 

abordados nas empresas, serviu como motivador para a realização deste estudo exploratório.  

Associado a estes fatores encontra-se a importância do setor de autopeças para a 

economia e para o conjunto do setor automotivo, conforme fica demonstrado pelos dados 

fornecidos pelo Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores 

(SINDIPEÇAS), que congrega 490 empresas as quais representam 95% do setor, segundo a 

entidade. A participação do setor de autopeças no Produto Interno Bruto (PIB) é apresentada 

na tabela 1.1 – Desempenho do setor de autopeças 2000-2005.  
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Tabela 1.1 – Desempenho do setor de autopeças 2000 – 2005 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Produto Interno Bruto – PIB 
(US$ bilhões) 

602,2 509,8 459,4 506,8 604,9 796,3 

Faturamento moeda corrente 
(R$ milhões)(1) 24.339 27.988 33.176 40.938 54.254 58.800(3) 

Faturamento em dólares  
(US$ milhões)(2) 

13.309 11.903 11.309 13.330 18.549 24.200 

Participação % PIB 2,2 2,3 2,5 2,6 3,1 3,0 
Dólar(4)  1,8227 2,3514 2,9301 3,0707 2,9249 2,4333 

 Fonte: Sindipeças (2006) 

Notas: (1)  Faturamento com ICMS (Imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de   
serviços) e sem IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). 

(2) Convertido pela taxa média do câmbio. 
(3) Dados preliminares. 
(4) Dólar comercial taxa de compra média do período. 

A produção das indústrias de autopeças destina-se principalmente às montadoras de 

veículos, que as utilizam na produção de veículos ou para comercialização como partes 

originais através de sua rede de concessionárias, ao mercado de reposição independente (sem 

vínculos com montadoras), à exportação e às vendas intersetoriais. Esta última destinada-se à 

montagem de outros produtos que irão para as montadoras ou para o mercado de reposição 

independente. A distribuição das vendas para cada um destes setores é apresentada na tabela 

1.2 – Distribuição percentual por destino, sendo que as montadoras representam o principal 

destino com mais de 50%. 

Tabela 1.2 – Distribuição percentual por destino 2000 – 2005 

Destino 2000 2001 2002 2003 2004 2005(1) 

Montadoras   56,8   57,8   54,9   55,6   55,0 60,0 
Reposição   17,5   17,3   15,5   14,3   14,0 12,0 
Exportações   20,0   18,8   23,1   23,5   24,0 21,0 
Intersetorial     5,7     6,1     6,5     6,6     7,0   7,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 
  Fonte: Sindipeças (2006) 
  Nota: (1) dados preliminares 
 

Pelos dados apresentados é possível notar que existe uma grande dependência de 

fornecimento às montadoras, que acabam ditando normalmente às regras para as industrias de 

autopeças.  
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Além deste fato, o setor tem sido exposto cada vez mais à concorrência, principalmente 

após a abertura comercial do país, acentuada a partir da década de 90. Estes fatos fazem com 

que o setor esteja envolvido em um ambiente de extrema competição. 

A TI/SI utilizada de forma estratégica e para um posicionamento competitivo pode 

ajudar as indústrias de autopeças a enfrentar este mercado de alta competição.  

Espera-se que com este estudo, seja possível ampliar o conhecimento quanto aos 

assuntos pesquisados e contribuir, com outros pesquisadores e profissionais, para que se 

alcance uma maior efetividade da função de TI/SI e um maior beneficio para as organizações.  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

Verificar a forma como a tecnologia e os sistemas de informação estão sendo utilizados 

nas indústrias do setor de autopeças, qual a percepção de gestores de TI/SI e executivos de 

outras áreas a respeito do papel da TI/SI e a efetividade de TI/SI para contribuir na obtenção 

de vantagens competitivas.    

1.2.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos do trabalho são: 

• verificar a existência de alinhamento entre o plano de negócios e o plano de 

sistemas de informação; 

• verificar qual o tipo de plano de alinhamento é predominantemente utilizado; 

• avaliar a utilização de TI/SI de forma estratégica e qual o tipo de utilização; 

• avaliar a percepção dos executivos e gestores de TI/SI (Chief Information Officer – 

CIO) sobre o papel da TI/SI; 

• detectar se existe concordância ou divergência entre as visões do CIO e da alta 

gerência sobre a importância do papel de TI/SI para as ações e estratégias 

empresariais. 

1.3 Organização do trabalho 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. 

Neste capítulo é apresentada a introdução, a justificativa para a escolha do tema e sua 

limitação ao setor de autopeças. São apresentados os objetivos gerais e específicos que 

motivaram este trabalho. 
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No capítulo 2 – Revisão da literatura, são apresentados os conceitos relativos à 

tecnologia e sistemas da informação, estratégias de sistemas de informação e a importância da 

informação na estratégia das empresas. São apresentados também, os conceitos e principais 

metodologias de planejamento estratégico de sistemas de informação (PESI), os modelos 

principais de alinhamento entre TI/SI e o plano de negócios, e alguns fatores que contribuem 

para a efetividade deste alinhamento e do PESI.  

No capítulo 3 – Metodologia de pesquisa, são descritos o método e os procedimentos 

de pesquisa utilizados neste trabalho e as diversas etapas do estudo. 

A análise descritiva e exploratória dos dados é apresentada no capítulo 4 – Análise e 

interpretação dos dados.  

O capítulo 5 – Conclusões, apresenta as considerações finais sobre o estudo, suas 

contribuições, dificuldades, limitações e propostas para a realização de trabalhos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo são apresentados o referencial teórico e a revisão da literatura, cujos 

principais conceitos e estudos serviram de referência para a elaboração e realização da 

pesquisa, e nortearam a elaboração do questionário.    

Os assuntos apresentados referem-se à tecnologia e sistemas de informação, tratam da 

importância da informação como suporte empresarial para obtenção de vantagens 

competitivas, do planejamento estratégico empresarial e do planejamento estratégico de 

sistemas de informação. Descreve a importância do alinhamento estratégico entre os planos de 

negócios e de sistemas de informação e alguns dos principais modelos para realização deste 

alinhamento. Fatores importantes para a efetividade e sucesso tanto do planejamento de 

sistemas de informação como do alinhamento estratégico também são descritos.   

2.1 Estratégia e planejamento estratégico empresarial 

As estratégias empresariais têm por finalidade estabelecer quais os caminhos, cursos e 

programas de ação que devem ser adotados para que se possa alcançar os objetivos ou 

resultados estabelecidos pela empresa. A estratégia está relacionada com a arte de utilizar 

adequadamente os recursos tecnológicos, físicos, financeiros e humanos, minimizando os 

problemas empresarias e maximizando as oportunidades identificadas nos ambientes interno e 

externo da empresa (Oliveira, 2005).  

Quinn (2001) define estratégia como o padrão ou plano que integra as principais metas, 

políticas e seqüência de ações de uma organização em um todo coerente, que auxilia a ordenar 

e alocar seus recursos para obtenção de um posicionamento viável e singular, tendo por base 

suas competências, fraquezas, mudanças no ambiente e ações de seus concorrentes. 

A estratégia empresarial é conceituada por Andrews (2001) como o padrão de decisões 

em uma empresa que determina seus objetivos, propósitos ou metas e produz as principais 

políticas e planos para atingi-los, estabelecendo em que negócios a empresa deve se envolver, 

que tipo de organização econômica e humana pretende ser e a contribuição econômica e não-

econômica que irá proporcionar aos stakeholders1. 

                                                 
1 Stakeholders - pessoas ou grupo de pessoas que possuem interesse na organização, e que podem ser 
influenciadas ou influenciar as atividades desta organização, como por exemplo: acionistas, clientes, 
fornecedores, empregados, sociedade, entre outros (Slack et al., 2002).  
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Para Thompson Jr. & Strickland III (2002), a estratégia é o padrão de ações e 

abordagens que os gerentes empregam para atingir os objetivos de desempenho da empresa, 

sendo um composto de ações deliberadas e intencionadas, e reações adaptativas às 

circunstâncias em mutação. 

Porter (1989) define estratégia como a busca de uma posição competitiva favorável em 

uma indústria2, a arena fundamental onde ocorre a concorrência, com o objetivo de 

estabelecer uma posição lucrativa e sustentável contra as forças que determinam a 

concorrência na indústria: concorrentes diretos, compradores, fornecedores, entrantes 

potenciais e produtos substitutos. Complementa que estratégia é criar um posicionamento 

exclusivo e valioso que envolve um conjunto diferente de atividades. 

Para representar as alternativas de posicionamento estratégico que uma empresa pode 

adotar em um determinado setor, Porter (1989) introduz o conceito de estratégias genéricas: 

liderança de custo, diferenciação e enfoque. Na liderança de custo, uma empresa procura 

tornar-se o produtor de mais baixo custo em sua indústria. Através da estratégia de 

diferenciação a empresa procura ser única em sua indústria, selecionando um ou mais 

atributos que os compradores consideram importantes e posiciona-se de forma singular para 

satisfazer estas necessidades. Na estratégia de enfoque, a empresa escolhe um ambiente 

competitivo mais estreito dentro de uma indústria, selecionando um ou mais segmentos e 

adapta sua estratégia para atendê-los. Neste caso, a empresa pode optar por adotar o enfoque 

no custo ou na diferenciação.  Segundo o autor, o objetivo que deve ser alcançado através da 

estratégia é a obtenção de vantagem competitiva, resultante do valor que uma empresa cria 

para seus compradores e que ultrapassa os custos incorridos. O valor corresponde ao que os 

compradores estão dispostos a pagar. 

Miles & Snow (1978) apud Mintzberg et al. (2000), apud Studzinski & Markoski 

(2004), descrevem quatro tipos de comportamentos corporativos que as organizações podem 

assumir: defensivo, prospectivo, analítico e reativo. Para cada um deles está associada uma 

estratégia para se relacionar com o mercado e com uma configuração particular de tecnologia, 

estrutura e processo, que permitem um ajustamento ao ambiente. 

As organizações defensivas preocupam-se com a estabilidade, raramente procuram 

desenvolver competências fora de seus domínios e sua atuação está voltada para uma 
                                                 
2 O termo indústria segundo Porter, refere-se ao segmento de atuação/competição no qual está inserida uma 
determinada empresa. 
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melhoria contínua das operações, normalmente praticando preços competitivos e 

concentrando-se na qualidade para afastar os concorrentes. As prospectivas têm como 

característica a busca contínua por novas e inovadoras oportunidades de mercado e de 

produtos, com flexibilidade tanto em tecnologia como em arranjos administrativos, o que as 

caracteriza como organizações que criam mudanças. As organizações que adotam um 

comportamento analítico estão entre as defensivas e prospectivas, buscando minimizar seus 

riscos e, ao mesmo tempo, maximizar seus lucros. Nas organizações reativas, a principal 

característica é a incapacidade de responder de forma eficiente às mudanças e incertezas do 

ambiente, sendo desprovidas de uma relação consistente em termos de estrutura e de 

estratégias. Na verdade esta abordagem é inconsistente e instável.   

Apresentados alguns conceitos e tipos de estratégia faz-se oportuno apresentar os 

conceitos de planejamento estratégico.  

O planejamento estratégico, segundo Oliveira (2005), é um processo que permite ao 

executivo estabelecer o rumo a ser seguido pela empresa, com o objetivo de obter um nível de 

otimização na interação da empresa com seu ambiente. Relaciona-se com objetivos de longo 

prazo e com as maneiras e estratégias para alcançá-los que afetam toda a organização.  

De acordo com Ansoff & McDonnel (1993), diferentemente do planejamento de longo 

prazo, o qual parte das ocorrências do passado para se projetar o futuro, o planejamento 

estratégico implica em se analisar as perspectivas da empresa, identificando-se tendências, 

ameaças, oportunidades e rupturas que possam alterar tendências históricas.  

Algumas críticas têm sido apresentadas ao planejamento estratégico, principalmente, 

quanto à sua formalização e rigidez. Mintzberg et al. (2000) destacam que o planejamento 

estratégico pode restringir a discussão criativa e impor limitações ao surgimento de novas 

idéias pelo excesso de formalização imposta por este tipo de planejamento.  

Rezende (2002) relata que aplicações estáticas das estratégias empresariais e do 

planejamento de negócios sofrem críticas há muito tempo, necessitando de maior dinamismo, 

criatividade, integração e de aprendizado constante com foco voltado para a competitividade.   

O aspecto importante de todos os conceitos apresentados de estratégia e de 

planejamento estratégico é que, o ambiente em que hoje estão inseridas as empresas, 

caracteriza-se por ampla instabilidade e mudanças constantes, exigindo que as estratégias e o 
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planejamento tenham velocidade e flexibilidade para se adequar a uma situação de extrema 

competitividade reagindo e, até mesmo, se antecipando às novas exigências. 

Diante deste aspecto, a tecnologia e os sistemas de informação podem contribuir de 

maneira significativa, seja fornecendo as informações necessárias dos ambientes externo e 

interno, seja proporcionando novas formas de atuação para as organizações através da 

utilização destes recursos, que possam diferenciá-las de seus competidores.    

2.2 A informação e sua importância estratégica 

A informação tem se transformado cada vez mais na base da competição. Em uma 

economia baseada na informação, os gestores precisam entender que as necessidades do 

gerenciamento da informação é que devem acionar as alternativas tecnológicas e que eles 

devem identificar, de forma clara, qual o papel que a informação irá desempenhar na 

estratégia competitiva de suas empresas (McGee & Prusak, 1994). 

Segundo Davis (1974, p.33), a informação “corresponde ao dado que tenha sido 

processado de uma forma que tem significado para o receptor (usuário) e tem valor, real ou 

percebido, em uma decisão atual ou futura”.  

O importante papel da informação, que já era destacado há mais de 10 anos, continua 

sendo relevante nos dias atuais. Seu debate continua presente entre os pesquisadores e 

profissionais, principalmente pelo novo ambiente de negócios, caracterizado por mudanças 

freqüentes e por vezes imprevisíveis, além de ser extremamente dinâmico e altamente 

competitivo.  

As novas tendências tecnológicas, competição global e o crescente uso de comércio 

eletrônico têm impacto imediato na rentabilidade e no crescimento potencial das 

organizações. Este ambiente turbulento, além de impor novos desafios às organizações, 

aumenta o risco de insucessos com relação aos investimentos realizados em tecnologia e 

sistemas de informação (Salmela et al., 2000; Palanisamy, 2005).  

O papel que a informação representa nas organizações modernas vai muito além de 

apoiar a tomada de decisões. Estende-se para a coordenação e controle do fluxo de bens e 

serviços e, em muitos casos, a informação é o próprio bem comercializado (Pant et al., 2001).  

Diante deste cenário, a informação passa a representar um elemento de fundamental 

importância para o sucesso empresarial. Na literatura são apresentados diversos conceitos 
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para informação e, em muitas situações, estes conceitos encontram-se associados ao conceito 

de dados, sendo importante diferenciá-los.  

Laudon & Laudon (2001) conceituam dados como sucessão de fatos brutos que 

representam eventos que acontecem nas organizações ou no ambiente físico, antes de serem 

organizados e tratados, possibilitando o entendimento e a utilização por parte das pessoas. 

O valor da informação está relacionado às decisões; se não existirem mudanças ou 

decisões, a informação não é necessária. A informação possibilita a redução da incerteza, 

fornecendo um conjunto de mensagens que o receptor não conhecia ou não tinha certeza até 

que as informações fossem recebidas (Costa & Almeida, 2002a). 

McGee & Prusak (1994) descrevem que a informação representa dados em uso e esse 

uso implica um usuário, portanto, ela deve ser discutida no contexto de usuários e 

responsáveis por decisões específicas.  

O aspecto importante dos conceitos anteriores conforme observam Almeida et al. 

(2002a), é a utilização da informação para a tomada de uma decisão, chamando a atenção para 

a existência de sistemas de informação implantados em diversas organizações que geram uma 

grande quantidade de relatórios com informações inúteis aos gestores. 

Davenport (2004) observa que em muitos casos o foco tem se direcionado 

prioritariamente para a tecnologia, colocando em segundo plano a informação e, 

principalmente, a qualidade e disponibilidade desta para apoiar as decisões empresariais.  Para 

que se possa minimizar esta prioridade à tecnologia, o foco deve ser voltado para a 

informação, complementa o autor.  

Conforme descrevem Doherty et al. (2003), existem inúmeras evidências de que as 

organizações estão investindo somas expressivas em tecnologias de comunicação e 

informação, com a expectativa de que estes investimentos contribuirão significativamente 

para a eficiência, efetividade e posicionamento competitivo de suas organizações.  

Mesmo com o aumento dos investimentos, muitos projetos de SI falham em atingir suas 

metas, estão atrasados, acima do orçamento e são abandonados (Hochstrasser & Griffiths, 

1991, Clegg et al., 1997, apud Doherty et al., 2003). 

A falta de consenso e unanimidade por parte de estudiosos quanto ao uso da TI resultar 

em uma maior produtividade, deu margem ao que passou a ser chamado de paradoxo da 
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produtividade. Este paradoxo retrata a situação na qual a TI, mesmo sendo apontada como um 

instrumento potencial para geração de ganhos de eficiência, nem sempre é claramente 

percebida como tal nas estatísticas dos agregados econômicos e pelas organizações 

(Brynjolfsson & Hitt, 2000, Jorgenson, 2001; apud Sanchez & Albertin, 2004).  

Com atenção direcionada prioritariamente para a tecnologia em vez de estar voltada 

para a informação, os resultados nem sempre são os esperados e por vezes acabam sendo 

decepcionantes. Mesmo economistas mais rigorosos custam a encontrar correlações entre 

investimentos em TI e outros indicadores de desempenho, como produtividade, lucros, 

crescimento, rendimentos ou qualquer outra forma de se medir o benefício financeiro e que, 

levantamentos elaborados junto a gestores, mostram que estes avaliam a informação hoje 

disponível como não sendo melhor que a anteriormente fornecida (Davenport, 2004). 

2.3 Tecnologia da informação e sistemas de informação 

Os conceitos de tecnologia e sistemas de informação encontram-se normalmente 

associados, até mesmo porque ambos fazem parte do conjunto de recursos de informação de 

que dispõem as organizações. Entretanto, em diversas situações, a confusão entre a tecnologia 

e sistemas de informação acabam por gerar soluções técnicas para problemas inexistentes e, 

ao invés de eliminar os problemas de informação, acabam por gerar novos problemas.  

Para uma melhor compreensão das diferenças entre tecnologia e sistemas de 

informação, são apresentados os conceitos a seguir.  

 A tecnologia da informação (TI) pode ser conceituada como o conjunto de recursos 

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

seguintes componentes: hardware, seus dispositivos e periféricos; software e seus recursos, 

sistemas de telecomunicações, gestão de dados e informações (Rezende & Abreu, 2003).   

Apesar de não fazer parte da tecnologia da informação, um outro componente é 

fundamental para que os demais componentes possam interagir: o recurso humano 

(peopleware), sem o qual esta tecnologia não teria funcionalidade e utilidade (Rezende & 

Abreu, 2003). 

Outro conceito de tecnologia da informação diz respeito a todo e qualquer dispositivo 

que possua capacidade para processar dados e ou informações, tanto de forma sistêmica como 

esporádica, quer esteja aplicada ao produto ou ao processo. Para que a tecnologia da 
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informação possa tornar-se efetivamente útil, ela deve fornecer ao usuário o controle efetivo 

da informação, além de simplificar a operacionalidade de suas atividades (Cruz, 2003).  

A tecnologia da informação pode ser definida como hardware, software, 

telecomunicações, administração de banco de dados e outras tecnologias de processamento de 

dados, utilizadas em sistemas de informações computadorizados (O’Brien, 2003). 

 Pelas definições apresentadas pode-se verificar que a tecnologia fornece o suporte para 

a utilização de sistemas de informação. 

Segundo Rezende & Abreu (2003) todo sistema que utiliza ou não recursos de 

tecnologia da informação, que manipula e gera informação, pode ser considerado de forma 

genérica um sistema de informação. 

Laudon & Laudon (2001) conceituam sistema de informação como um conjunto de 

componentes inter-relacionados que permite coletar, recuperar, processar, armazenar e 

distribuir informações que forneçam suporte à tomada de decisão e ao controle da 

organização. Os sistemas de informação possuem papel importante para otimizar o fluxo de 

informação e de conhecimento dentro de uma organização, além de contribuir para maximizar 

os recursos de conhecimento da empresa. 

Para produzir as informações que as organizações necessitam existem três atividades 

fundamentais em um sistema de informação: entrada, processamento e saída. A entrada 

corresponde à captura ou coleta dos dados brutos dentro e fora da organização. O 

processamento realiza a conversão destes dados em uma forma mais significativa. A saída 

transfere a informação processada às pessoas ou atividades que a utilizarão. Além destas 

atividades, se faz necessário o fornecimento de uma avaliação (feedback), que representa a 

saída que permite aos membros apropriados da organização avaliar ou corrigir a fase de saída 

(Laudon & Laudon, 2001).  

Na figura 2.1 - Funções de um sistema de informação, são apresentadas estas três 

atividades e seu inter-relacionamento com o ambiente. 

Os sistemas de informação devem permitir o tratamento das informações oriundas do 

ambiente interno, como também, fornecer os meios para que seja possível se ter acesso às 

informações do ambiente externo, que são fundamentais para a competitividade da empresa. 
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Figura 2.1 – Funções de um sistema de informação 

Fonte: Laudon & Laudon (2001, p. 4) 

Para atender de forma efetiva às crescentes exigências de informação, os sistemas de 

informação, ao longo do tempo, evoluíram de uma fase inicial na qual eram utilizados 

prioritariamente para a informatização de processos (substituição de processos manuais por 

processos computadorizados), para um papel de suporte à decisão. As mudanças e a 

ampliação do papel dos sistemas de informação são apresentadas a seguir (O’Brien, 2003): 

• 1950-1960: sistemas de processamento eletrônico de dados, processamento de 

transações e manutenção de registros; 

• 1960-1970: sistemas de informação gerencial (SIG) com relatórios administrativos 

de informações pré-formatadas para apoiar a tomada de decisão; 

• 1970-1980: sistemas de Apoio a Decisão, apoio interativo e ad hoc ao processo de 

tomada de decisão gerencial; 

• 1980-1990: sistemas de Informação Executiva, sistemas de computação do usuário 

final, apoio direto à computação para produtividade do usuário final e colaboração 

de grupos de trabalho, produtos e serviços estratégicos para vantagem competitiva; 

• 1990-2000: sistemas de informação interconectados, operações e administrações 

globais em redes mundiais e empresariais. 

É possível observar que à medida que os sistemas de informação evoluíram, eles se 

deslocaram de um nível operacional para um nível estratégico.  
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Devido à existência de diferentes interesses, especialidades e níveis em uma 

organização, nenhum sistema simples pode fornecer todas as informações de que uma 

organização necessita, resultando na existência de diferentes tipos de sistemas de informação. 

Os sistemas de informação podem ser classificados de acordo com a abordagem, o foco, 

o objetivo, a forma como a informação é disponibilizada, e a que nível organizacional se 

destina. 

Os tipos de problemas e decisões que são tomadas nos diversos níveis da organização 

são também importantes para distinguir os diversos tipos de abordagens relativas aos sistemas 

de informação. 

De acordo com Almeida et al. (2002), Chiavenatto (2000), Laudon & Laudon (2001) e 

O’Brien (2003), os tipos de problemas e decisões com que os administradores lidam 

apresentam diferentes graus de complexidade e podem ser classificadas segundo sua estrutura 

em: 

• Decisões estruturadas: os problemas podem ser perfeitamente definidos, 

representando tarefas programadas, rotineiras e repetitivas, não necessitando de um 

decisor para a implementação, existindo ou podendo existir procedimentos bem 

definidos; 

• Decisões semi-estruturadas: envolvem problemas que não são totalmente definidos 

por procedimentos padrões e somente uma parte do problema possui resposta clara 

fornecida por algum procedimento padrão. Incluem aspectos estruturados, mas 

dependem de uma decisão para que seja adotado um determinado curso de ação; 

• Decisões não estruturadas: dizem respeito a problemas que não podem ser 

claramente definidos, pois apresentam variáveis que são desconhecidas ou não 

podem ser determinadas com precisão. São decisões únicas e a intuição do decisor 

tem uma forte presença fornecendo julgamento, avaliação e reflexões para a 

definição do problema. 

As decisões relativas aos diversos graus de problemas e as características da informação 

são diferentes para cada nível organizacional, conforme apresentado na figura 2.2 – 

Requisitos de informação para os tomadores de decisão. 
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De acordo com cada um dos níveis organizacionais, são tomadas decisões diferenciadas 

pelos gestores. Os tipos de decisões relacionadas aos níveis organizacionais são definidos 

conforme a seguir (Chiavenatto, 2000; O’Brien, 2003): 

• Decisões estratégicas: dizem respeito às relações entre a empresa e o ambiente, 

orientando o comportamento da empresa, principalmente, quando ela altera sua 

posição produto/mercado, sendo tomadas em nível institucional; 

• Decisões táticas (administrativas): estão relacionadas com a estrutura e a 

configuração organizacional da empresa, com a alocação e distribuição de recursos. 

São tomadas pelo nível intermediário; 

• Decisões operacionais: dizem respeito à seleção e orientação do nível operacional 

responsável pela realização da tarefa técnica. 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

Figura 2.2 – Requisitos de informação para os tomadores de decisão 

Fonte: O’Brien (2003, p. 249) 

Para atender aos diferentes tipos de problemas e decisões, existem sistemas de 

informação que apresentam características apropriadas a cada um dos níveis decisórios das 

organizações. As principais categorias e classificações adotadas para os sistemas de 

informação são apresentadas a seguir (Costa & Almeida, 2002a; Laudon & Laudon, 2001; 

O’Brien, 2003; Stair, 1998): 
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Antecipadoras 

Externas 
Perspectiva ampla 

Não-estruturada 

Pré-especificadas 
Programadas 

Detalhadas 
Freqüentes 
Históricas 

Internas 
Foco estreito 

Estrutura de Decisão Característica da Informação 

Decisões Informação 
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• Sistemas de Informação Transacional (SIT) – também chamados de sistemas de 

processamento de transações (SPT), servem ao nível operacional da organização. 

Estão relacionados às transações rotineiras diárias, executando e registrando estas 

transações. Têm como objetivo processar dados por e sobre transações, além de 

tornar as informações mais precisas, minimizar os erros e disponibilizá-las de forma 

mais rápida; 

• Sistemas de Informação Gerencial (SIG) – fornecem informações ao nível gerencial 

da empresa através de relatórios e acesso on-line sobre o desempenho atual e 

histórico da empresa, que permitem o gerenciamento de suas diversas atividades.  

Diferentemente dos SIT que objetivam a eficiência dos processos, nos SIG objetiva-

se a eficácia da gestão. Os relatórios em ambos os sistemas atendem a solicitações 

do usuário e são pré-formatados, sendo utilizados para o tratamento de problemas 

estruturados. Uma das principais entradas para o SIG são dados e/ou informações 

geradas e/ou manipuladas nos SIT; 

• Sistemas de Apoio de Decisão (SAD) – ou sistemas de suporte à decisão (SSD) 

também fornecem suporte ao nível gerencial da organização. Suporta a decisão para 

problemas não-estruturados ou semi-estruturados, incorporando informações de 

fontes externas.  São construídos com uma grande variedade de modelos capazes de 

analisar dados, levando em consideração o estilo do decisor. São desenvolvidos para 

permitir que os usuários possam trabalhar diretamente com eles, apresentando 

grande flexibilidade de apresentação e operação. Permitem utilizar pacotes 

específicos de software, simulações e cenários; 

• Sistemas de Informação Executiva (SIE) – ou sistemas de suporte executivo (SSE) 

são voltados para fornecer suporte ao nível estratégico da empresa. Enfocam 

decisões não-estruturadas. O SIE manipula dados gerados pelos vários sistemas de 

informação da empresa em todos os níveis, podendo manipular dados de fontes 

externas, disponibilizando de forma sumarizada e/ou gráfica as informações de 

acordo com o estilo gerencial dos executivos. 

Na seqüência deste trabalho trataremos tecnologia da informação e sistemas de 

informação de forma agregada, ou seja, como o conjunto tecnológico integrado e coordenado 
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de recursos e sistemas de informação que sejam capazes de atender aos requisitos de 

informações de uma organização.   

2.4 Papel estratégico dos sistemas de informação e vantagem competitiva 

 As informações tornaram-se extremamente importantes para as empresas que buscam se 

manter no mercado e desejam assumir um posicionamento competitivo perante seus 

concorrentes. Elas tornaram-se mais relevantes para o novo ambiente competitivo, 

caracterizado por mudanças rápidas e freqüentes, exigindo que a função de TI/SI desempenhe 

um papel que possa atender a estas novas exigências. 

McGee & Prusak (1994) apresentam uma abordagem em que a estratégia é tratada como 

um processo de definição, execução e integração, e a informação representa um componente 

importante que pode se apresentar a partir de três perspectivas: 

• Informação e definição da estratégia: a informação sobre o ambiente competitivo e 

sobre a situação atual da empresa contribui com os executivos para identificarem as 

ameaças e oportunidades para a mesma, como também, para a definição de 

estratégias alternativas; 

• Informação e execução da estratégia: novas alternativas são proporcionadas pela TI 

para a elaboração de processos que criam novos produtos e serviços, sendo que em 

algumas situações a informação é o próprio produto; 

• Informação e integração: o feedback da informação sobre o desempenho é 

fundamental para que a organização possa acompanhar a execução estratégica de 

seus objetivos e possa realizar os ajustes quando os mesmos não se tornam eficazes. 

O papel organizacional de TI/SI tem mudado enormemente nos últimos 20 anos, 

conforme apresentado no quadro 2.1 - Mudança organizacional do papel da TI/SI. Estas 

transformações fizeram com que os SI tenham um foco mais estratégico, sejam amplamente 

difundidos e altamente interconectados, aumentando seu impacto organizacional (Doherty et 

al., 2003).  

Diante deste novo papel desempenhado pelos sistemas de informação, surge um novo 

conceito, o de sistemas de informação estratégicos, definido por Laudon & Laudon (2001) 

como sistemas capazes de mudar as metas, operações, produtos, serviços ou os 
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relacionamentos da empresa com seu ambiente, possibilitando às mesmas obter vantagens 

competitivas sobre seus concorrentes. 

 

 Papel inicial Papel atual 

Objetivo principal 
 
Mudança organizacional 
associada 
 
Extensão 
 
Interconectividade 
 
Participação stakeholders 
 
 
Desenvolvimento e 
suporte de sistemas 
Fornecimento de 
informações 
 
Impacto/conseqüência 
organizacional 

Operacional: para aumentar a 
produtividade e eficiência. 
Limitada: automação dos processos 
existentes. 
 
Estreita: os sistemas suportam um 
limitado número de áreas. 
Baixa: sistemas ad hoc, ‘ilhas de 
automação’.  
Baixa: o debate sobre TI é limitado aos 
especialistas (profissionais de TI/SI). 
 
Altamente centralizado: a função de TI 
tem a responsabilidade central. 
Relatórios formais: gestores estão 
limitados a um menu de relatórios pré-
definidos.  
Baixo: a organização continua a operar 
como sempre. 

Estratégico: para aumentar o 
posicionamento competitivo. 
Alta: reengenharia dos processos-
chave do negócio e práticas de 
trabalho. 
Ampla: sistemas suportam todos os 
processos de negócio importantes. 
Alta: sistemas empresariais amplos e 
interorganizacionais. 
Alta: todos os stakeholders, 
principalmente os usuários são 
encorajados a participar. 
Descentralizado: sistemas e suporte 
são distribuídos através da empresa. 
Banco de dados: gestores utilizam 
ferramentas de busca para obter a 
informação. 
Alto: TI tem potencial para redesenhar 
completamente a organização. 

Quadro 2.1 – Mudança organizacional do papel da TI/SI 

Fonte: Doherty et al. (2003, p. 41) 

Segundo O’Brien (2003), o papel es tratégico dos SI envolve a utilização de TI para o 

desenvolvimento de produtos, serviços e capacidades que proporcionem a uma empresa obter 

vantagens estratégicas sobre as forças competitivas que ela enfrenta em seu mercado de 

atuação.   

Os sistemas de informação estratégica têm a função de apoiar ou moldar a posição e 

estratégias competitivas de uma empresa, podendo ser qualquer tipo de SI que contribua para 

a obtenção de vantagem estratégica, diminuição de uma desvantagem estratégica ou que 

permita à empresa alcançar seus objetivos estratégicos (O’Brien, 2003).  

McGee & Prusak (1994) apresentam uma abordagem em que a estratégia é tratada como 

um processo de definição, execução e integração, e a informação representa um componente 

importante que pode se apresentar a partir de três perspectivas: 

• Informação e definição da estratégia: a informação sobre o ambiente competitivo e 

sobre a situação atual da empresa contribui com os executivos para identificarem as 
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ameaças e oportunidades para a empresa, como também, para a definição de 

estratégias alternativas; 

• Informação e execução da estratégia: novas alternativas são proporcionadas pela TI 

para a elaboração de processos que criam novos produtos e serviços, sendo que em 

algumas situações a informação é o próprio produto; 

• Informação e integração: o feedback da informação sobre o desempenho é 

fundamental para que a organização possa acompanhar a execução estratégica de 

seus objetivos e possa realizar os ajustes quando os mesmos não se tornam eficazes. 

Uma visão importante do papel estratégico que é desempenhado pela TI/SI refere-se à 

forma como podem afetar a competição: alterando as regras da competição e mudando a 

estrutura setorial, gerando vantagem competitiva ao proporcionar novas formas de superar o 

desempenho dos concorrentes e disseminando negócios inteiramente novos a partir das 

operações atuais das empresas (Porter & Millar, 1999). 

A vantagem competitiva é definida por Porter (1989) como sendo o valor que a empresa 

consegue criar e oferecer para os compradores e que ultrapassa o custo de fabricação.  O valor 

refere-se ao que os compradores se dispõem a pagar. Um valor superior pode ser representado 

por preços mais baixos que os oferecidos pela concorrência por benefícios equivalentes, ou 

pelo fornecimento de benefícios superiores que justifiquem um preço mais elevado. 

Porter (1989) desenvolveu um modelo no qual a elaboração de uma estratégia 

competitiva deve levar em consideração não somente os concorrentes dentro de um segmento, 

mas também a força de seus fornecedores e compradores, além do possível surgimento de 

novos concorrentes e produtos substitutos, que definem a atratividade e a rentabilidade de um 

setor, conforme apresentados na figura 2.3 - Forças competitivas de Porter.  

Conforme descrevem McGee & Prusak (1994), o modelo apresentado por Porter, do 

ponto de vista da informação, serve para que os executivos considerem uma maior gama de 

informações do que as que são geradas no âmbito interno das organizações. Um destaque 

importante feito pelos autores refere-se à complexidade que o modelo apresenta, uma vez que 

as empresas operam em seus próprios segmentos de concorrência e, desta forma, estão 

sujeitas às mesmas forças. Assim, a informação estratégica que pode ser determinante para o 

sucesso da organização pode estar disponível em níveis afastados do próprio segmento em 

que atua.   
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Figura 2.3 – Forças competitivas de Porter 

Fonte: Vantagem competitiva (Porter, 1989, p. 4) 

A TI e o uso estratégico de SI, segundo Porter & Millar (1999), podem alterar cada uma 

das cinco forças, aumentando o poder dos compradores, criando custos de troca, diminuindo 

custos de produtos, criando diferenciação em produtos, aumentando as barreiras de entrada, 

entre outras ações.  

O importante papel da TI também é destacado em outro conceito de Porter (1989), o da 

cadeia de valores, que identifica as diversas atividades do ponto de vista tecnológico e 

econômico que uma empresa realiza em seu negócio e são chamadas de atividades de valor.  

As atividades de valor, conforme apresentadas na figura 2.4 - Cadeia de valor de Porter, se 

enquadram em nove categorias genéricas distribuídas em atividades primárias e atividades de 

apoio. As atividades primárias correspondem à criação física, comercialização, entrega do 

produto ao comprador, suporte e serviços pós-venda.  As atividades de apoio são responsáveis 

pelo fornecimento de insumos e da infra-estrutura necessários à execução das atividades 

primárias. 

A tecnologia da informação afeta todas as nove categorias de valor, uma vez que todas 

as atividades de valor criam e utilizam informação de alguma espécie.  
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Figura 2.4 Cadeia de valor de Porter  

Fonte: Vantagem competitiva (Porter, 1989, p. 90) 

As empresas também podem visualizar e utilizar a TI/SI de diferentes formas, desde um 

uso estratégico até um uso controlado e defensivo.  

 O’Brien (2003) relaciona cinco níveis que descrevem como as empresas podem 

conceber e empregar a tecnologia da informação: 

• Estratégico: TI/SI são encarados como diferenciador competitivo, apoiando o 

processamento de transações, a tomada de decisões e a colaboração. Os processos 

são modificados objetivando a redução de tempo e custos, e para melhorar a 

qualidade e a flexibilidade; 

• Ofensivo: TI/SI são encarados mais como um ponto de influência do que como 

diferenciador competitivo. A organização está envolvida em captar benefícios da 

TI/SI. Ocorre uma proliferação de redes de computadores pessoais e servidores na 

empresa; 

• Defensivo: o crescimento da TI/SI é controlado a uma taxa menor do que a do 

crescimento do negócio e os investimentos em TI/SI acompanham o comportamento 

geral do setor; 
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• Justificado pelo custo: é mantido um controle rígido sobre TI/SI, não existindo 

nenhum plano geral de disseminação da tecnologia. As aplicações e as plataformas 

da tecnologia estão envelhecendo; 

• Controlado: TI/SI são encarados como despesa e a administração não está disposta a 

realizar investimentos em SI computadorizados. 

  Os sistemas também podem assumir diferentes papéis dependendo de sua utilização por 

cada empresa. Dentre os papéis estratégicos que TI/SI podem desempenhar, O’Brien (2003) 

relaciona: 

• Reduzir custos – utilização da TI/SI para reduzir custo dos processos empresarias e 

para reduzir custos dos clientes e fornecedores; 

• Diferenciar – empregar novos dispositivos de TI para diferenciar produtos e serviços 

utilizando esses dispositivos para reduzir vantagens de diferenciação dos 

concorrentes e para concentrar-se em produtos e serviços em nichos de mercado; 

• Inovar – criação de novos produtos e serviços que incluam componentes de TI, 

fazendo alterações nos processos empresariais utilizando TI, desenvolvendo novos 

mercados ou nichos de mercado exclusivos com a ajuda de TI; 

• Promover crescimento – usar TI/SI para administrar expansão dos negócios e para 

diversificação e integração em outros produtos e serviços; 

• Desenvolver alianças – usar TI para criar organizações virtuais de parceiros 

comerciais e desenvolver SI interorganizacionais pela internet, extranet ou outras 

redes, que apóiem relações empresariais estratégicas com clientes, fornecedores e 

outros; 

• Melhorar a qualidade e a eficiência - usar SI/TI para melhorar a qualidade da 

produção e dos serviços, para fazer melhoramento contínuo na eficiência dos 

processos empresariais e reduzir o tempo necessário para desenvolver, produzir e 

entregar produtos e serviços; 

• Montar uma plataforma de TI - aproveitar investimento em pessoal, hardware, 

software e redes de SI convertendo seus usos operacionais em aplicações 

estratégicas, montando uma base de informações estratégicas, com dados internos e 

externos, coletados e analisados mediante a utilização de TI; 
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• Outras estratégias - usar SI interorganizacionais para criar custos de troca e reter 

clientes e fornecedores, investir em TI para erguer barreiras de entrada, usar 

componentes de TI para desencorajar a substituição de produtos concorrentes e usar 

a TI para ajudar a criar, compartilhar e administrar o conhecimento dos negócios. 

Além dos papeis já descritos que podem ser desempenhados pela TI, Sambamurthy & 

Zmud (2000) apud Schwarz & Hirschheim (2003), relacionam seis atividades críticas 

relativas a capabilidade de TI, isto é, referente às rotinas de TI que suportam o negócio e 

agregam valor ao mesmo, e cujo conceito está relacionado com as estratégias e o ambiente de 

TI. As atividades são: 

• Valor da inovação – como a TI pode produzir inovação para o negócio; 

• Influência do conhecimento – desenvolvimento de relacionamento colaborativo e 

harmonioso entre a TI e a gestão do negócio a partir do compartilhamento do 

conhecimento; 

• TI e plataformas de negócio – a arquitetura e infra-estrutura de TI podem 

disponibilizar plataforma para a iniciativa de novos negócios; 

• Excelência operacional – TI fornecendo ao negócio condições de atender a clientes e 

fornecedores de forma mais eficiente, confiável e a um custo menor; 

• Agregação de valor – TI implementando processos de negócio flexíveis e eficientes; 

• Soluções – TI fornecedora de soluções para responder às oportunidades e mudanças 

no negócio. 

Segundo os autores, as capabilidades críticas de TI possuem três características 

principais: a contribuição definida pelo valor adicionado pelos recursos e rotinas de TI para o 

negócio; o entendimento e operacionalização que compreendem o núcleo altamente 

interdependente de recursos e rotinas que formam perfis distintivos em sua execução 

situacional; e a dinâmica pelas quais as capabilidades aplicam um conjunto de habilidades e 

rotinas que evoluem muito rapidamente e são tipicamente adquiridas e retiradas 

descontinuamente.  

Pelo que foi descrito, pode-se observar que a TI/SI possuem enorme potencial para 

contribuir com as organizações para obtenção de vantagens competitivas. Cabe aos gestores 

avaliarem o ambiente competitivo em que estão inseridas suas organizações e as forças que 
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influenciam o mesmo e, através do conhecimento do potencial de TI/SI, identificar as 

soluções que possam efetivamente contribuir para um desempenho superior das mesmas.   

2.5  Gestão de TI 

Apesar do potencial da TI para contribuir com as organizações, argumenta-se na 

literatura que muitas têm falhado em explorar por completo este potencial, e poucas utilizam a 

TI para alavancar suas estratégias.  

De acordo com Sohal & Fitzpatrick (2002), isto se deve a uma gestão pobre de TI e/ou 

governança. Os autores definem governança como a administração dos processos internos de 

uma organização que disponibiliza um conjunto de regras, através das quais, torna-se possível 

gerenciar suas tarefas eficientemente. Aplicada a TI, governança decide pelo que deve ser 

realizado para que uma organização possa ganhar através da sinergia com a TI. O termo 

governança de TI tem sido utilizado para descrever as políticas, estruturas e processos de 

gestão que estão relacionados à gestão de TI. A gestão de TI decide como a TI deve ser 

operada para ser usada de forma efetiva e eficiente. Tanto a governança como a gestão tem 

visão corporativa e por isto devem partir do nível mais alto da organização.  

Segundo relatam Schwarz & Hirschheim (2003), atualmente a gestão estratégica de TI 

ou a governança de TI como uma estratégia, pode ser a chave para o sucesso da função TI 

dentro das organizações. Descrevem que a governança de TI está fortemente associada com a 

estrutura ou configuração de sua função, refletindo as responsabilidades pela tomada de 

decisão na gestão da mesma: centralizada ou descentralizada.  Na primeira situação as 

decisões são tomadas por uma unidade central, de forma corporativa. Na segunda, elas são 

tomadas por um departamento ou unidade de negócio. Os autores descrevem que tal visão é 

inadequada. Em seu trabalho incluem na definição de governança três elementos essenciais: 

estratégia e ambiente que definem o papel da TI na organização; um projeto de estrutura que 

suporte este papel; diretrizes estratégicas para o sucesso deste projeto. 

Sambamurthy & Zmud (2000) apud Schwarz & Hirschheim (2003), apresentam as 

atividades de TI logicamente organizadas em três grupos: 

• Capabilidade de TI – diz respeito às rotinas de TI que suportam o negócio e 

agregam valor ao mesmo; 
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• Arquitetura Relacional – realização da capabilidade de TI através de relações intra e 

inter-organizacionais; 

• Integração de arquiteturas – reunião de todas as arquiteturas em uma coerente 

forma de organização; 

A estas três atividades, Schwarz & Hirschheim (2003) acrescentam uma quarta: 

métricas de sucesso, que são os indicadores para avaliar o desempenho da função TI.  

A estrutura de governança de TI precisa ser entendida a partir de uma análise do 

negócio e do ambiente em que está inserida, associando a governança às métricas de negócio 

que permitam avaliar o desempenho da função TI e de suas atividades, como também, da 

contribuição efetiva que esta proporciona. 

2.6 Estratégias de planejamento de SI e nível de dependência de TI/SI 

As organizações apresentam diferentes graus de dependência e utilização de SI/TI 

variando desde a automação e informatização dos processos, até uma utilização de SI/TI de 

forma estratégica e para obtenção de vantagens competitivas.  

Os sistemas de informação podem desempenhar diversos papéis dentro de uma 

organização. Dependendo do papel desempenhado e do grau com que cada organização utiliza 

e depende de SI/TI é possível se adotar uma estratégia para organizar e gerenciar o processo 

de planejamento de SI.  

A este respeito, Nolan & Gibson (1974) apud Costa & Almeida (2002b) descrevem um 

modelo denominado estágios de crescimento, o qual apresentava inicialmente quatro estágios 

evoluindo posteriormente para um modelo de seis estágios.  

Estágios de crescimento – modelo de quatro estágios 

• Iniciação – controle descentralizado e planejamento mínimo. Um pequeno número 

de usuários utilizando computadores para atender necessidades básicas da 

organização; 

• Expansão – disseminação das aplicações com utilização de computadores por um 

grande número de usuários. Crise devido ao aumento de custos; 

• Formalização – centralização e controle de custos, com a previsão de benefícios 

potenciais; 
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• Maturidade – integração das aplicações, controles ajustados e planejamento bem 

estabelecido. Os sistemas de informação estão alinhados com a organização. 

Estágios de crescimento – modelo de seis estágios 

• Iniciação - controle descentralizado e planejamento mínimo. Um pequeno número 

de usuários utilizando computadores para atender necessidades básicas da 

organização; 

• Contágio – utilização de computadores por um grande número de usuários e 

disseminação das aplicações. Crescimento sem nenhum controle central; 

• Controle – centralização e controle de custos; 

• Integração – previsão de benefícios potenciais e integração dos sistemas existentes, 

com compartilhamento de dados e aplicações. São necessárias redes ou outras 

ferramentas para realização da proposta. Apresenta novamente crescimento dos 

gastos; 

• Administração de dados – são estabelecidos controles para gerenciamento sobre os 

recursos de informação. Difere do estágio de controle porque os controles prévios 

são aplicados apenas aos produtos (hardware, software) próprios; 

• Maturidade – é realizada a integração das aplicações e os controles são ajustados.  O 

planejamento é bem estabelecido e os sistemas de informação estão alinhados com a 

organização. 

Outro modelo que possibilita determinar o grau de dependência e utilização de SI/TI foi 

apresentado por Sullivan (1985).  Em seu modelo, sugere diretrizes e metodologias a serem 

utilizadas pelas organizações de acordo com o que chamou de níveis de infusão e difusão. 

Infusão “é o grau em que as tecnologias e os sistemas de informação penetraram na 

empresa, em termos de importância, impacto ou significância” (Sullivan, 1985, p. 5). 

Para as empresas, tradicionalmente a informática foi de grande importância, resolvendo 

problemas relativos à folha de pagamento, contabilidade, vendas e produção.  Porém, muitas 

empresas estão mudando suas posturas estratégicas através da utilização do computador 

(Santos & Contador, 2002). 
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De acordo com Sullivan (1985) as empresas com um baixo grau de infusão de 

tecnologia da informação não acreditam que os computadores sejam estratégicos para seus 

negócios. Já as empresas com alto grau de infusão percebem a tecnologia como crucial.   

Segundo Sullivan (1985, p. 6) “difusão é o grau em que as tecnologias e os sistemas de 

informação foram disseminados ou se espalharam pela empresa”.  Pode ocorrer em termos: 

• Organizacionais - refere-se à forma como as empresas utilizam a tecnologia da 

informação para um maior suporte às funções e unidades de negócios; 

• Físicos – relaciona-se com a quantidade de equipamentos de tecnologia da 

informação espalhada pela empresa; 

• Responsabilidade - de que forma os gerentes de linha possuem maior controle sobre 

o projeto, desenvolvimento e operação dos sistemas. 

Santos & Contador (2002) tomando por base o estudo de Sullivan, descrevem que um 

baixo grau de difusão caracteriza-se pela existência de hardware centralizado e uma forte 

função de processamento de dados consolidando projeto, desenvolvimento e operação de 

sistemas, dentro de uma única hierarquia gerencial. O alto grau de difusão é caracterizado 

pela existência de um grande número de microcomputadores nas áreas da empresa e pelo fato 

de diversos setores da empresa possuírem autonomia para desenvolver seus próprios sistemas 

de informação, sem que necessariamente as funções de gerenciamento de sistemas sejam 

controladas por uma área central. 

Em função da infusão e difusão, conforme apresentado na figura 2.5 - Diretrizes 

metodológicas de Sullivan, o pesquisador identifica quatro ambientes de tecnologia e sistemas 

de informação e suas diretrizes metodológicas: 

• Ambiente tradicional: baixo nível de infusão e difusão. Caracteriza-se pela 

utilização de metodologias baseadas nos Estágios de Crescimento de Nolan e 

Gibson; 

• Ambiente backbone (espinha dorsal): alto nível de infusão e baixo nível de difusão. 

Sugere a utilização de metodologias como a Business Systems Planning – BSP 

(IBM, 1981 apud Costa & Almeida, 2002b); 
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• Ambiente federação: apresenta baixo nível de infusão e alto nível de difusão. O 

modelo sugere a utilização de metodologias como a Fatores Críticos de Sucesso - 

FCS (Rockart, 1979 apud Costa & Almeida, 2002b); 

• Ambiente complexo: alto nível de infusão e difusão. Sugere a utilização de 

abordagens ecléticas que atendam às necessidades de informação da organização, 

mesmo que tenham que ser desenvolvidas pela própria organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 – Diretrizes metodológicas de Sullivan (1985) 

Fonte: Sullivan (1985, p. 7) 

Cada uma das metodologias associadas aos ambientes descritos por Sullivan mostrou-se 

mais adequada a uma fase de utilização dos sistemas de informação por parte das empresas, 

da informatização ao uso para fins estratégicos, como também, de uma gestão centralizada a 

uma descentralizada, com maior participação dos usuários nas decisões sobre sistemas e 

tecnologia de informação. 

As diretrizes e metodologias relativas ao modelo de Sullivan são descritas a seguir 

(Costa & Almeida, 2002b; Santos & Contador, 2002): 

• Diretriz por estágios de crescimento: esta diretriz foi característica da fase inicial de 

informatização das empresas, com o desenvolvimento dos primeiros projetos de 

sistemas. Como os empreendimentos eram caros e pouco conhecidos, pressupunha-

se que as organizações deveriam assimilar as mudanças (tecnológicas e de 

sistemas). Essa diretriz é baseada nos estágios de crescimento de Nolan & Gibson 

(1974) apud Costa & Almeida (2002b); 

• Diretriz por estudo total: esta diretriz estabelece que as necessidades totais de 

informações devem ser pesquisadas e sejam desenvolvidos sistemas de informação 
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específicos a todas. A Business Systems Planning – BSP é apontada por Sullivan 

como a principal metodologia utilizada. Entre seus benefícios está a conceituação e 

o projeto dos dados globais, sendo orientado pelo negócio, com ênfase no 

desenvolvimento de sistemas altamente customizados. Entre as limitações pode-se 

destacar que foi projetada para ambientes centralizados, devido ao fato de nesta 

época os produtos da IBM serem de grande porte, não apresentando grande 

contribuição para as empresas que possuíam ambientes descentralizados; 

• Diretriz por fatores críticos de sucesso: o impacto da descentralização da tecnologia 

da informação a partir do final dos anos 70 mostrou que a diretriz por estágio de 

crescimento e a diretriz por estudo total não eram as mais adequadas para o 

planejamento de sistemas de informação neste novo ambiente. Passam a ser 

utilizados microcomputadores, pacotes de aplicação, tecnologias para automação de 

escritórios, além de uma multiplicidade de sistemas e bancos de dados 

descentralizados. Utiliza-se a abordagem de fatores críticos de sucesso – FCS, 

conceituada por Rockart (1982) apud Costa & Almeida (2002b), que são os fatores 

imprescindíveis para que a organização atinja seus objetivos. Através desta 

metodologia busca-se definir quais os sistemas que faltam para que a empresa possa 

atingir os FCS; 

• Modelo eclético de Sullivan: o modelo eclético prevê o desenvolvimento de uma 

metodologia adequada às necessidades específicas da empresa ao invés de uma 

metodologia de planejamento pronta. Seu foco é direcionado para o planejamento 

estratégico da empresa e não para o desenvolvimento e programação de software. 

Busca-se uma metodologia que possa suportar as necessidades e exigências de 

informação, possibilitando às empresas acrescentarem valor ao produto, utilizando 

convenientemente seus sistemas de informação. 

2.7 Planejamento estratégico de sistemas de informação 

A tecnologia e os sistemas de informação têm sido cada vez mais utilizados para 

transformar a natureza da competição, além de promover novas formas de negócios. As 

aplicações de TI/SI estão permitindo às empresas ganhar maior eficiência operacional, criar 

valor estratégico através de novos e melhores serviços, alcançar uma coordenação e 
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cooperação mais estreita com seus parceiros de negócios, e até mesmo reorganizar seus 

processos de valor dentro de suas indústrias (Wang & Tai, 2003). 

Este cenário reforça o papel da TI/SI que, além de atender às necessidades de 

informações cotidianas das empresas, assume um papel importante na estratégia empresarial. 

Como resultado, a necessidade de planejamento de sistemas de informação tem sido 

reconhecida como um assunto gerencial de extrema importância e de grande interesse por 

parte de pesquisadores (Lederer & Sethi, 1996; Boynton & Zmud, 1987 apud Wang & Tai, 

2003). 

O planejamento estratégico de sistemas de informação (PESI) refere-se ao processo de 

identificação de um conjunto de aplicações baseadas em computador, que podem contribuir 

com a organização na execução de seu plano de negócios e alcançar suas metas, envolvendo 

também a avaliação dos recursos de informação da organização e a criação de estratégias que 

otimizem estes recursos.  Inclui também a especificação de bancos de dados e sistemas que 

suportem tais aplicações, envolvendo a seleção das aplicações que melhor atendem as 

necessidades atuais e futuras da organização, além de possibilitar a descoberta de novas 

aplicações que possuam potencial para criar vantagem em relação aos competidores (Lederer 

& Sethi, 1996; King & Teo, 2000; Rezende, 2002; Hartono et al., 2003). 

Desta maneira, o PESI busca determinar quais sistemas podem apoiar a estratégia de 

negócios da empresa e não estabelecer ou determinar a estratégia empresarial a partir dos SI. 

De acordo com Wang & Tai (2003), o planejamento de SI pode ser descrito como um 

processo gerencial para integrar as considerações de SI ao processo de planejamento 

corporativo, ligando as aplicações de SI às metas de negócios e determinando os requisitos de 

informação necessários para atender às metas de curto e longo prazo da empresa. 

No processo de planejamento de SI e na determinação dos requisitos de informação de 

uma organização podem ser utilizados diversos tipos de abordagem. As mais relacionadas 

pelos estudiosos são ad hoc, top-down e bottom-up, que são descritas por Ahituv (1983) apud 

Costa & Almeida (2002b): 

• Ad hoc – na verdade neste tipo de abordagem não existe um plano. O 

desenvolvimento de SI acontece de acordo com as necessidades emergentes, sem a 
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visão de integração entre as aplicações, resultando em ilhas de sistemas 

computadorizados. É considerada uma abordagem inadequada. 

• Top-down – os sistemas são desenvolvidos a partir da definição dos objetivos da 

organização, identificando-se quais as atividades e decisões são necessárias para 

operar tais atividades, e quais as informações são requeridas para tomar as decisões. 

Em seguida, definem-se as aplicações e suas respectivas prioridades para 

desenvolvimento. 

• Bottom-up – inicia-se com as aplicações que produzem informações operacionais, 

adicionando as aplicações que produzem informações gerenciais e assim 

sucessivamente até o nível mais alto. Como todos os requisitos de informação não 

podem ser estimados com antecedência, pode ocorrer das soluções não estarem, 

necessariamente, em sincronismo com as metas organizacionais globais.  

 Hartono et al. (2003) acrescentam que o PESI pode contribuir substancialmente para a 

organização, fazendo com que usuários e profissionais de SI estabeleçam um entendimento 

mútuo a respeito do valor dos sistemas de informação e dos problemas associados com os 

mesmos.  O PESI pode ajudar a organização a definir as prioridades de desenvolvimento para 

os SI estabelecendo um ranking para os sistemas em termos de eficiência, efetividade e valor 

estratégico. 

 Através de uma ampla análise da literatura e de pesquisas sobre gerenciamento 

estratégico e de PESI, Grover & Segars (2005) identificaram seis importantes dimensões do 

processo de PESI: 

• Alcance/extensão – a extensão com que a organização procura ser completa ou 

abrangente na realização e integração das decisões estratégicas (completa versus 

limitada); 

• Formalização - a existência de estruturas, técnicas, procedimentos escritos e 

políticas que guiam o processo de planejamento (formal versus informal); 

• Enfoque - o enfoque refere-se ao equilíbrio entre criatividade e controle dentro do 

sistema de planejamento estratégico (criativo versus controle orientado) 

• Fluxo – o fluxo do planejamento refere-se ao locus de autoridade ou atribuição de 

responsabilidades para o planejamento estratégico, ou seja, os papéis 
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desempenhados pelos gerentes corporativos e de divisão na iniciação do processo de 

planejamento (top-down / bottom-up); 

• Participação - a participação captura a amplitude do envolvimento no planejamento 

estratégico (ampla versus estreita); 

• Consistência - a consistência está preocupada com a freqüência ou ciclos das 

atividades de planejamento, e quanto à freqüência de avaliação/revisão das escolhas 

estratégicas (alta versus baixa). 

Grover & Segars (2005) descrevem três estágios de PESI que estão relacionados com o 

modelo de estágios de crescimento de Nolan. Apesar das críticas apresentadas ao modelo 

quanto à sua adequação ao contexto tecnológico atual, Nolan sugere que o modelo seja 

visualizado como um modelo de aprendizado, no qual o movimento pelas fases é influenciado 

pelo ambiente, ou seja, mudanças tecnológicas, e que a adaptação a este ambiente se realiza 

por ajustes internos.  

Os autores argumentam que é possível observar estágios de evolução no PESI, e que o 

mesmo responderá às mudanças tanto no ambiente como na tecnologia, adaptando suas 

características de processo através do aprendizado e com o passar do tempo, tornando-se mais 

efetivo. Os três estágios apresentados são: 

• Preliminar - os procedimentos e políticas para execução do planejamento estão 

começando a surgir e existe pouca experiência em planejamento de SI por parte dos 

participantes; 

• Evolutivo - as atividades de planejamento estão sendo formalmente desenvolvidas e 

testadas. Existe uma razoável experiência em planejamento de SI por parte dos 

participantes e o processo de planejamento está sendo refinado; 

• Maturidade - as atividades de planejamento são realizadas há muito tempo, existe 

muita experiência em planejamento de SI por parte dos participantes e as políticas e 

procedimentos para condução do plano estão bem desenvolvidas. 

Para Premkumar (1992) apud Hartono et al. (2003) o PESI também inclui aspectos 

relativos à análise de conteúdo do domínio de negócios e da tecnologia, do processo de 

envolvimento da alta gerência, envolvimento dos usuários, da qualidade dos mecanismos de 

suporte e da utilização de um comitê diretivo.  
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Para realizar o PESI, as organizações normalmente realizam um estudo que compreende 

diversas fases. Mentzas (1997) as classifica em termos de cinco fases. A primeira, consciência 

estratégica, inclui a identificação das metas estratégicas, identificação dos sistemas de 

negócios e de TI, e a definição dos objetivos do processo de planejamento. Na segunda fase, 

análise da situação, compreende a análise dos sistemas de negócios, organizacionais e de TI, 

além da análise do ambiente externo de negócios e de TI. A terceira fase, concepção da 

estratégia, envolve a observação de tendências futuras, a identificação de cenários alternativos 

e a elaboração de novos cenários. A quarta fase, formulação da estratégia, contém a 

formulação das arquiteturas de negócios e de TI, a formulação das soluções organizacionais e 

a definição das prioridades.  Por último, o planejamento da estratégia de implantação, 

compreende a definição dos elementos do plano de ação para o desenvolvimento das 

aplicações ali definidas, a elaboração e avaliação do plano de ação, e a definição de 

procedimentos de acompanhamento e controle. 

Usando as fases anteriormente descritas, Newkirk et al. (2003) estudaram a relação 

existente entre a extensão/alcance do PESI e o sucesso do mesmo, ou seja, como pouco ou 

muito planejamento afeta cada uma das fases. Alguns estudiosos, entre eles Premkumar & 

King (1991), Raghunathan & Raghunathan (1991), Sambamurthy et al. (1994) e Newkirk et 

al. (2003) consideram que tanto muito como pouco planejamento podem ser prejudiciais para 

o sucesso do PESI. Argumentam que pouco planejamento de SI pode resultar em insuficiente 

compreensão do ambiente competitivo externo, do ambiente organizacional interno e da TI 

emergente. Isto poderia levar a escolha de alternativas estratégicas mal concebidas ou pobres.  

Os investimentos realizados no PESI provavelmente seriam inadequados para contribuir 

com a organização em enfrentar seus desafios, aumentando as chances de uma provável falha. 

Por outro lado, a realização de um PESI muito amplo, exigiria tempo demais. Mudanças no 

ambiente competitivo, no ambiente organizacional interno e o surgimento de novas 

tecnologias da informação, poderiam tornar o plano obsoleto antes mesmo de sua 

implementação. Como conseqüência, seria inadequado também para habilitar a organização a 

enfrentar seus desafios.  

Newkirk et al. (2003) concluíram em sua pesquisa que, na fase de implementação, em 

muitos casos, ocorre uma falha do gerenciamento em estabelecer um nível adequado de 

planejamento para a implementação, o que acaba resultando em insucessos e na insatisfação 

das empresas quanto ao PESI. De acordo com os pesquisadores, os resultados da pesquisa 
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confirmam as preocupações sobre a dificuldade do planejamento e implementação de SI. 

Sugerem que os planejadores avaliem cuidadosamente a extensão, em termos de alcance e de 

tempo, que será destinada a cada fase do PESI, evitando excessos ou falta que resultem em 

problemas.  

Em resumo, o PESI envolve normalmente diversas etapas e a avaliação das 

necessidades de informação da empresa, bem como, dos recursos disponíveis e necessários 

para a transformação do plano em ação, constituindo-se em elemento importante para 

promover o alinhamento entre as estratégias de negócio e de TI.   

2.7.1 Metodologias de planejamento de sistemas de informação 

A literatura apresenta diversas metodologias de planejamento de sistemas de 

informação que são classificadas geralmente em modelos de impacto e de alinhamento. As 

primeiras têm seu foco no potencial impacto de SI nas tarefas e processos organizacionais, e 

os utiliza como base para identificar oportunidades para desenvolvimento de sistemas de 

informação. Os modelos de alinhamento focam no alinhamento do plano de SI com a 

estratégia organizacional e os objetivos do negócio (Palanisamy, 2005; Pant et al., 2001). 

A metodologia de análise da cadeia de valor apresentada por Porter (1989) e a 

metodologia de fatores críticos de sucesso (FCS) apresentada por Rockart (1979) apud Costa 

& Almeida (2002b) são exemplos de metodologias de impacto. As metodologias de 

alinhamento incluem a Business System Planning (BSP) da IBM (1981) apud Costa & 

Almeida (2002b), a Strategic Systems Planning (SSP), a Information Engineering (IE) e a 

Method/1 da Andersen Consulting. 

A seguir são apresentadas algumas das principais metodologias de planejamento de 

sistemas de informação (Costa & Almeida, 2002b; Palanisamy, 2005; Rezende, 2002; Pant et 

al., 2001). 

Análise da cadeia de valor 

A análise da cadeia de valor é uma forma de analisar as atividades de negócios que 

normalmente as empresas executam, tais como: projeto, produção, marketing, logística e 

suporte que são descritas através da cadeia de valor definida por Porter (1989). O foco desta 

metodologia está na análise das atividades e processos-chave que adicionam valor e que 

podem ser mais efetivos com a utilização de TI.  
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Fatores críticos de sucesso (FCS) 

 É utilizada para identificar requisitos-chave de informações para a organização e seus 

gestores. Tem seu foco nas necessidades de informações-chave dos gestores sênior e constrói 

os sistemas de informações a partir destas necessidades. Utiliza mais as fontes internas de 

informações críticas e ignora os aspectos de SI para adição de valor.  

Business systems planning (BSP) 

 A metodologia BSP, da empresa IBM, é mais orientada para os processos, e os 

requisitos de informação são derivados destes processos. Combina análise e planejamento 

top-down com implementação bottom-up. Os pontos fracos da metodologia são o 

detalhamento, o tempo necessário e o custo. Também não inclui uma metodologia para o 

projeto de software, além de exigir grande experiência em TI por parte da equipe de 

planejamento. 

Strategic systems planning (SSP) 

 Tem seu foco nas áreas funcionais do negócio e a arquitetura de dados é derivada do 

modelo funcional do negócio. A arquitetura de dados é utilizada para identificar e projetar 

novos sistemas aplicativos. Combina metodologia de implementação top-down e bottom-up. 

As técnicas estruturadas são exageradas assim como as respostas para todos os problemas de 

desenvolvimento de sistemas. A metodologia é muito detalhada, consome muito tempo, com 

custo elevado e a equipe de planejamento precisa ter grande experiência em TI para executar a 

metodologia. 

Information engineering (IE) 

 É mais orientada aos dados. Disponibiliza técnicas para construção de dados 

empresariais, modelos de processo e uma base de conhecimento completa. A base de 

conhecimento fornece as diretrizes para criar e manter sistemas de informações. É uma 

metodologia completa e extensa, e o sucesso depende do líder da equipe. Apresenta 

dificuldades para se conseguir o apoio da alta gerência. 

Method/1 (Andersen Consulting) 

É uma abordagem com três níveis. No nível superior está a metodologia de 

planejamento, no nível intermediário as técnicas que suportam a metodologia e no nível 

inferior as ferramentas que suportam as técnicas.  Permite várias técnicas como diagrama de 
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fluxo de dados (DFD), análise matricial, grupos de foco e estudos Delphi. É uma metodologia 

completa e suporta ferramentas automatizadas.  Ao mesmo tempo é cara, muito detalhada e 

consome tempo considerável. 

Apesar da existência de diversas metodologias, elas apresentam limitações que 

impedem ou dificultam uma maior flexibilidade para lidar com os novos ambientes de 

negócios limitando a obtenção de sucesso no planejamento de sistemas. O quadro 2.2 – 

Pontos fortes e limitações das metodologias de planejamento de SI, desenvolvido por 

Palanisamy (2005), apresenta os pontos fortes e limitações das metodologias descritas.  

Metodologia de 
Planejamento 

Pontos fortes Limitações 

Análise da cadeia 
de valor 
 
 
 
Fatores críticos de 
sucesso (FCS) 
 
 
 
Business systems 
planning (BSP) 
 
 
 
 
Strategic systems 
planning (SSP) 
 
 
 
 
Information 
engineering (IE) 
 
 
Method/1 

Foco na adição de valor para as atividades-
chave do negócio. Contribui para planejar 
sistemas aplicativos que suportem os 
processos-chave do negócio. 
 
Contribui para priorizar os sistemas e 
requisitos de informação-chave, com base na 
existência de decisões críticas produzidas 
pelos usuários. 
 
Os requisitos e sistemas de aplicação são 
derivados dos processos de negócio das 
empresas. A arquitetura da informação é 
derivada diretamente da análise das áreas 
funcionais. 
 
A arquitetura de informação é derivada da 
estratégia de negócios e das áreas funcionais 
do negócio. 
 
 
 
Os requisitos e sistemas aplicativos são 
derivados da análise dos modelos de dados da 
organização. 
 
Abordagem com três níveis. No nível superior 
está a metodologia de planejamento; no nível 
intermediário as técnicas que suportam a 
metodologia e no nível inferior as ferramentas 
que suportam as técnicas.  
 

Não suporta mudanças nas estratégias de 
negócios. Não responde às flutuações no 
ambiente. 
 
 
Ignora aplicações não-chave no 
planejamento de SI. Possui natureza muito 
subjetiva. Falha em não abranger os 
sistemas externos. 
 
Foca somente nos requisitos de informação 
interna e não abrange as necessidades 
externas de processamento de dados. É 
mais orientada ao processo do que à adição 
de valor. 
 
A análise da área funcional é feita de uma 
maneira isolada e os requisitos de 
informação não são derivados do inter-
relacionamento funcional das áreas. Ignora 
as questões de integração dos sistemas. 
 
Orientada mais para os dados internos e 
não considera os dados externos e a adição 
de valor. De natureza mais analítica. 
 
Ignora os aspectos de integração inter-
funcional dos sistemas de informação. 

Quadro 2.2 – Pontos fortes e limitações das metodologias de planejamento de SI 
Fonte: Palanisamy (2005, p. 66) 

Pant et al. (2001) observam que as metodologias existentes são extremamente rígidas e 

inadequadas para atender a ciclos de desenvolvimento cada vez menores, como os que são 
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exigidos e prevalecem no desenvolvimento de aplicações voltadas para a internet, podendo 

resultar em falha no PESI. 

Esta visão também é apoiada por Palanisamy (2005), descrevendo que muitas 

organizações fracassam na utilização de SI por causa da rigidez e passividade com que o PESI 

enfrenta as novas situações. Conseqüentemente, é preciso que os sistemas de informação 

tenham capacidade para mudar ou se ajustar rapidamente em resposta às novas condições e 

demandas, tanto internas como externas. As organizações precisam desenvolver metodologias 

para planejamento de SI que estejam adequadas para enfrentar as mudanças dinâmicas do 

ambiente, buscando flexibilidade para se adaptar rapidamente às mesmas e conseguir obter 

vantagem em relação aos seus competidores. 

Outros fatores também podem resultar em insucesso e falha no planejamento de 

sistemas, conforme apresentam Teo & Ang (2001) a partir de estudo realizado junto a 138 

executivos de SI de empresas que realizam PESI. 

Os pesquisadores identificaram os maiores problemas associados com as três fases do 

planejamento de sistemas de informação: o lançamento, o desenvolvimento do plano e a 

implementação. Concluíram que em todas as fases a falha em assegurar o apoio da alta 

gerência é o principal problema. A falta de um fluxo de comunicação adequado com as 

demais áreas e a falta de pessoal de SI suficientemente qualificado também são problemas 

importantes da fase de planejamento. Na fase de desenvolvimento do plano, os entrevistados 

reportaram como problemas importantes ignorar as metas de negócios e a falha em traduzir as 

metas e estratégias em planos de ação. Negligenciar o ajuste do planejamento de SI para 

refletir as mudanças no ambiente é outro problema importante na fase de implementação do 

plano.  

2.8  Alinhamento estratégico do plano de negócios e do plano de TI/SI  

O alinhamento estratégico entre o plano de negócios e o plano de TI/SI tem sido 

discutido constantemente no ambiente empresarial e acadêmico, constituindo-se num dos 

principais assuntos tanto para os profissionais de TI/SI como para os demais gestores. 

Encontra-se entre os dez principais assuntos para profissionais da área de TI/SI, gestores de 

negócios e pesquisadores (Yang, 1996; Henderson & Venkatraman, 1999; Teo & Ang, 1999; 

Kearns & Lederer, 2000; Rezende, 2002; Bergeron et al. 2004; Peak, et al., 2005).  
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Premkumar & King (1992) apud Kearns & Lederer (2000) conceituam alinhamento 

estratégico de SI como a ligação entre o plano de negócios da empresa e o plano de SI. O 

alinhamento estratégico entre a TI/SI e o negócio representa um dos fatores críticos de 

sucesso para que as organizações possam obter os benefícios e um desempenho satisfatório 

em seus negócios (Moura, 2004). 

King & Teo (2000) definem a integração entre o plano de negócios e o plano de 

sistemas de informação como sendo o alinhamento das estratégias de SI e as de negócios que 

podem ser obtidas pela coordenação dos processos de planejamento de negócios e de sistemas 

de informação. Descrevem que, provavelmente, é muito difícil para SI oferecer suporte e 

contribuir para a criação de valor para o negócio, quando as atividades de planejamento de SI 

não são coordenadas e/ou integradas com as de planejamento de negócios. 

Para Peak et al. (2005) o alinhamento de TI envolve promover o uso dos recursos de TI 

para atender aos objetivos estratégicos, táticos e operacionais da organização. 

Estrategicamente, é um processo para antecipar os requisitos futuros de TI e assegurar que a 

organização esteja preparada para enfrentar os desafios dos competidores. Taticamente, é o 

processo amplo de alocação de recursos de TI, semelhante à alocação de recursos humanos ou 

de outros ativos. Operacionalmente é um processo para alcançar a efetividade e eficiência de 

TI, para manter os negócios transcorrendo sem sobressaltos e atender às exigências dos 

clientes. 

 Segundo King (1978) apud Kearns & Lederer (2004), o alinhamento entre a TI e o 

plano de negócios é necessário para realizar os objetivos de negócios e capitalizar o uso da TI, 

contribuindo e garantindo que os investimentos em TI sejam utilizados corretamente para 

sustentar estes objetivos e aumentar a vantagem competitiva através do uso da TI. 

A participação da TI no plano de negócios, de acordo com Clemons & Row (1991) 

apud Kearns & Lederer (2004), é necessária para que seja possível identificar oportunidades 

externas ou interorganizacionais para criação de vantagens competitivas, buscando através da 

utilização de TI oportunidades nas atividades da cadeia de valor e alavancar forças únicas de 

negócios. 

 De uma forma ideal, o plano de negócios e o plano de SI devem ser produtos da função 

de planejamento corporativo e, para que possam otimizar o retorno para a organização é 
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necessário que as estratégias de SI estejam diretamente ligadas a uma ou mais estratégias de 

negócios (King, 1978, Calhoun & Lederer, 1990; apud Kearns & Lederer, 2000). 

 Segundo Henderson & Venkatraman (1999), a falta de alinhamento tem sido uma das 

razões principais para as empresas não perceberem o valor dos investimentos em TI/SI. 

Apesar da consciência sobre a importância do alinhamento entre os planos de negócios 

e de SI, diversas empresas não percebem efetivamente o retorno em seus lucros, no 

crescimento de vendas, na melhoria da qualidade ou no aumento de produtividade, 

decorrentes deste alinhamento (Strassman, 1999 apud Kearns & Lederer, 2004). 

 Em algumas empresas o alinhamento de estratégias de negócios e de SI é fraco devido 

ao fato de existir uma pequena relação entre os processos de planejamento de negócios e de 

planejamento de SI (King & Teo, 2000). 

 Um fator fundamental para promover o alinhamento está na cooperação entre os 

profissionais de SI e os demais executivos. Ambos devem assumir, em conjunto, a 

responsabilidade pelo fornecimento de benefícios através dos investimentos em SI. Uma 

abordagem simétrica e colaborativa de planejamento pode significar a obtenção de vantagens 

competitivas através dos recursos de SI, com destaque de suas oportunidades no plano de 

negócios, além de evidenciar a relevância da ligação entre ambos (Kearns & Lederer, 2000). 

 Mesmo não existindo uma única metodologia para integrar os planos de negócio e de 

SI, existe consenso na literatura a respeito da necessidade das organizações necessitarem, 

mais do que nunca, de processos que permitam decidir sobre quais os SI mais apropriados, o 

que significa a exigência de alinhamento entre as estratégias de negócio e de SI (Doherty et 

al. 1999; Hackney & Little, 1999; Min et al. 1999; Salmela et al. 2000; Teo e Ang, 2001). 

 Entre os diversos modelos de alinhamento encontram-se o de King e Teo e o de 

Henderson e Venkatraman que estão entre os mais citados por pesquisadores e estudiosos, 

tendo servido de base para a realização de diversos estudos (Burn & Szeto, 2000; King & 

Teo, 2000; Teo & Ang, 2001; Croteau & Bergeron, 2001; Peppard & Ward, 2004; Grover & 

Segars, 2005).  

2.8.1 Modelo de alinhamento de King e Teo 

 King & Teo (1996) descrevem um dos modelos mais usuais que utiliza quatro tipos 

principais de alinhamento entre o plano de negócios e o plano de SI: 
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• Integração administrativa: neste tipo de integração existe um fraco relacionamento 

entre o plano de negócios e o planejamento de sistemas de informação. Geralmente, 

apresenta um pequeno esforço em utilizar a TI para apoiar os planos de negócios; 

• Integração seqüencial: neste tipo de integração existe um relacionamento seqüencial 

entre o plano de negócios e o plano de SI, com o primeiro determinando a direção 

para o plano de SI, em um fluxo unidirecional. O plano de SI foca primordialmente 

em providenciar suporte para o plano de negócios; 

• Integração recíproca: existe, neste tipo de integração, um recíproco e 

interdependente relacionamento entre o plano de negócios e o plano de SI, ou seja, 

um fluxo do plano de negócios para o plano de SI e um fluxo do plano de SI para o 

plano de negócios. O plano de SI desempenha um papel de suporte e também de 

influência em relação ao plano de negócios; 

• Integração total: neste tipo de integração existe uma pequena distinção entre os 

processos de planejamento de negócios e planejamento de SI. As estratégias de 

negócios e de sistemas de informação são desenvolvidas concorrentemente, no 

mesmo processo integrado de planejamento. 

O nível de integração entre os processos de planejamento de negócios e de SI pode ser 

definido, quanto à sua natureza, em reativo ou pró-ativo(King & Teo, 2000). 

Nos tipos de integração administrativa e seqüencial, a função de SI e o planejamento de 

SI têm pouca influência nas estratégias de negócios, sendo por natureza essencialmente 

reativos.  Na integração recíproca e total, pró-ativos por natureza, a função de SI desempenha 

um papel tanto de suporte quanto de influência nas estratégias de negócios (King & Teo, 

2000).  Na integração total, os recursos de informação são tratados da mesma maneira que os 

recursos financeiros, humanos e de capital, fornecendo uma gama de recursos que podem ser 

conjugados com os demais para criar capacidades que, se forem bem desenvolvidas, irão criar 

dificuldades para os competidores imitá-las (King, 1995, apud King & Teo, 2000). 

2.8.2 Modelo de alinhamento de Henderson e Venkatraman 

Henderson & Venkatraman (1999) apresentaram um modelo que considera o 

alinhamento entre as estratégias externas e internas de negócio com as estratégias externas e 

internas de TI, envolvendo formulação e implementação.  
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O modelo tem como base duas hipóteses. A primeira refere-se ao desempenho 

econômico que está relacionado diretamente com a habilidade de gestão em criar o ajuste 

estratégico entre a posição da organização na arena do produto e mercado competitivo, com o 

projeto de uma estrutura administrativa apropriada para apoiar a execução estratégica. A 

segunda, que o ajuste estratégico é inerentemente dinâmico (Rezende, 2002). 

Segundo Henderson & Venkatraman (1999), o alinhamento estratégico não é um 

evento, mas um processo contínuo de adaptação e mudança que tem como fator crítico para 

atingir esta capacidade, as habilidades organizacionais que permitem alavancar a tecnologia, 

de forma a diferenciar suas operações em relação a seus competidores e não em um conjunto 

específico de funcionalidades tecnológicas sofisticadas. 

Desta forma, a vantagem é obtida através da capacidade que a organização possui para 

explorar funcionalmente a TI de uma forma contínua, o que requer uma mudança na forma de 

se pensar a gestão através do papel da TI na transformação organizacional, como também, de 

entender os componentes críticos da estratégia de TI e seu papel de apoio e de mudanças nas 

decisões estratégicas dos negócios (Henderson & Venkatraman, 1999).   

Na figura 2.6 - Modelo de alinhamento de Henderson & Venkatraman, são apresentados 

os componentes do modelo: a estratégia de negócios, a estratégia de TI, a infra-estrutura e os 

processos organizacionais e, a infra-estrutura e os processos de TI. 

O modelo descreve a necessidade de se especificar duas formas de integração entre os 

negócios e a TI. A primeira, denominada de integração estratégica, representa a ligação entre 

a estratégia do negócio e a estratégia de TI refletindo os componentes externos, ou seja, trata 

com a capacidade de TI funcionalmente conseguir se adaptar e suportar as estratégias do 

negócio. A segunda, integração operacional, trata com o correspondente domínio interno, com 

a ligação entre os processos e infra-estrutura organizacional e de TI. 

Em seu detalhamento, o modelo de Henderson & Venkatraman, apresenta quatro 

perspectivas dominantes de alinhamento, sendo duas com visão da estratégia de negócios e 

duas com TI (Rezende, 2002; Henderson & Venkatraman, 1999). 

A primeira perspectiva, execução da estratégia, está baseada na noção de que uma 

estratégia de negócios foi articulada e dirige as escolhas dos projetos de infra-estrutura 

organizacional e de TI, correspondendo à visão clássica e hierárquica da administração 

estratégica. Na segunda, transformação tecnológica, a estratégia de negócios seleciona a 
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estratégia de TI apropriada para as necessidades de infra-estrutura e processos de TI, não 

sendo limitadas pela atual infra-estrutura organizacional. Busca identificar as melhores e 

possíveis competências e arquiteturas de TI disponíveis para melhor adequação e 

posicionamento na estratégia de negócios. Nestas duas perspectivas, o impacto da estratégia 

de negócios é destacado, especialmente, as competências distintivas na estratégia de TI (a 

gestão de TI e as competências sistêmicas, respectivamente) e as correspondentes implicações 

para os processos e infra-estrutura de TI.  

                 Estratégia de negócios      Estratégia de TI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 - Modelo de alinhamento de Henderson e Venkatraman 

Fonte: Henderson & Venkatraman (1999, p. 476) 
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nível de serviço, tem o foco do alinhamento voltado para a construção de TI e SI de alto nível 

para contribuir com a estratégia de negócios.  Requer o entendimento das dimensões externas 

da estratégia de TI com a correspondência interna dos processos e infra-estrutura de TI, 

criando as capacidades para atender às necessidades dos clientes da TI e SI e, o uso efetivo e 

competente destes recursos. 

2.8.3 Pesquisas sobre alinhamento estratégico entre SI e plano de negócios 

Diversos autores têm realizado pesquisas junto a várias organizações e executivos, tanto 

de SI como de outras áreas, para identificar os tipos de alinhamento entre SI e o plano de 

negócios e a contribuição deste alinhamento para criação de vantagens competitivas e para o 

sucesso e efetividade da função de SI. 

Teo & King (1996) realizaram uma pesquisa na qual avaliaram os tipos de integração 

entre o plano de negócios e de TI, e a relação dos tipos de integração administrativa, 

sequencial, recíproca e total, com os problemas de planejamento de SI. Com base nas 

respostas de gestores de planejamento e de SI, concluíram que os problemas relacionados à 

adequação do plano de SI às metas e estratégias do negócio, implementação do plano de SI, 

atendimento adequado às necessidades de informação e disponibilidade de recursos de 

hardware, diminuem quando o planejamento de SI é estratégico, ou seja, nos tipos de 

integração recíproca e total. Os problemas relacionados a custo permanecem praticamente 

constantes para todos os tipos de integração, conforme verificaram os pesquisadores.  

 Kearns & Lederer (2000) descrevem a existência de dois tipos de alinhamento 

estratégico que estão positivamente associados com a utilização de SI para obtenção de 

vantagens competitivas: o alinhamento do plano de SI com o plano de negócios e o 

alinhamento do plano de negócios com o plano de SI.  

No alinhamento do plano de SI com o plano de negócios, o plano de SI faz uma 

referência direta do plano de negócios, da missão, dos objetivos e estratégias da empresa.  A 

comunicação do plano de negócios ao gestor de SI e o conhecimento deste a respeito dos 

negócios da empresa são pré-requisitos para este tipo de alinhamento (Calhoun & Lederer, 

1990 apud Kearns & Lederer, 2000).  Este tipo de alinhamento é importante porque assegura 

que o CIO entende a estratégia do negócio. Entretanto, não garante que o conhecimento e a 

experiência da organização estejam refletidos no plano de SI, além do que, as decisões sobre 
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os investimentos em SI são muito importantes para serem delegadas somente ao CIO (Reich 

& Benbasat, 1996; Jarvenpaa & Ives, 1991; apud Kearns & Lederer, 2000).  

Segundo Zviran (1990) apud Kearns & Lederer (2000), este alinhamento é o que mais 

prevalece em abordagens top-down, nas quais o plano de negócios precede o desenvolvimento 

do plano de SI e as metas de SI são definidas a partir do plano de negócios, estando 

fortemente ligadas ao mesmo. Apesar disto, Kearns (2006) ressalva que este tipo de 

alinhamento não consegue alavancar adequadamente a TI para as empresas que dependem 

desta para seu sucesso. 

No alinhamento do plano de negócios com o plano de SI, o plano de negócios faz 

referência direta do plano de SI, podendo especificar as aplicações e tecnologias de SI, 

refletindo a experiência e o conhecimento da organização na utilização dos recursos baseados 

em SI (Sabherwal, 1989, Bensaou & Earl, 1998, apud Kearns & Lederer, 2000).  

Este tipo de alinhamento endossa o suporte da alta gerência para a função de SI, 

incrementa o entendimento organizacional sobre TI e permite o acordo entre os gestores com 

relação a como alcançar o melhor uso da TI (Segars & Grover, 1988 apud Kearns & Lederer, 

2000). De acordo com Kearns (2006), este tipo de alinhamento encoraja a alta gerência a 

formular as estratégias de negócios com o conhecimento e experiências de SI, motivando o 

CIO a alinhar o plano de SI com o plano de negócios. 

Tomando por base os dois tipos de alinhamento, Kearns & Lederer (2000) realizaram 

uma pesquisa em 161 empresas junto a executivos seniores de SI e da alta gerência, com o 

objetivo de verificar o tipo de alinhamento utilizado pelas empresas, o uso dos recursos de SI 

para criação de vantagens competitivas e a visão dos dois grupos de executivos quanto ao tipo 

de alinhamento que é mais importante para obtenção destas vantagens. Para os dois grupos de 

executivos o alinhamento entre o plano de SI e o de negócios prenunciam a vantagem 

competitiva, o que não ocorre em relação ao alinhamento entre o plano de negócios e o de SI, 

onde somente os executivos de SI acreditam neste prenúncio.  Esta diferença de percepção faz 

com que os executivos de SI desenvolvam esforços para divulgar e informar aos demais 

executivos a importância do segundo tipo de alinhamento, como também, para aumentar o 

reconhecimento das capacidades de TI quando da realização do planejamento das estratégias 

de negócios. Outra conclusão importante refere-se à necessidade de cooperação e trabalho 

conjunto dos dois grupos de executivos para criação de vantagem competitiva baseada em SI. 
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Burn & Szeto (2000) realizaram um estudo tendo por base o modelo de alinhamento de 

Henderson e Venkatraman, para identificar a existência de diferenças significativas entre as 

percepções dos gestores organizacionais e de TI, a respeito dos fatores que contribuem para 

um alinhamento estratégico bem sucedido. Foram entrevistados gestores organizacionais e de 

TI de empresas de exportação e importação, atacadistas, seguradoras, bancos, transportes, 

comunicação e outras, perfazendo um total de 34 gestores organizacionais e 54 de TI.   

Os resultados mostraram que as percepções dos dois grupos de executivos são similares 

em relação à direção, necessidades e princípios do alinhamento entre o plano de negócios e a 

TI. Pequenas divergências de percepção são encontradas em relação aos problemas na 

implementação desse alinhamento. As principais conclusões foram: 

• Ambos os grupos indicaram que a estratégia de negócios é que deve conduzir o 

alinhamento estratégico; 

• O papel da alta gerência é priorizar e encontrar a melhor maneira para alocar os 

recursos dentro da organização; 

• O papel dos gestores de SI deve ser de liderança conduzindo a função de TI de 

modo a atingir as metas estratégicas; 

• Ambos os grupos pensam que os critérios para medir os custos, benefícios e 

desempenho da execução da estratégia devem ser baseados em centros de 

custos/serviços. 

Os pesquisadores Croteau & Bergeron (2001) realizaram um estudo empírico cujo 

objetivo foi identificar como um específico perfil de desenvolvimento tecnológico, para um 

tipo de estratégia de negócio, pode fornecer melhor suporte ao desempenho organizacional.  

A estratégia de negócio corresponde às decisões tomadas para conduzir a organização 

em relação ao ambiente, estrutura e processos que influenciam seu desempenho 

organizacional. O desenvolvimento tecnológico corresponde a maneira como as organizações 

planejam e gerenciam a TI para obter benefícios potenciais e efetividade.  

O desempenho organizacional obtido através da contribuição da TI, de acordo com os 

pesquisadores, apresenta dificuldades para ser medido, uma vez que não existe nenhuma 

medida universalmente aceita que descreva este conceito. Assim, o desempenho pode ser 

medido utilizando-se dados objetivos e subjetivos. A abordagem objetiva refere-se aos dados 
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financeiros da organização enquanto a subjetiva depende da percepção de quem está fazendo 

a avaliação.  

Para identificar as estratégias de negócios, utilizaram a tipologia de Miles e Snow que, 

segundo os pesquisadores, apresenta como ponto forte a simultânea consideração da estrutura 

e dos processos necessários para a realização de cada tipo de estratégia. As estratégias são 

definidas como prospectiva, analítica, defensiva e reativa, sendo que as empresas escolhem 

um determinado tipo de acordo com a percepção que têm do ambiente. Para as três primeiras 

espera-se que ocorra aumento do desempenho organizacional e compartilhem do mesmo 

contínuo, com a prospectiva e defensiva nos extremos, e a analítica no centro. A estratégia 

reativa é excluída deste contínuo porque, segundo os pesquisadores, espera-se que ela impeça 

o desempenho organizacional. 

As organizações que são apoiadas por estratégias prospectivas procuram ter acesso a 

uma grande participação de mercado, caracterizando-se por repetidos esforços para inovar e 

trazer mudanças para seus mercados. No outro extremo, organizações apoiadas por uma 

estratégia defensiva, têm um mercado restrito e dão muita importância a eficiência da 

produção, a excelência de seus produtos, a qualidade de seus serviços e seus preços baixos. 

Organizações que implementam estratégia analítica possuem características moderadas das 

duas anteriores, buscando ser as primeiras a lançar alguns produtos novos, mas também, 

contentam-se em permanecer em segundo lugar em alguns produtos que possuam uma boa 

relação preço/qualidade. Por último, estão as organizações que adotam uma estratégia reativa, 

ignorando novas oportunidades, não conseguindo manter os mercados que adquiriram e sem 

correr riscos.     

Os resultados apresentados pelo estudo de Croteau & Bergeron (2001), mostraram que 

existe uma ligação positiva entre as atividades estratégicas e o desempenho organizacional 

das empresas prospectivas, e uma ligação negativa para as reativas. Concluem que existem 

perfis diferentes de desenvolvimento tecnológico que podem otimizar o desempenho 

organizacional de empresas com estratégias prospectivas, analíticas e defensivas. Com relação 

à existência de um relacionamento positivo entre as atividades estratégicas, perfil específico 

de desenvolvimento tecnológico e desempenho organizacional, esta relação é encontrada para 

as prospectivas e analíticas. Um perfil específico de desenvolvimento tecnológico contribui 

indiretamente para o desempenho organizacional de empresas que adotaram as estratégias de 
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prospecção, enquanto outro perfil de desenvolvimento tecnológico contribui diretamente para 

o desempenho organizacional de empresas que optaram pelas estratégias analíticas. 

De acordo com os resultados, os autores relatam que as organizações podem aumentar 

seu desempenho com suporte do desenvolvimento tecnológico e de estratégias prospectivas e 

analíticas.    

2.9 Fatores importantes para a efetividade da função de SI 

Para que os sistemas de informação possam contribuir de forma efetiva para a 

competitividade e aumento do desempenho das empresas, além do alinhamento entre os 

planos de negócios e o plano de SI, outros fatores também apresentam relevante importância, 

contribuindo tanto para o alinhamento quanto para o uso efetivo dos sistemas de informação. 

Ranganathan & Kannabiran (2004) realizaram um estudo de caso tendo por base três 

empresas indianas, com o objetivo de identificar como estas projetavam suas funções de SI de 

modo a promover o uso da tecnologia da informação para obtenção de benefícios estratégicos. 

Com base neste estudo, através de cinco parâmetros, foram apresentadas proposições para 

uma maior efetividade da função de SI: o papel da alta gerência; a relação entre CEO e CIO; a 

estrutura do departamento de SI; o processo de planejamento de SI e a implementação de SI. 

Yang (1996) em pesquisa realizada junto a 332 empresas tanto do setor público quanto 

privado de Taiwan, envolvendo CEOs, CIOs e outros executivos, encontrou que as questões 

principais do gerenciamento de SI dizem respeito ao planejamento estratégico, organização e 

comunicação, principalmente a comunicação interna dos CIOs com a alta gerência e usuários.  

A participação do CIO no planejamento de negócios também é destacada como um fator 

importante para a efetividade e sucesso do planejamento de TI, do alinhamento de TI com o 

plano de negócios e para a utilização de TI para vantagem competitiva. De acordo com 

Kearns & Lederer (2004) esta participação é um efetivo mecanismo de integração para 

conectar as estratégias de TI e de negócios e aumentar a efetividade do planejamento. 

A comunicação do direcionamento estratégico aos executivos de SI também é 

importante para seu uso mais efetivo. Em estudo realizado junto a bancos, Pollalis (2003) 

verificou que naqueles onde os executivos estavam mais bem informados, em relação aos 

planos de negócios, e envolvidos na estratégia de SI e de negócios, apresentaram melhor 

desempenho em comparação com aqueles em que esta situação não ocorria.    
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Sohal & Fitzpatrick (2002) destacam que o CIO, em muitas organizações, serve de elo 

entre as estratégias corporativas e a TI e, devido aos crescentes investimentos em TI, o 

relacionamento entre a alta gerência e o executivo de TI é um fator crítico para o sucesso da 

utilização estratégica de TI.  

O papel desempenhado pelo CIO também necessita ser modificado para atender às 

novas exigências impostas a TI. De acordo com Sifonis & Goldberg (1997) apud Sohal & 

Fitzpatrick (2002), o CIO deve ter as mesmas habilidades que os outros executivos, atuando 

mais como um executivo do que como um especialista tecnológico. O CIO precisa ter 

habilidade para se comunicar com o CEO e com os demais executivos, de uma maneira que 

estes possam entendê-lo, além de possuir conhecimentos suficientes sobre o negócio a fim de 

transformar as capacidades técnicas em benefícios estratégicos para o negócio. 

Em matéria publicada no Jornal Gazeta Mercantil de 15 de maio de 2006, intitulada de 

“Os novos rumos da carreira de CIO”, é destacada a importância da aproximação do CIO com 

as demais áreas da empresa para que seja possível alinhar a TI aos negócios (Miranda, 2006).  

De acordo com Danielle Sarraf, executiva de recrutamento e seleção, mesmo estando mais 

engajados na estratégia dos negócios, isto não é suficiente. Os CIOs precisam dialogar mais 

com os demais executivos e fazer com que a equipe de TI percebam as demais áreas como 

clientes e atuem como verdadeiros prestadores de serviço. Esta aproximação é uma 

importante prerrogativa para o CIO, que segundo a entrevistada “ainda intimida seus colegas 

por ter a imagem de alguém que detém um profundo conhecimento técnico, com quem 

dificilmente se tem repertório para conversar” (Miranda, 2006, p. 8). 

A matéria que teve por base a pesquisa anual realizada pelo Gartner Group, com 1.413 

CIOs de todo o mundo, revela também outras barreiras encontradas pelos CIOs no exercício 

de suas atividades, conforme apresentado na figura 2.7 – Barreiras que os CIOs encontram 

para exercer a função. 
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Barreiras que os CIOs encontram para exercer a função

As diretorias não 
colaboram bem com 

a TI
25%

A companhia tenta 
resolver problemas 

de negócio com 
tecnologia

21%

As áreas não sabem 
o que querem de TI

24%

Outros
15%

TI não entende o 
que a empresa quer

3%

TI não colabora com 
a estratégia do 

negócio
12%

 
Figura 2.7 – Barreiras que os CIOs encontram para exercer a função 

Fonte: Pesquisa realizada pelo Gartner com 1.413 CIOs em todo mundo  

(Gazeta Mercantil, 15 maio 2006, caderno C, p. 8) 

O grande destaque que emerge da pesquisa é que 52% das barreiras estão relacionadas 

com a falta de colaboração e entendimento entre TI e demais áreas, o que reforça a 

necessidade de uma maior habilidade de comunicação entre ambos.  

Em resumo, para que o planejamento estratégico de SI e o alinhamento entre as 

estratégias de negócios e a função de TI possam ser bem sucedidos e efetivos, diversos fatores 

são imprescindíveis. Ao observá-los, tanto os profissionais de TI como os demais executivos 

podem reduzir as ocorrências de insucesso e elevar a utilização dos recursos de TI de forma a 

contribuir de maneira relevante para o desempenho organizacional e estratégico de suas 

organizações.  

2.9.1 Participação e apoio da alta gerência às iniciativas de SI 

 A participação e o apoio da alta gerência para as iniciativas de SI têm sido destacados 

como fatores importantes para o sucesso do planejamento e implantação dos sistemas de 

informação nas organizações (Jarvenpaa & Ives, 1991, Thong et al., 1996, apud Ranganathan 

& Kannabiran, 2004), além de estar entre as questões mais importantes para o gerenciamento 

da informação (Yang, 1996). 
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 O papel da alta gerência diz respeito ao conhecimento e compreensão que esta possui a 

respeito do potencial estratégico da TI, a extensão de sua participação, seu envolvimento nas 

iniciativas de TI e ao fornecimento de recursos para TI. 

 O apoio da alta gerência tem sido identificado como um fator positivamente associado 

ao sucesso do planejamento estratégico de sistemas de informação, além de essencial, devido 

à importância tecnológica e natureza estratégica de SI (Doll, 1985, Rockart & Crescenzi, 

1984; apud Kearns, 2006).   

 A extensão da assimilação da TI pelas organizações é diretamente influenciada pelo 

conhecimento de SI e pelo apoio por parte da alta gerência às iniciativas de SI, fornecendo os 

recursos financeiros necessários e incentivando outros funcionários importantes da 

organização a contribuir com tempo e esforços (Armstrong & Sambamurthy, 1999). 

A participação direta da alta gerência em atividades de SI mostra não somente um sinal 

da importância da TI para os demais executivos na organização, mas também sua cooperação 

e apoio, contribuindo para o sucesso global das iniciativas de TI (Ranganathan & Kannabiran, 

2004). 

O apoio da alta gerência ao PESI depende em grande parte se SI são vistos como 

ferramenta estratégica e se o CIO possui conhecimento sobre os negócios. É mais provável 

existir quando o CEO e outros gerentes têm ciência dos recursos e oportunidades de SI que 

existem dentro da empresa, e é fundamental tanto para o uso competitivo de SI como para a 

implementação bem sucedida de suas estratégias. O envolvimento da alta gerência para as 

iniciativas de PESI também conduz a um alinhamento maior entre SI e as estratégias 

organizacionais (Kearns, 2006). 

Kearns (2006) destaca aspectos importantes que provavelmente contribuem para um 

melhor desempenho de SI em uma organização: 

• a compreensão e o conhecimento por parte da alta gerência do potencial estratégico 

de SI; 

• sua participação direta nos processos de gerenciamento de SI em termos de 

assistência e contribuição para os comitês, forças tarefa e reuniões relacionadas a SI; 

• seu compromisso em termos de alocação de recursos pertinentes a SI.  
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Com base em uma pesquisa realizada junto a executivos de SI, Teo & Ang (1999) 

verificaram que o comprometimento da alta gerência para o uso estratégico de TI/SI é visto 

como o principal fator crítico de sucesso para promover e influenciar o alinhamento dos 

planos de SI e de negócios.  

Na mesma pesquisa, a confiança da alta gerência no departamento de SI e o 

conhecimento por parte da alta gerência a respeito do potencial e das limitações da TI, 

destacam-se como fatores importantes para o uso estratégico da TI e para destinar os recursos 

necessários a TI, de forma a possibilitar a obtenção de resultados satisfatórios. 

Em outra pesquisa realizada por Teo & Ang (2001), na qual participaram 138 

executivos seniores de SI de empresas de diversos segmentos, detectaram que a alta gerência 

possui papel importante no planejamento de SI, em suas fases de lançamento, 

desenvolvimento e implementação.  

Na fase de lançamento, o maior problema identificado por 62,5% dos respondentes foi 

assegurar o apoio e suporte da alta gerência aos esforços de planejamento. No 

desenvolvimento do plano de SI, 57,3% dos respondentes identificaram como principal 

problema conseguir suficiente envolvimento da alta gerência. A dificuldade para garantir o 

compromisso da alta gerência na implementação do plano de SI foi apontada por 55,3% dos 

respondentes como principal problema. Em todas as fases o papel e apoio da alta gerência são 

apontados como fundamentais para o sucesso do planejamento de SI.  

Kearns (2006) constatou, através de pesquisa realizada com CIOs e outros membros da 

alta gerência de 161 empresas nos Estados Unidos, das quais 21 do setor elétrico, que o apoio 

da alta gerência ao PESI está significativamente associado com o gerenciamento estratégico 

de SI. As conclusões da pesquisa revelaram que a participação do CIO no planejamento de 

negócios, no alinhamento do plano de SI com o plano de negócios e na utilização de SI para 

obtenção de vantagens competitivas, estão positiva e significativamente associados com a 

percepção da alta gerência sobre a função de SI, com a participação do CEO no planejamento 

de SI e com o alinhamento do plano de negócios com o plano de SI, o qual apresenta um 

maior sincronismo entre os dois planos. Com base nos resultados da pesquisa, são sugeridas 

quatro prescrições e descritas a importância que cada uma delas tem para o negócio, conforme 

apresentadas no quadro 2.3 – Prescrições para o gerenciamento estratégico de SI. 

 



Capítulo 2  Referencial teórico e revisão da literatura 

 

 52 

Prescrição Importância para o negócio 

Envolver o CIO diretamente no 
planejamento de negócios. 
 

Educar a alta gerência sobre tecnologias 
de informações e oportunidades. 
 

Integrar os planos de negócios e de SI. 
 
 
 
 
 
 

Buscar acordo organizacional sobre o 
uso competitivo de SI. 

O CIO obtém conhecimento sobre os objetivos de negócios e 
compartilha seu conhecimento sobre as oportunidades de SI com a 
alta gerência. 

A alta gerência adquire conhecimento sobre SI, melhora sua 
percepção da função de SI e motiva o envolvimento do CEO com o 
PESI. 

A integração é completa quando o CIO entende as iniciativas de 
negócios e a alta gerência entende como SI pode sustentar estas 
iniciativas. O compartilhamento do conhecimento ajuda a assegurar 
que as estratégias de SI suportam as estratégias de negócios e que as 
estratégias de negócios aproveitam-se das habilidades de SI. As 
estratégias resultantes ampliam suas chances de implementação bem 
sucedida. 

Através do envolvimento da alta gerência no PESI, assegura-se que 
o CIO e alta gerência estão de acordo no papel futuro de SI, 
aumentando a probabilidade dos SI serem utilizados para obtenção 
de vantagem competitiva. 

Quadro 2.3 – Prescrições para o gerenciamento estratégico de SI 

Fonte: Kearns (2006, p. 247) 

2.9.2 Relacionamento entre CEO e CIO  

 O relacionamento entre SI e os líderes organizacionais tem sido identificado como um 

fator crítico que afeta tanto o gerenciamento como o desempenho de SI nas organizações 

(Ranganathan & Kannabiran, 2004).  

 Com base em entrevistas com executivos seniores de sucesso, Feeny et al. (1992) apud 

Ranganathan & Kannabiran (2004) concluíram que um bom relacionamento entre CEO e CIO 

é necessário para que se possa obter um alto desempenho de SI na organização. Identificaram, 

adicionalmente, que a congruência das visões do CIO e do CEO em assuntos relacionados a 

SI é dependente da extensão do bom relacionamento entre eles. 

 Teo & King (1996) também destacam que uma maior comunicação entre a alta gerência 

e os gestores de SI, contribui para a redução dos possíveis problemas envolvendo o 

planejamento de sistemas de informação. 

Sohal & Fitzpatrick (2002) observam que o CIO, em muitas organizações, serve de elo 

entre as estratégias corporativas e a TI e, devido aos crescentes investimentos em TI, o 

relacionamento entre a alta gerência e o executivo de TI é um fator crítico para o sucesso da 

utilização estratégica de TI.    
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2.9.3 Estrutura do departamento de SI 

A estrutura da unidade de SI representa a maneira pela qual as responsabilidades para as 

atividades de SI são atribuídas dentro de uma organização e as normas utilizadas para 

executar estas responsabilidades. O projeto de estrutura do departamento de SI determina até 

que ponto as responsabilidades de SI serão distribuídas e concentradas entre as diferentes 

unidades em uma organização (Ranganathan & Kannabiran, 2004).  

O fato de se ter uma estrutura do departamento de SI centralizada ou descentralizada 

tem gerado um debate considerável (Marais, 1995, Von Simson, 1990, apud Ranganathan & 

Kannabiran, 2004). Em um departamento de SI altamente centralizado, a maioria das decisões 

e tarefas de SI são executadas principalmente pelo pessoal de SI. Porém, em configurações 

descentralizadas, o controle e propriedade das decisões e projetos de SI permanecem 

principalmente com os departamentos usuários. A estrutura do departamento de SI é 

tipicamente avaliada pelo grau de centralização e formalização. Enquanto a centralização se 

relaciona com a atribuição e divisão do controle e responsabilidades entre SI e os 

departamentos usuários (Brown & Magill, 1994 apud Ranganathan e Kannabiran, 2004), a 

formalização se relaciona a extensão pela qual a organização utiliza regras escritas, normas e 

dispositivos estruturais formais tais como: forças tarefa, comitês e grupos para executar os 

projetos e atividades relacionadas de SI (Grover, 1993). 

A partir de sua pesquisa, Ranganathan e Kannabiran (2004) concluem que a 

descentralização das responsabilidades de SI, acionando o compartilhamento de 

responsabilidades e propriedade das iniciativas de SI entre as unidades funcionais e de SI, e 

também a formalização das atividades de SI, podem contribuir para um desempenho da 

função SI nas organizações. 

Esta visão do compartilhamento de responsabilidades também é descrita por Schwarz & 

Hirschheim (2003), como um procedimento importante para melhorar a percepção dos 

usuários em relação aos profissionais de TI e da própria função TI, além de contribuir para um 

desempenho bem sucedido de TI. 

2.9.4 Processo de planejamento de SI 

O aumento das capacidades da tecnologia da informação e os impactos potenciais de SI 

pedem um planejamento cuidadoso das aplicações de SI e da infra-estrutura de TI nas 
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organizações. Vários pesquisadores defendem uma abordagem top-down para o planejamento 

de SI, assegurando automaticamente deste modo, um alinhamento entre SI e os objetivos dos 

negócios (Reich & Benbasat, 1996 apud Ranganathan & Kannabiran, 2004). Uma abordagem 

bottom-up envolveria cuidar das necessidades dos usuários e que, não necessariamente, 

precisam estar em sincronismo com as metas organizacionais globais.  

De acordo com Ranganathan & Kannabiran (2004), um processo top-down de 

planejamento de SI e a existência de um processo formal de planejamento de SI, assim como 

o alinhamento entre os planos de SI e de negócios, contribuem para um desempenho melhor 

da função TI nas organizações.  

Os autores acrescentam que o processo de planejamento precisa ser sistemático, formal 

e documentado, em lugar de algo ad hoc e disperso. Somente um processo de planejamento 

formal, com uma abordagem top-down, que assegure um alinhamento estratégico entre SI e os 

planos de negócios, irão assegurar uma exploração completa de SI para alcançar objetivos 

estratégicos de negócio de longo prazo, ao invés da simples realização de benefícios 

operacionais. 

Grover & Segars (2005), em estudo realizado para verificar estágios de evolução no 

PESI e sua relação com as dimensões de processo e efetividade, descrevem que para um PESI 

mais efetivo, são necessários elementos racionais de alcance e formalização, foco em controle 

e fluxo de planejamento top-down. Estes elementos constituem-se de intensa obtenção de 

informações e análise de alternativas, métodos e procedimentos estruturados, diretrizes 

escritas, orçamentos amplos, forte integração com sistemas financeiros e com envolvimento 

da alta gerência. 

Os autores complementam que são necessários elementos adaptáveis de participação e 

consistência para a efetividade do PESI. Os atributos de adaptabilidade provêm da 

participação no PESI de diferentes níveis e funções hierárquicas, maior número de 

participantes, avaliação e ajustes mais freqüentes do PESI, sistemas abertos de avaliação e 

freqüentes reuniões.    

2.9.5 Participação dos usuários nas iniciativas de SI 

A participação dos executivos nas ações e decisões de TI tem sido abordada por 

diversos autores como um fator importante para o sucesso de TI nas organizações. 
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A partir de um estudo realizado em seis empresas do setor financeiro americano, 

Schwarz & Hirschheim (2003) descrevem que os CIOs deveriam implementar estruturas que 

possibilitem aos demais profissionais de TI interagir constantemente com os profissionais de 

negócios, disponibilizando os recursos que os empregados de TI precisam para oferecer o 

melhor serviço possível aos usuários, denominados pelos autores como clientes. Segundo os 

mesmos pesquisadores, é necessário que os CIOs adotem uma perspectiva orientada ao 

relacionamento para o gerenciamento de TI, avaliando se sua estrutura de governança 

encoraja os profissionais de TI a entender os negócios ou se eles foram protegidos das 

unidades de negócios. Os resultados do estudo sugerem que as organizações que apresentam 

uma função TI bem sucedida, conhecem as necessidades de seus clientes porque interagem 

com eles freqüentemente, e que estas interações permitem aos profissionais de TI melhorar a 

posição da função TI. 

Feeny & Willcocks (1998) apud Ranaganathan & Kannabiran (2004) argumentam que a 

construção do relacionamento envolve o desenvolvimento da compreensão do usuário sobre o 

potencial de TI, o que contribui para usuários e profissionais de TI trabalharem 

conjuntamente, assegurando tanto a responsabilidade como a propriedade pelas soluções, e a 

satisfação final do usuário. Rockart et al. (1996) apud Ranganathan & Kannabiran (2004) 

afirmam que os profissionais de TI e usuários precisam trabalhar em conjunto tanto na 

formulação como na execução dos projetos de SI, para que os mesmos possam ser bem 

sucedidos. 

A participação e utilização de equipes interfuncionais na implementação de SI, 

provavelmente, contribui para uma performance melhor da função de SI nas organizações 

(Ranganathan & Kannabiran, 2004). 

A comunicação freqüente entre SI e usuários também representa um fator crítico de 

sucesso para o alinhamento entre o plano de SI e o de negócios (Teo & Ang, 1999). Esta 

comunicação assegura que as aplicações de SI sejam desenvolvidas de acordo com os 

requisitos dos usuários. Quando ela não existe, normalmente os sistemas falham, precisam ser 

redefinidos e representam desperdício de recursos valiosos da empresa. Através de uma 

comunicação freqüente, os gestores de TI adquirem maior conhecimento sobre os negócios e 

os usuários sobre TI, facilitando o uso de TI para criar valor para os negócios da organização 

(Teo & Ang, 1999).  
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Para Schwarz & Hirschheim (2003) o sucesso estratégico da TI está muito relacionado 

ao modo como a TI conduz a si própria, ou seja, o que é visto positivamente tanto pelos CIOs 

como pelos demais executivos. 

2.10  Sumário 

Neste capítulo, através de uma revisão da literatura, foram apresentados os conceitos 

sobre tecnologia e sistemas de informação, a importância da informação para a 

competitividade das empresas e como ela pode contribuir para obtenção de vantagem 

competitiva. O alinhamento entre o planejamento de negócios e o planejamento estratégico de 

sistemas de informação foi discutido e apresentado de acordo com pesquisas e estudos de 

diversos autores.  

Foram descritas as diversas formas de planejamento de sistemas de informação, sua 

importância para apoiar as metas e objetivos empresariais. Alguns dos principais fatores que 

podem resultar em maior sucesso para as iniciativas e soluções proporcionadas através da TI, 

foram apresentados.    
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

Dentre os objetivos da pesquisa, encontra-se avaliar a percepção de executivos de TI/SI 

e de outras áreas a respeito do papel e importância de TI/SI para as organizações, 

principalmente quanto ao seu papel estratégico e impulsionador.  

Para obter uma melhor percepção das duas visões, foi enviado um questionário ao 

gestor de TI/SI e um para um executivo de outra área, que possua cargo de gerência ou 

superior a este, e que tenha participação tanto no processo de elaboração do planejamento 

estratégico, como na tomada de decisões relevantes para a execução da estratégia empresarial. 

Um terceiro questionário para obtenção de informações básicas da empresa foi enviado 

para o gestor de TI/SI. 

A utilização de múltiplos respondentes, principalmente através de pares, tem sido 

utilizada em pesquisas e estudos exploratórios por diversos pesquisadores (King & Teo, 1996; 

Kearns & Lederer, 2000; Croteau & Bergeron, 2001; Kearns, 2006). 

Com este procedimento procurou-se perceber qual a visão da área de TI/SI sobre seu 

papel para obtenção de vantagens competitivas e sobre sua importância para a consecução 

destas. A partir das respostas dos demais executivos, buscou-se verificar como estes percebem 

a área de TI/SI e de que forma acreditam que deva ser o papel da mesma, no planejamento 

estratégico, no suporte para a execução da estratégia e como ferramenta para criar vantagens 

competitivas em relação aos seus concorrentes.  

3.1 Universo 

Para este trabalho, optou-se por realizar a pesquisa junto às empresas associadas ao 

SINDIPEÇAS, que representa 490 fabricantes de autopeças localizados em diversos estados 

do país, cujos produtos destinam-se às montadoras de veículos, exportação e ao mercado de 

reposição.  

A escolha deste segmento reside na representatividade destas empresas para a economia 

nacional e para o setor automotivo.  

3.2 Amostragem 

No presente trabalho optou-se por utilizar amostragem não-probabilística. Conforme 

descrevem Hair et al. (2005), este tipo de amostragem é utilizado na fase exploratória de um 
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estudo, cujo objetivo está em coletar dados rapidamente e a um baixo custo, sendo que os 

pesquisadores não estão geralmente interessados em generalizar as descobertas para a 

população.  

Na amostragem não-probabilística a seleção dos elementos não é realizada com o 

objetivo de ser estatisticamente representativa da população, sendo que o pesquisador utiliza 

métodos subjetivos, como sua experiência pessoal, conveniência e facilidade de acesso às 

empresas para selecionar os elementos da amostra (Hair et alli, 2005). 

Para a realização deste estudo utilizou-se uma amostragem por conveniência, com base 

em empresas que atendiam às restrições da pesquisa e mostraram-se dispostas a participar e a 

colaborar com o mesmo. 

A amostragem por conveniência é descrita por Parasuraman (1986) apud Bergamaschi 

(1999) e Kinnear & Taylor (1991) apud Bergamaschi (1999), como o procedimento através 

do qual a conveniência do pesquisador é a base para a seleção de uma amostra de unidades, 

sendo esta a situação deste estudo. 

Por não fazer uso de formas aleatórias de seleção, apresenta como restrição a 

impossibilidade de se medir o erro amostral, o que impede afirmações conclusivas ou 

definitivas sobre os resultados da pesquisa a partir da amostra, e sua conseqüente extensão 

para toda a população (Marconi & Lakatos, 2002; Hair et al., 2005).  

Apesar da restrição citada, a utilização de amostragem por conveniência justifica-se em 

estudos exploratórios, quando se deseja obter dados e informações iniciais sobre um 

determinado assunto, mais do que generalizações para toda uma população Parasuraman 

(1986) apud Bergamaschi (1999).  

Kinnear & Taylor (1991) apud Bergamaschi (1999) afirmam que amostras por 

conveniência são bastante utilizadas em pesquisas de negócios por aproximadamente 40% dos 

pesquisadores.  

A amostra utilizada teve por base o cadastro de associados do Sindicato Nacional da 

Indústria de Componentes para Veículos Automotores - Sindipeças, constituído por 490 

empresas (SINDIPEÇAS, 2006).  

Foram selecionadas inicialmente 45 empresas das quais 19 participaram efetivamente 

da pesquisa.  
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3.3 Técnica de pesquisa 

A técnica de pesquisa utilizada para a realização deste trabalho foi a da pesquisa de 

campo, que “consiste na  observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem 

espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis que se 

presume relevantes, para analisá-los” (Marconi & Lakatos, 2002, p. 83).  

Escolheu-se a pesquisa exploratória como tipo de pesquisa de campo que segundo 

Marconi & Lakatos (2002) são investigações empíricas cujo objetivo reside na formulação de 

questões ou de um problema com três finalidades: desenvolver hipóteses, ampliar a 

familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno para a realização de 

pesquisa futura mais precisa ou modificar e elucidar conceitos. 

De acordo com Hair et al. (2005), a pesquisa exploratória é utilizada quando se deseja 

desenvolver uma melhor compreensão sobre um determinado problema. Neste tipo de 

pesquisa são obtidas descrições tanto quantitativas quanto qualitativas do objeto de estudo.  

Para a realização da pesquisa optou-se por utilizar o método survey, que é descrito por 

Harir et al. (2005) como um procedimento para coleta de dados primários a partir de 

indivíduos. As surveys são utilizadas quando o projeto de pesquisa envolve coletar 

informações de uma amostra grande de indivíduos, o que se enquadra com os objetivos 

propostos para este trabalho. Segundo os mesmos autores, os métodos de coleta de dados de 

survey recaem em duas categorias: aplicação de questionários e realização de entrevistas. 

Neste trabalho optou-se pela administração de questionários, onde os próprios pesquisados 

respondem às questões. 

 

3.4 Questionário 

Após a definição do universo a ser pesquisado, do tipo de pesquisa e do tipo de 

amostragem, decidiu-se pela adoção de uma observação direta extensiva, que é realizada por 

meio do questionário, do formulário, de medidas de opinião e atitudes e de técnicas 

mercadológicas (Marconi & Lakatos, 2002). 

O instrumento utilizado para a realização da pesquisa referente a este trabalho foi o 

questionário que dentre suas vantagens permite a abrangência de uma área geográfica mais 
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ampla, economia de tempo e viagens, além de possibilitar a obtenção de grande número de 

dados (Marconi & Lakatos, 2002; Hair et al. 2005). 

3.5 Elaboração do questionário 

Após a definição do tema e dos objetivos da pesquisa, procedeu-se a realização de 

pesquisa bibliográfica que fundamentasse a elaboração do questionário.  

Marconi & Lakatos (2002) afirmam que a pesquisa bibliográfica serve num primeiro 

momento para se saber em que estado se encontra atualmente o problema, quais trabalhos já 

foram realizados a respeito e quais as opiniões e conclusões existentes sobre o assunto. Em 

um segundo momento irá auxiliar na elaboração das perguntas e do plano geral da pesquisa. 

Foram elaborados três questionários, um para identificação da empresa, um destinado 

ao principal executivo de TI/SI e outro destinado aos executivos de outras áreas que tenham 

participação no planejamento estratégico da empresa. O primeiro, com dados a respeito da 

empresa foi enviado inicialmente ao CIO, e caso este não tivesse as informações necessárias, 

poderia obtê-las com outro executivo, ou então, solicitar que outro executivo o preenchesse.  

No questionário destinado ao CIO foram apresentadas perguntas que permitissem traçar 

um perfil do profissional e questões relacionadas à percepção do profissional de TI/SI quanto 

à forma de utilização de TI/SI pela empresa e sobre o posicionamento estratégico da área de 

TI/SI.  

O questionário destinado aos executivos contém questões para identificar o perfil dos 

mesmos e, dentre outros aspectos, a percepção que têm sobre o papel e importância de TI/SI 

para a estratégia empresarial e para execução das atividades de suas áreas de 

responsabilidade.  

Os questionários apresentam perguntas fechadas que, em alguns casos, permite ao 

respondente complementar sua resposta. Este tipo de técnica permite fácil tabulação, 

proporciona uma exploração em profundidade quase tão boa quanto à de perguntas abertas, e 

ao serem combinadas com a possibilidade de respostas abertas ampliam as informações sobre 

o assunto sem prejudicar a tabulação (Marconi & Lakatos, 2002). 

Para a maioria das questões foi utilizada a escala de LIKERT com sete categorias 

possíveis, sendo identificados somente os extremos, um (1) para discordo totalmente e sete 

(7) para concordo totalmente. A escala de LIKERT, que tem por base a escala de 
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THURSTONE, representa um método mais simples de se construir escalas de atitudes 

(Marconi & Lakatos, 2002; Hair et al., 2005). O uso de escalas como a de Likert também 

permite, segundo Hair et al. (2005), que sejam realizados cálculos como porcentagens, moda, 

mediana, média, desvio-padrão, estatísticas de correlação, entre outros.  

As questões da última seção dos questionários do gestor de TI e dos executivos foram 

elaboradas de forma a permitir uma avaliação das opiniões dos dois grupos sobre os mesmos 

assuntos.  

Após a elaboração dos questionários, foi realizado um pré-teste em três empresas 

industriais e duas de serviços localizadas na região metropolitana do Recife, aplicados ao 

mesmo perfil de grupo objeto desta pesquisa, ou seja, executivos de TI/SI e de outras áreas 

funcionais, além de dois mestres em engenharia de produção. 

O pré-teste, segundo Marconi & Lakatos (2002) tem como objetivo evidenciar possíveis 

falhas e permitir verificar se o questionário está atendendo a três importantes elementos: 

fidedignidade, validade e operatividade. Após os testes foram sugeridas algumas 

modificações, entre elas a supressão de algumas questões, a mudança na forma como uma 

questão estava redigida e que poderia ocasionar erro de interpretação. Foi sugerida a 

modificação da forma de mensuração de duas questões: de escala nominal para intervalar, 

utilizando-se a escala de Likert. Outra sugestão acolhida foi a ampliação da escala de cinco 

para sete categorias e a utilização dos rótulos somente nas extremidades (1.discordo 

totalmente e 7.concordo totalmente). De acordo com Hair et al. (2005), um maior número de 

categorias permite uma maior exatidão da escala de mensuração, devendo-se, entretanto, 

equilibrar um maior nível de precisão com as exigências feitas ao respondente. 

Os ajustes foram realizados chegando-se aos formatos finais dos questionários que 

foram aplicados aos gestores de TI e executivos, pertencentes ao grupo de empresas 

selecionadas.  

Para acompanhar os questionários foi elaborado um email explicativo, apresentado no 

Apêndice A. O envio de email serviu para explicar aos entrevistados a natureza da pesquisa, 

sua importância e a necessidade de contar com a colaboração no sentido se obter as respostas, 

visando despertar o interesse e o envio das respostas em tempo razoável (Marconi & Lakatos, 

2002). 

Os modelos dos questionários são apresentados no apêndice B. 
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3.6 Aplicação do questionário 

O primeiro passo para a aplicação do questionário foi a seleção das empresas a partir do 

cadastro de empresas disponíveis no site do SINDIPEÇAS (www.sindipecas.org.br), para 

serem realizados os contatos telefônicos com o objetivo de obter os nomes, o telefone e e-mail 

do responsável pela área de TI e dos executivos de outras áreas. 

Após a identificação dos contatos, realizou-se uma nova ligação, explicando a 

finalidade da pesquisa, a importância da participação e o caráter de sigilo, além de identificar 

as empresas que efetivamente realizam planejamento estratégico, um pré-requisito para 

participação. Caso a pessoa contatada aceitasse participar, foi solicitado o e-mail para que se 

procedesse ao envio do questionário.  

Para aumentar a taxa de retorno, desenvolveu-se um follow-up com os respondentes 

cujos questionários não haviam retornado num prazo de cinco dias. Este tipo de ação é 

apontado por Miller (1977) apud Bergamaschi (1999), como capaz de aumentar em até 40% a 

taxa de retorno em questionários. 

Hair et al. (2005) descrevem algumas sugestões para que se possa aumentar as taxas de 

retorno de surveys. As que foram utilizadas neste trabalho foram: 

• Contato preliminar – ligação telefônica para realização de um contato preliminar 

explicando os objetivos da pesquisa e solicitando a participação; 

• Prazo para resposta – informação do prazo necessário para resposta e da própria 

necessidade de responder com a maior brevidade possível; 

• Tamanho do questionário – o questionário foi elaborado de forma a não apresentar 

número excessivo de questões e tornar-se cansativo além de exigir um tempo longo 

que seja respondido. Segundo Marconi & Lakatos (2002), o questionário deve 

conter entre 20 a 30 perguntas e demorar no máximo cerca de 30 minutos para ser 

respondido. 

• Acompanhamento – para os questionários que não foram devolvidos no prazo 

estipulado, realizou-se nova ligação para solucionar possíveis dúvidas, bem como, 

solicitar e destacar a importância tanto da participação quanto da devolução para que 

a pesquisa pudesse ser concluída. 
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Ao se utilizar estas ações procurou-se eliminar as desvantagens apontadas quanto à 

aplicação de questionários. 

O envio dos questionários foi realizado no período de 3 a 5 de julho, com um prazo 

final para entrega das respostas até o dia 13 de julho.  

3.7 Metodologia de análise dos dados 

A análise dos dados da pesquisa foi separada em duas etapas: análise descritiva e 

análise exploratória. 

A análise descritiva tem como função apresentar e descrever os dados de forma 

organizada, resumida e adequada para que possam ser informativos quando forem utilizados, 

permitindo tirar conclusões a respeito de características de interesse a partir destes dados 

(Barbetta et al., 2004; Magalhães & Lima, 2004).  

A apresentação dos dados foi feita através de distribuições de freqüência absoluta e 

relativa, elementos gráficos como tabelas, gráficos de setor e de coluna. Foram utilizadas 

medidas associadas às distribuições como média, mediana, moda, desvio-padrão, mínimo e 

máximo. Estes recursos são os mais usuais para apresentação e análise descritiva dos dados 

(Marconi & Lakatos, 2002; Barbetta et al., 2004; Domingues, 2004; Magalhães & Lima, 

2004). 

A análise exploratória consistiu em avaliar a existência de associação entre as variáveis 

em seus respectivos conjuntos de respondentes com o objetivo de fornecer maiores 

informações sobre o tema em estudo, permitindo a construção de hipóteses e não testá-las.  

Foi utilizada a correlação de Pearson para avaliar a associação entre as variáveis. A 

correlação momento-produto de Pearson é descrita por diversos autores como a indicada 

nestas situações, em que as variáveis são métricas e se deseja medir o relacionamento entre 

duas variáveis (Hair et al. 2005; Domingues, 2004; Barbetta et al., 2004; McDaniel & Gates, 

2003).  

A associação entre as variáveis é apresentada através do coeficiente de correlação (r), 

que pode variar de –1,00 a +1,00, e representa a força da relação que pode variar de nula a 

muito forte. Hair et al. (2005) descrevem que, sem levar em conta o tamanho absoluto de “r”, 

um coeficiente de correlação não tem significado a menos que seja estatisticamente 

significativo. A significância representa a probabilidade de se rejeitar a hipótese nula quando 
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ela é verdadeira. De acordo com Barbetta et al. (2004) a hipótese nula é a hipótese aceita 

como verdadeira até prova estatística em contrário, sendo o ponto de partida para a análise 

dos dados. Normalmente para ser considerada estatisticamente significativa, a probabilidade 

deve ser pelo menos < 0,05, ou seja, existe menos de 5% de chance de se rejeitar a hipótese 

nula quando ela é verdadeira (Hair et al. 2005; McDaniel & Gates, 2003; Barbetta et al.  

2004). 

O nível de significância de 5% foi selecionado para o teste realizado neste trabalho e é 

descrito por diversos autores como o mais freqüentemente utilizado (Barbetta et al. 2004; 

Hair et al. 2005; Magalhães & Lima, 2004). 

Desta forma, a decisão quanto à existência de associação entre duas variáveis deve levar 

em consideração tanto o coeficiente (r) como a significância estatística (p).  

Além do coeficiente de correlação, utiliza-se muitas vezes o coeficiente de 

determinação (r2) que representa a porção da variação total em uma medida que pode ser 

explicada ou, deve-se à variação na outra medida (Domingues, 2004; Hair et al. 2005). 

Hair et al. (2005) sugerem algumas regras práticas quanto ao coeficiente de correlação, 

que são apresentadas no quadro 3.1 – Regras práticas sobre o valor do coeficiente de 

correlação.  

Variação do coeficiente Força de associação 

± 0,91 a ± 1,00 Muito forte 

± 0,71 a ± 0,91 Alta 

± 0,41 a ± 0,70 Moderada 

± 0,21 a ± 0,40 Pequena mas definida 

± 0,01 a ± 0,20 Leve, quase imperceptível 

Quadro 3.1 – Regras práticas sobre o valor do coeficiente de correlação 

Fonte: Hair et al. (2005, p. 312) 

De acordo com Hair et al. (2005), uma suposição para utilização do coeficiente de 

correlação de Pearson é a de que os dados da amostra estão normalmente distribuídos. 

Segundo os autores, uma distribuição normal é uma suposição comum para muitas técnicas 

estatísticas utilizadas por pesquisadores, e como a correlação é considerada uma estatística 

forte quando a distribuição difere da normal, essa suposição é frequentemente julgada como 

certa.  
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Para a análise dos dados foram utilizados os softwares Statistica da empresa 

STATSOFT e o Microsoft EXCELL 2000. 

3.8 Sumário 

Neste capítulo foram apresentados os procedimentos relativos à metodologia da 

pesquisa, escolha da amostra, técnica de pesquisa e a forma de elaboração do questionário e 

de sua aplicação. 

Foram descritas também as ações para ampliar ao máximo o número de questionários 

respondidos para que a pesquisa pudesse ter um grau maior de confiabilidade e amplitude. 

Os procedimentos e as técnicas para análise dos dados foram apresentados e discutidos. 

  



Capítulo 4  Análise e interpretação dos dados 

 

 66 

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Neste capítulo são apresentadas a análise e interpretação dos dados da pesquisa 

realizada junto aos gestores de TI/SI e executivos de outras áreas distintas de TI/SI. Na 

primeira parte é realizada a análise descritiva envolvendo as empresas e os dois grupos de 

gestores. Na segunda, são apresentados os resultados da análise exploratória, que teve por 

base as repostas dos gestores de TI/SI e dos demais executivos.  

Para simplificar a apresentação das análises, evitando-se a descrição completa do 

enunciado das questões, foi adotado o seguinte critério: para as questões de número 19 a 37 

do questionário dos gestores de TI/SI, foi acrescentada a letra “T” (exemplo: a questão 9, 

passou a ser tratada como T09); para as questões dos executivos, de número 9 a 23, 

acrescentou-se a letra “E” (exemplo: questão 18, passou a ser tratada como E18).  

4.1 Análise descritiva 

4.1.1 Análise descritiva das empresas 

Participaram da pesquisa 19 empresas, fundadas desde 1943 (63 anos) a 2004 (2 anos) 

com uma média de 42 anos. Destas empresas, 17 estão localizadas no estado de São Paulo 

representando 89,5% e duas no Rio Grande do Sul com 10,5%.  

Das empresas pesquisadas, 12 são de capital nacional, o que representa 63,2%. As que 

são de capital estrangeiro, 21,1% (4) são americanas, 10,5% (2) são alemãs e 5,3% (1) 

italiana. Estes resultados estão apresentados na tabela 4.1 – Tipos de capital. 

  Tabela 4.1 – Tipos de capital 

          Fonte: o autor (2006)                                                                    Figura 4.1 – Tipos de capital 

Quanto ao faturamento bruto anual, mais da metade (52,63%) das empresas encontra-se 

acima de 150 milhões de reais e, a grande parte das empresas, apresenta faturamento acima de 

Tipos de capital Quantidade % 

Nacional 12 63,2 

Americano   4 21,1 

Alemão   2 10,5 

Italiano   1   5,3 

Total 19 100,0 

Tipos de capital

Alemão
10,5%

Italiano
5,3%

Americano
21,1%

Nacional
63,2%
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250 milhões de reais correspondendo a 36,84% (7 empresas). A distribuição das empresas por 

faixa de faturamento é apresentada na tabela 4.2 – Faixas de faturamento.  

Tabela 4.2 – Faixas de faturamento 
     

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: o autor (2006)       

Figura 4.2 – Faixas de faturamento 

Fonte: o autor (2006) 

 As empresas possuem em média 980 funcionários, com um mínimo de 40 e um máximo 

de 4.700 funcionários. Com relação ao número de computadores, a média é de 191 com um 

mínimo de 9 e um máximo de 420 equipamentos. Quanto ao planejamento estratégico, 89,5% 
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Percentual Percentual 
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das empresas informaram realizá-lo de maneira formal enquanto, 10,5% fazem somente 

planejamento de curto prazo, através de previsões e metas para faturamento.   

4.1.2 Análise descritiva dos executivos 

Participaram da pesquisa 19 executivos de áreas não relacionadas a TI/SI, sendo 18 do 

sexo masculino, o que equivale a 94,74% e um do sexo feminino, equivalente a 5,26%. A 

idade média dos executivos é de aproximadamente 44 anos, com um mínimo de 29 anos e um 

máximo de 57. 

Na tabela 4.3 – Nível de formação dos executivos, é apresentada a formação dos 

executivos. Pode-se constatar que todos possuem formação superior e ainda que, nove 

executivos, possuem especialização ou mestrado profissionalizante, o que representa 47,37% 

do total de executivos. Um percentual muito próximo a este, de 40,54% de gestores com 

formação posterior à graduação, também foi encontrado por Teixeira Filho (2005) em estudo 

exploratório em empresas usuárias de TI/SI e profissionais de TI na região metropolitana do 

Recife. Esta maior formação pode indicar a busca de educação continuada para atender às 

novas exigências tanto das empresas e do mercado, como da competição profissional mais 

acirrada.    

Tabela 4.3 – Nível de formação dos executivos 
 

 

 

 

 Fonte: o autor (2006) 

Figura 4.3 – Nível de formação dos executivos 

Nível de formação 
 

Quantidade Quantidade 
acumulada 

Percentual Percentual 
Acumulado 

Graduação 10 10 52,63   52,63 

Especialização   7 17 36,84   89,47 

Mestrado profissionalizante   2 19 10,53 100,00 

Nível de formação dos executivos

Graduação
52,6%

Especialização
36,8%

Mestrado 
Profissionalizante

10,5%
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 Com relação aos cursos de graduação, os executivos são formados em administração de 

empresas, ciências contábeis, marketing, engenharia e comércio exterior. Dois executivos 

apresentam formação na área de TI/SI, sendo um em análise de sistemas e outro em gestão de 

redes. 

 Os executivos atuam nas áreas administrativa e financeira, controladoria, industrial, 

logística e comercial, envolvendo vendas e marketing. Os cargos ocupados pelos executivos 

são de contador, coordenador, diretor, gerente e supervisor. O tempo médio na empresa atual 

é de aproximadamente 12 anos, com um mínimo de 4 meses e um máximo de 22 anos. No 

cargo, os executivos apresentam uma média de aproximadamente 6 anos, com mínimo de 4 

meses e máximo de 12 anos. Quanto à atuação na área de TI/SI, cinco executivos informaram 

já terem atuado, o que representa 26,3%. Os demais catorze não tiveram atuação, 

correspondendo a 73,7%. 

     É possível notar que a média no cargo atual é inferior à média na empresa, 

demonstrando que durante o período em que estão na empresa ocorreu mudança de cargo dos 

executivos. Outro fator de destaque é a pequena participação, para o grupo de entrevistados, 

de executivos que já atuaram na área de TI/SI. Isto pode representar pouca mobilidade de 

gestores de TI/SI para outras áreas das empresas. Este fato não foi motivo de avaliação deste 

trabalho, podendo ser interessante avaliá-lo em maior profundidade em estudos futuros, tanto 

no segmento de autopeças como em outros segmentos. 

 Dentre as cinco opções que foram apresentadas em relação ao papel 

desempenhado pela área de TI/SI na empresa (questão 1), no que se refere à percepção dos 

executivos quanto a este papel os resultados estão apresentados a seguir, sendo que o 

percentual entre parêntesis representa a maior freqüência com que os respondentes indicaram 

a ordem de importância: 

• Consideram o principal papel da TI/SI como diferencial competitivo e estratégico 

(56%); 

• O segundo papel mais importante da TI/SI refere-se à melhoria dos processos 

(40%); 

• Como terceiro papel mais importante encontra-se a substituição dos processos de 

trabalho por tecnologia, ou seja, automação (44%); 
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• O papel da TI/SI como facilitadora da comunicação é o quarto, conforme os 

entrevistados (53%); 

• Em último, a TI/SI apresenta-se como despesa (82%). 

Vale destacar que os papéis da TI/SI relatados como primeiro e segundo mais 

importantes estão relacionados à utilização da TI/SI com uma visão mais estratégica, 

diferentemente do terceiro, cuja visão está associada a uma utilização da TI/SI para 

informatização dos processos, ou seja, os papéis iniciais que eram desempenhados pela TI/SI, 

conforme descrevem Doherty et al. (2003). 

Na questão 2, procurou-se verificar, segundo a percepção dos executivos, a utilização de 

TI/SI de forma estratégica ou diferencial competitivo e como isto ocorria na empresa em que 

atuam. As opções foram fornecidas tendo como base as seis atividades críticas, relativas a 

capabilidade de TI, descritas por Sambamurthy & Zmud (2000) apud Schwarz & Hirschheim 

(2003). Os resultados foram os seguintes, sendo que o percentual entre parêntesis representa a 

maior freqüência com que os respondentes indicaram a ordem de importância: 

• Como principal utilização, indicaram que a TI/SI fornecem ao negócio condições de 

atender clientes e fornecedores de forma mais eficiente, confiável e a um custo 

menor (61%); 

• Em segundo lugar, apontaram que TI/SI implementam processos de negócios 

flexíveis e eficientes (43%); 

• TI/SI fornecendo soluções para responder às oportunidades e mudanças no negócio, 

aparece como terceira resposta (31%); 

• A quarta forma indicada, foi a TI/SI possibilitando o desenvolvimento de 

relacionamento colaborativo e harmonioso, entre a TI e a gestão do negócio, a partir 

do compartilhamento do conhecimento (24%); 

• A TI/SI produzindo inovação para o negócio aparece como quinta forma de 

utilização da TI/SI nas empresas (31%); 

• Por último, foram destacadas a arquitetura e infra-estrutura de TI/SI, 

disponibilizando uma plataforma para a iniciativa de novos negócios (38%); 
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As três primeiras formas de utilização de TI/SI destacadas pelos executivos estão 

coerentes com o que os mesmos informaram a respeito da percepção quanto ao principal 

papel desempenhado pela TI/SI (questão 1) que é de diferencial competitivo e estratégico.  

A participação em comitê ou grupo de trabalho de TI/SI, do executivo ou de algum 

membro de sua equipe (questão 3), é apresentada na tabela 4.4 – Participação do 

executivo/equipe em comitê ou grupo de TI/SI. Deve-se destacar que a participação ativa 

representa apenas 21,05%, o que pode resultar em um menor desempenho da função TI. 

Diversos autores destacam a importância da participação da alta gerência nos projetos e 

decisões de TI/SI, assim como o compartilhamento de responsabilidades e decisões entre 

gestores de TI e usuários quanto aos projetos de TI/SI, sendo destacados como fatores 

importantes para o PESI, para o alinhamento entre as estratégias de negócios e de TI/SI e para 

seu uso de forma estratégica (Grover, 1993; Teo & King, 1996; Teo & Ang, 1999; Sohal & 

Fitzpatrick, 2002; Ranganathan & Kannabiran, 2004; Kearns, 2006). 

Tabela 4.4 – Participação do executivo/equipe em comitê ou grupo de TI/SI 
 

 

 

 

     

     

     

     Fonte: o autor (2006) 

As questões 4 e 5 trataram da informação sobre os planos e projetos de TI/SI aos 

executivos. Os executivos responderam que são informados regularmente sobre os planos e 

projetos de TI/SI (questão 4), o que corresponde a 73,68%. A informação normalmente é feita 

em reuniões e através da participação em comitês de TI/SI. A informação não é realizada de 

forma regular para 26,32% dos executivos. 

A importância das informações dos planos e projetos para os executivos (questão 5), foi 

realizada através de uma escala intervalar, onde “1” indicava extremam ente sem importância 

e “7” extremamente importante, considerando -se o “4” como ponto intermediário da escala. 

Os resultados obtidos foram os seguintes: média de 5,26; mínimo de 2 e máximo de 7; desvio-

Participação em comitê ou grupo de trabalho de TI/SI Quantidade % 

Não existe um comitê ou grupo de trabalho de TI/SI na empresa.   8 42,11 

Não participa, pois o comitê/grupo é restrito ao pessoal de TI/SI. 3 15,79 

Não participa, pois não dispõe de tempo para esta atividade. 0 - 

Não participa, pois não julga importante a participação do usuário. 0 - 

Participa de forma ativa contribuindo para as decisões e projetos.   4 21,05 

Participa contribuindo apenas quando solicitado.  4 21,05 

Total 19 100,0 
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padrão de 1,69. As respostas para cada item da escala estão apresentadas na tabela 4.5 – 

Importância da informação sobre planos e projetos de TI/SI, e os executivos em sua maioria, 

apontaram como importante (de razoavelmente a extremamente) as informações a respeito 

dos planos e projetos de TI/SI.  

A utilização de sistemas de informação gerencial (SIG), pelos executivos ou suas áreas 

(questão 6),  foi confirmada positivamente por todos. O mesmo ocorreu quanto à utilização 

das informações gerenciais fornecidas pelos SIG (questão 7), onde todos os executivos 

informaram utilizar.    

 

Tabela 4.5 – Importância da informação sobre planos e projetos de TI/SI 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: o autor (2006) 

No que se refere ao processo de implementação de sistemas (questão 8), a tabela 4.6 – 

Processo de implantação de sistemas, demonstra que a maioria dos executivos (57,89%) 

acreditam que este processo deve ser coordenado pela área de TI/SI, o que pode representar 

uma visão da necessidade de conhecimento técnico para implementação de SI. Outro dado 

interessante é que 25% dos executivos consideram que a área usuária é que deve coordenar o 

processo de implantação. A participação da área usuária, em conjunto com a área de TI/SI, ou 

coordenando o processo de implantação, representa 84,21% das respostas. Isto mostra a 

importância dada pelos executivos quanto à participação conjunta no processo de 

implantação. Diversos pesquisadores relataram que esta cooperação, entre o pessoal de TI/SI 

e usuários, é um fator importante para o sucesso das atividades de TI/SI (Teo & Ang, 1999; 

Schwarz & Hirschheim, 2003; Ranganathan & Kannabiran, 2004).   

 

Grau de importância Quantidade % 

1.Extremamente baixo   0 - 

2.Baixo 3 15,79 

3.Razoavelmente baixo 0 - 

4.Intermediário 1   5,25 

5.Razoavelmente alto 5 26,32 

6.Alto 5 26,32 

7.Extremamente alto 5 26,32 

Total 19 100,0 
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Tabela 4.6 – Processo de implantação de sistemas 
 

 

 

 

 

      Fonte: o autor (2006) 

 As questões de número 9 a 28 foram elaboradas utilizando-se uma escala intervalar com 

7 graus. No questionário foram indicados somente os extremos: “1” para discordo totalmente 

e “7” para concordo totalmente. Foi considerado como ponto intermediário “4”. A quantidade 

de entrevistados para as questões foi de 18 (N=18), diferentemente das questões anteriores. 

Isto ocorreu devido a um dos questionários apresentar uma única indicação (7.Concordo 

totalmente) para todas as questões, o que não ocorreu em nenhum outro questionário. Para se 

evitar que estas respostas pudessem prejudicar a análise dos dados, principalmente pelo 

tamanho da amostra, decidiu-se por suprimi-la. As respostas das questões anteriores deste 

executivo foram verificadas, confrontando-as com as dos demais executivos, e não 

apresentaram distorções que indicassem que também deveriam ser excluídas. A tabela 4.7 – 

Análise das questões com escala intervalar (E9 a E28), apresenta os resultados para cada uma 

das questões: média, mediana, moda, freqüência da moda, mínimo e desvio-padrão. O valor 

máximo não é apresentado na tabela, porque para todas as questões ele foi “7”.  

Os resultados obtidos mostram que o desvio-padrão das respostas não é grande 

indicando pouca variabilidade nas opiniões dos gestores de TI/SI respondentes.  

A questão 10, relacionada ao conhecimento por parte da área de TI/SI das estratégias da 

empresa, foi a que apresentou o maior percentual de “concordo totalmente” (>50%), o mesmo 

não ocorrendo quanto ao conhecimento dos negócios e atividades da empresa. A despeito do 

conhecimento sobre as estratégias por parte da área de TI/SI, apenas 33,3% dos executivos 

indicaram “concordo totalmente” quanto à importância da participação de TI/SI no 

planejamento estratégico da empresa. De uma forma geral as avaliações dos executivos foram 

positivas, apresentando para a maioria (75% das questões), graus de avaliação ≥ a 5, ou seja, 

de concordo a concordo totalmente.   

Processo de implantação Quantidade % 

Coordenado pela área de TI/SI com participação da área usuária.    11 57,89 

Coordenado pela área de TI/SI sem participação da área usuária.    3 15,79 

Coordenado pela área usuária com o suporte da área de TI/SI.     5 26,32 

Total  19 100,0 
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Tabela 4.7 – Análise das questões com escala intervalar Executivos (E9 a E28) 
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9 A participação da área de TI/SI no planejamento estratégico da empresa 
é muito importante para a empresa. 

5,44 1,62 1 7 6 6 

10 A área de TI/SI (CIO) tem pleno conhecimento sobre as estratégias da 
empresa (missão, metas, objetivos). 

5,56 1,79 1 7 9 6,5 

11 A área de TI/SI (CIO) tem pleno conhecimento sobre os negócios e 
atividades da empresa (mercado, concorrentes, fornecedores, clientes). 4,89 1,68 1 5 6 5 

12 O potencial, as capacidades e os recursos de TI/SI são amplamente 
considerados no planejamento estratégico da empresa. 

5,44 1,65 2 7 7 6 

13 O plano de tecnologia e sistemas de informação contempla e está 
alinhado com as estratégias da empresa. 

5,67 1,50 2 6 7 6 

14 Os planos e estratégias de TI/SI conseguem se adaptar rapidamente às 
mudanças e exigências impostas pelo mercado de atuação da empresa. 5,11 1,37 2 Mult.  5 

15 Os recursos de TI e os sistemas de informação da empresa estão 
adequados à estratégia da organização. 

5,17 1,69 1 Mult.  5,5 

16 Tenho pleno conhecimento e entendimento do potencial estratégico e 
das vantagens que podem ser obtidas através de TI/SI. 

6,00 1,33 2 7 8 6 

17 Os projetos e atividades de TI/SI contam com o apoio, envolvimento e 
participação minha e de minha área em suas diversas fases. 

5,67 1,57 2 7 8 6 

18 Minha área tem um alto grau de dependência de TI/SI para execução de 
suas atividades. 

5,50 1,38 2 5 7 5,5 

19 Minha área participa das decisões sobre escolha de tecnologia e 
sistemas de informação necessários à execução de suas atividades. 

5,22 1,90 2 7 7 6 

20 Os recursos e aplicações de TI/SI encontram-se atualizados 
tecnologicamente em relação ao disponível no mercado. 

5,17 1,69 1 6 8 6 

21 Os recursos e as soluções de TI/SI estão atualizados tecnologicamente 
em relação às soluções adotadas pelos concorrentes. 

5,39 1,72 1 7 6 6 

22 Minha área está satisfeita com as soluções fornecidas através de TI/SI.  5,17 1,82 1 Mult.  5,5 

23 Minha área consegue especificar corretamente suas necessidades em 
relação a TI/SI. 

6,00 1,14 3 Mult.  6 

24 A área de TI/SI consegue interpretar e desenvolver corretamente as 
solicitações de minha área.  

5,50 1,62 1 6 7 6 

25 Os prazos para desenvolvimento e implantação das soluções de TI/SI 
estão adequados às necessidades da empresa/área. 

4,94 1,83 1 6 5 5,5 

26 Os sistemas, no que se refere à qualidade e desempenho, atendem 
totalmente às necessidades de minha área. 

5,00 1,91 2 Mult.  6 

27 As informações gerenciais fornecidas pelos SI atendem de forma muito 
satisfatória às minhas necessidades e de minha área. 

5,33 1,68 2 7 6 6 

28 Os resultados obtidos através da TI/SI em relação aos investimentos 
realizados em TI/SI são satisfatórios.  

5,50 1,76 1 7 7 6 

Fonte: o autor (2006) 
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4.1.3 Análise descritiva dos gestores de TI/SI 

Participaram da pesquisa 15 gestores de TI/SI, sendo 13 do sexo masculino, o que 

equivale a 86,67% e dois do sexo feminino, equivalente a 13,33%. A idade média dos 

gestores é de aproximadamente 43 anos, com um mínimo de 31 anos e um máximo de 53. 

A tabela 4.8 – Nível de formação dos gestores de TI/SI, apresenta a formação dos 

mesmos. Constata-se que todos possuem formação superior sendo que, oito com 

especialização e um com mestrado profissionalizante. Nota-se que a formação dos gestores de 

TI/SI, a exemplo dos executivos, continua após a graduação. 

Tabela 4.8 – Nível de formação dos gestores de TI/SI 

 

 

 

 

 Fonte: o autor (2006) 

     Figura 4.4 – Nível de formação dos gestores de TI/SI 

    Os cargos ocupados pelos gestores de TI/SI são de analista de sistemas sênior, chefe de 

TI, coordenador de TI, encarregado de TI, supervisor de TI, gerente de TI, diretor técnico e 

gerente de TI e telecomunicações. 

 O tempo médio nas empresas é de 13 anos com um mínimo de 4 meses e um máximo 

de 32 anos. Quanto ao tempo no cargo, a média é de 8 anos com um mínimo de 4 meses e um 

máximo de 20 anos. Os entrevistados possuem em média 17 anos de experiência em TI/SI, 

sendo o menor tempo de experiência de 3 anos e o maior de 30 anos. Dos respondentes, sete 

Nível de formação Quantidade Quantidade 
acumulada Percentual Percentual 

acumulado 
Graduação 6   6 40,00   40,00 

Especialização 8 14 53,33   53,33 

Mestrado profissionalizante 1  15   6,67 100,00 

Nível de formação dos gestores de TI/SI
Especialização

53,3%

Mestrado 
Profissionalizante

6,7%

Graduação
40,0%
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já tiveram experiência em outras áreas (46,7%) e oito nunca tiveram (53,3%). A atuação em 

outras áreas é maior para os gestores de TI/SI (46,7%) do que para os executivos que já 

atuaram em TI/SI (26,3%). Dentre as áreas em que os gestores de TI/SI já atuaram destacam-

se marketing, contabilidade, logística, compras, vendas, entre outras. 

 A área de TI/SI encontra-se normalmente subordinada a presidência das empresas e 

diretoria financeira. A grande parte (60%) está há um nível do principal executivo, 20% 

informaram estar a dois níveis e 20% a três níveis. Dez gestores de TI/SI declararam 

participar do planejamento estratégico da empresa o que equivale a 67% do total de 

respondentes. Quanto às empresas possuírem cultura na utilização de sistemas de informação, 

87% declararam que sim, enquanto o restante (13%) declarou que estão em fase inicial de 

implantação. Duas empresas (13,33%) não utilizam sistemas integrados de gestão (ERP), três 

desenvolvem internamente (20,0%), duas têm seus softwares desenvolvidos por empresas 

terceirizadas (13,33%) e as oito empresas restantes (53,33%) trabalham com softwares 

disponíveis no mercado, como QAD, SAP, DATASUL, SSA, entre outros. 

A tabela 4.9 – Investimentos anuais em TI/SI apresenta as faixas de investimento 

realizados em TI/SI anualmente pelas empresas.  

Tabela 4.9 – Investimentos anuais em TI/SI 
 

 

 

 

 

  

                           

  Fonte: o autor (2006) 

A maioria das empresas não utiliza nenhuma metodologia para avaliação do retorno dos 

investimentos realizados em TI/SI. Estas representam aproximadamente 67%, enquanto 33% 

utilizam alguma metodologia, destacando-se Return on Investiments (ROI) e payback. Um 

dos gestores de TI/SI informou que a empresa em que atua utiliza também critérios não 

financeiros para avaliação dos investimentos. O fato importante é que a maior parte não 

Faixa de investimento 
(em reais) Quantidade % 

até 50.000 4 26,67 

de 50.001 a 100.000 1   6,67 

de 100.001 a 500.000 3 20,00 

de 500.001 a 1.000.000 2 13,33 

de 1.000.001 a 5.000.000 5 33,33 

Acima 5.000.000 0 - 

Total 15 100,00 
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utiliza qualquer metodologia, o que pode representar a dificuldade em se utilizar critérios 

exclusivamente financeiros para avaliação, ou também, a falta de critérios mais adequados 

para se mensurar o retorno dos investimentos em TI/SI (Irani, 2002).   

Quanto às decisões sobre TI/SI, 73% dos gestores de TI/SI informaram que elas são 

compartilhadas entre o pessoal de TI e usuários, 20% que são centralizadas pela área de TI e 

7% que são descentralizadas, com as decisões sendo de responsabilidade dos usuários ou 

unidades de negócio.   

As questões 5 e 6 trataram, respectivamente, do nível de informatização e do nível de 

dependência em relação ao uso de TI/SI. Para as duas questões foi utilizada uma escala 

intervalar, onde “1” indicava extremamente baixo e “7” extremamente alto, considerando -se 

“4” como ponto intermed iário da escala.  

Em relação ao nível de informatização os resultados obtidos foram os seguintes: média 

de 5,27; mínimo de 4 e máximo de 7; desvio-padrão de 1,03. Para o nível de dependência de 

TI/SI os resultados obtidos foram os seguintes: média de 6,40; mínimo de 5 e máximo de 7; 

desvio-padrão de 0,74. As respostas das duas questões para cada item da escala estão 

apresentadas na tabela 4.10 – Níveis de informatização e dependência de TI/SI.  

Através dos resultados das duas questões pode-se observar que os gestores de TI/SI 

relataram um nível mais elevado de dependência de TI/SI em relação ao de informatização. A 

dispersão apresentada para o nível de dependência de TI/SI foi de 0,74 em comparação com 

1,03 do nível de informatização. Para aproximadamente 87% dos gestores, o nível de 

dependência de TI/SI foi avaliado como alto e extremamente alto, enquanto que para o nível 

de informatização, no mesmo critério, o percentual foi de 40%.  

Tabela 4.10 – Níveis de informatização e dependência de TI/SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatização Dependência TI/SI Grau de importância 
Quantidade % Quantidade % 

1.Extremamente baixo   0 - 0 - 

2.Baixo 0 - 0 - 

3.Razoavelmente baixo 0 - 0 - 

4.Intermediário 4   26,67 0 - 

5.Razoavelmente alto 5   33,33 2   13,33 

6.Alto 4   26,67 5   33,33 

7.Extremamente alto 2   13,33 8   53,34 

Total 15 100,00 15 100,00 

Fonte: o autor (2006) 
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Figura 4.5 – Níveis de informatização e dependência de TI/SI 

Os gestores indicaram, através da questão 8, em qual estágio a empresa encontra-se em 

relação à utilização de TI/SI. As alternativas para resposta tiveram por base o modelo de 

estágios de crescimento de Nolan & Gibson (1974) apud Costa & Almeida (2002b) de seis 

estágios: iniciação, contágio, controle, integração, administração de dados e maturidade. A 

tabela 4.11 – Estágios de utilização de TI/SI pelas empresas apresenta os resultados 

observados. Na visão dos gestores de TI/SI, 33,3% das empresas encontram-se no estágio de 

administração de dados e 33,3% no de maturidade.  

Tabela 4.11 – Estágios de utilização de TI/SI pelas empresas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição dos estágios Estágios de 
utilização Quantidade % 

Poucas pessoas usam o computador e para atender 
necessidades básicas da empresa. Iniciação 1   6,67 

Muitas pessoas usam o computador sem 
gerenciamento e padronização de ferramentas de 
tecnologia. 

Contágio 0 - 

Existe controle no uso de hardwares e softwares com 
padronização e metodologias claras. Controle 1   6,67 

Integração dos sistemas existentes, compartilhamento 
de dados e aplicações. Integração 3 20,00 

Gerenciamento não só dos hardwares e softwares, mas 
também dos recursos de informação.  

Adm. de 
dados 5 33,33 

Planejamento bem estabelecido e alinhamento dos 
sistemas de informação com os objetivos e planos da 
organização. 

Maturidade 5 33,33 

 Total 15 100,00 

Fonte: o autor (2006) 
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Figura 4.6 – Estágios de utilização de TI/SI 

No que se refere à existência de planejamento formal para TI/SI nas empresas, nove 

gestores informaram que sim (60%) enquanto seis indicaram que não (40%). 

Na questão 14 foi avaliado o estágio em que se encontra o planejamento de TI/SI nas 

empresas. Grover & Segars (2005) descrevem três estágios de PESI: preliminar, evolutivo e 

maturidade. Os estágios apresentados para o PESI, estão relacionados com os estágios de 

crescimento de Nolan e Gibson. Os resultados estão apresentados na tabela 4.12 – Estágios de 

Planejamento de TI/SI. As empresas no estágio preliminar representam 40%, as no estágio 

evolutivo 46,67% e as que já se encontram no estágio maduro representam 13,33%. Estes 

resultados estão coerentes com a resposta dos gestores a respeito do planejamento formal de 

SI, na qual 60% afirmaram que o realizam.   

Tabela 4.12 – Estágios de planejamento de SI 

Fonte: o autor (2006) 

Descrição dos estágios Estágios de 
planejamento Quantidade % 

Os procedimentos e políticas para execução do 
planejamento estão começando a surgir e existe pouca 
experiência em planejamento por parte dos participantes. 

Preliminar 6 40,00 

As atividades de planejamento estão sendo formalmente 
desenvolvidas e testadas. Existe uma razoável experiência 
em planejamento de SI por parte dos participantes e o 
processo de planejamento está sendo refinado. 

Evolutivo 7 46,67 

As atividades de planejamento são realizadas há muito 
tempo, existe muita experiência em planejamento de SI por 
parte dos participantes e as políticas e procedimentos para 
condução do plano estão bem desenvolvidas. 

Maduro 2 13,33 

 Total 15 100,00 

Estágios de utilização de TI/SI 

Iniciação
7%

Controle
7%

Integração
20%

Adm. de 
dados
33%

Maturidade
33%
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Figura 4.7 – Estágios de planejamento de SI 

A forma como as empresas concebem e empregam a TI (questão 16), de acordo com a 

percepção dos gestores de TI/SI, está apresentada na tabela 4.13 – Utilização de TI/SI pelas 

empresas na visão dos gestores de TI/SI. O’Brien (2003) relaciona cinco níveis que 

descrevem como as empresas podem conceber e empregar a TI: estratégico, ofensivo, 

defensivo, justificado pelo custo e controlado. Para 46,67% dos entrevistados o uso da TI nas 

empresas em que atuam é considerado estratégico. Nenhum entrevistado relatou o uso da TI 

por parte das empresas como sendo justificado pelo custo.  

Tabela 4.13 – Utilização de TI/SI pelas empresas na visão dos gestores de TI/SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição do uso Nível de uso 
da TI/SI Quantidade % 

TI/SI são encarados como despesa e a administração 
não está disposta a investir em SI.   Controlado 1 6,66 

TI/SI são mantidos sobre controle rígido, não existindo 
nenhum plano geral de disseminação da tecnologia. 

Justificado 
pelo custo 0 - 

Crescimento TI/SI são controlados a uma taxa menor 
do que o crescimento do negócio. Defensivo 3 20,00 

TI/SI são encarados mais como ponto de influência do 
que como diferencial competitivo.  Ofensivo 4 26,67 

TI/SI são encarados como diferencial competitivo. Estratégico 7 46,67 

 Total 15 100,00 

Fonte: o autor (2006) 

Estágios de planejamento de SI

Preliminar
40%

Evolutivo
47%

Maduro
13%
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Figura 4.8 – Níveis de utilização de TI/SI pelas empresas 

A questão 17 procurou identificar junto aos gestores de TI/SI, em caso de utilização de 

TI/SI de forma estratégica ou diferencial competitivo, como isto acontece na empresa na qual 

atuam. Tendo como base as seis atividades críticas, relativas a capabilidade de TI, descritas 

por Sambamurthy & Zmud (2000) apud Schwarz & Hirschheim (2003), os resultados estão 

apresentados a seguir, sendo que o percentual entre parêntesis representa a maior freqüência 

com que os respondentes indicaram a ordem de importância: 

• A TI/SI fornecendo ao negócio condições de atender clientes e fornecedores de 

forma mais eficiente, confiável e a um custo menor, foi relatada como a primeira 

(50%); 

• Em segundo lugar, apontaram que TI/SI fornecem soluções para responder às 

oportunidades e mudanças no negócio (36%); 

• A terceira maneira de utilização da TI/SI refere-se à arquitetura e infra-estrutura de 

TI/SI disponibilizando uma plataforma para a iniciativa de novos negócios (26%); 

• A quarta forma indicada foi a TI/SI implementando processos de negócios flexíveis 

e eficientes (36%); 

• A TI/SI produzindo inovação para o negócio aparece como quinta forma de 

utilização da TI/SI nas empresas (26%); 

• Por último, foi destacado o papel da TI/SI para possibilitar o desenvolvimento de 

relacionamento colaborativo e harmonioso entre a TI e a gestão do negócio a partir 

do compartilhamento do conhecimento (36%). 

Níveis de utilização de TI/SI pelas empresas

Defensivo
20,0%

Ofensivo
26,7%

Estratégico
46,7%

Controlado
6,7%
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As formas destacadas pelos gestores de TI como mais importantes encontram-se 

coerentes com a resposta fornecida quanto ao uso estratégico e ofensivo da TI pelas empresas, 

observado na questão anterior (número 16).  

O alinhamento entre o plano de negócios e o plano de SI foi abordado através da 

questão 15. King & Teo (1996) apresentaram um modelo que está baseado em quatro tipos de 

integração: administrativa, seqüencial, recíproca e total. Através da descrição de cada um 

destes tipos, foi solicitado aos gestores que identificassem aquele que representava o mais 

apropriado para retratar a situação do alinhamento na empresa. A tabela 4.14 – Alinhamento 

entre plano de negócios e de SI, mostra os resultados.  

Tabela 4.14 – Alinhamento entre plano de negócios e de SI 

Fonte: o autor (2006) 

Figura 4.9 – Alinhamento entre plano de negócios e de SI 

Descrição Tipo de 
integração Quantidade % 

Existe um fraco relacionamento entre o plano de negócios 
e o planejamento de SI. Pequeno esforço em utilizar TI 
para apoiar o plano de negócios. 

Administrativa 1 6,67 

Existe um relacionamento seqüencial entre o plano de 
negócios e o de SI. O primeiro determina a direção para o 
plano de SI. Plano SI providencia suporte para o plano de 
negócios. 

Seqüencial 11 73,33 

Existe um relacionamento recíproco e interdependente 
entre os planos. Há um fluxo bidirecional entre os planos. 
Plano de SI suporta e também influencia o plano de 
negócios. 

Recíproca 0 - 

Existe uma pequena distinção entre os processos de 
planejamento de negócios e de SI. As estratégias são 
desenvolvidas concorrentemente, em um processo 
integrado de planejamento. 

Total 3 20,00 

 Total 15 100,00 

Alinhamento entre plano de negócios e de SI

Administrativa
6,7%

Total
20,0%

Seqüencial
73,3%
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Os resultados mostram que o tipo de integração predominante entre as empresas 

pesquisadas é seqüencial (73,33%). Segundo estudo de King & Teo (1996), no alinhamento 

administrativo, as possibilidades de ocorrerem problemas são maiores quanto à adequação do 

plano de SI às metas e estratégias de negócio, como também, em relação à implementação do 

plano de SI do que nos tipos de integração recíproca e total. No alinhamento seqüencial os 

recursos de TI/SI acabam servindo de apoio à estratégia de negócios, não tendo uma 

influência maior sobre os mesmos. Kearns & Lederer (2000) descrevem que este tipo de 

alinhamento é o que mais prevalece em abordagens em que o plano de negócios precede o 

plano de SI, ou seja, abordagens top-down. Complementam que este tipo de alinhamento é 

importante porque assegura que o gestor de TI/SI entende a estratégia de negócio.  

Para 60% dos gestores de TI/SI e 50% dos executivos que responderam aos 

questionários desta pesquisa a área de TI/SI possui pleno conhecimento sobre as estratégias 

das empresas (questões 20 e 10 dos respectivos questionários).  

A despeito deste conhecimento, Kearns (2006) faz uma ressalva ao alinhamento 

seqüencial, observando que o mesmo não consegue alavancar adequadamente a TI para as 

empresas que dependem desta para seu sucesso, mesmo com o conhecimento da estratégia das 

empresas por parte dos gestores de TI/SI.    

O processo de implementação de sistemas (questão 18), conforme é apresentado na 

tabela 4.15 – Processo de implantação de sistemas TI/SI, revela que a maioria dos gestores de 

TI/SI (73,33%) acredita que o mesmo deve ser coordenado pela área de TI/SI. 

Aproximadamente um quarto dos gestores de TI/SI (26,67%) indicou que o processo deveria 

ser coordenado pela área usuária. Todas as respostas indicaram que a área usuária deve estar 

presente no processo de implementação, seja participando, seja coordenando, o que revela a 

importância da participação e colaboração conjunta entre TI/SI e usuários para as ações de 

TI/SI (Teo & Ang, 1999; Schwarz & Hirschheim, 2003; Ranganathan & Kannabiran, 2004).   

Tabela 4.15 – Processo de implantação de sistemas TI/SI 
 

 

 

 

 

Processo de implantação Quantidade % 

Coordenado pela área de TI/SI com participação da área usuária. 11 73,33 

Coordenado pela área de TI/SI sem participação da área usuária.   0 - 

Coordenado pela área usuária com o suporte da área de TI/SI.     4 26,67 

Total 19 100,0 

Fonte: o autor (2006) 
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 Os resultados das questões 19 a 37 são apresentados na tabela 4.16 – Análise das 

questões com escala intervalar Gestores TI/SI (T19 a T37). 

Tabela 4.16 – Análise das questões com escala intervalar Gestores TI/SI (T19 a T37) 
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19 A área de TI/SI (CIO) participa de forma ativa do planejamento e 
elaboração da estratégia da empresa.  

5,00 1,56 2 4 5 5 

20 A área de TI/SI (CIO) tem pleno conhecimento sobre as estratégias da 
empresa (missão, metas, objetivos) 

6,13 1,13 4 7 8 7 

21 A área de TI/SI (CIO) tem pleno conhecimento sobre os negócios e 
atividades da empresa (mercado, concorrentes, fornecedores, clientes, 
etc). 

6,13 1,19 3 7 8 7 

22 O potencial, as capacidades e os recursos de TI/SI são amplamente 
considerados no planejamento estratégico da empresa. 

5,07 1,53 2 Mult.  5 

23 O plano de tecnologia e sistemas de informação contempla e está 
alinhado com as estratégias da empresa. 

5,40 1,30 3 Mult.  5 

24 Os planos e estratégias de TI/SI conseguem se adaptar rapidamente às 
mudanças e exigências impostas pelo mercado de atuação da empresa. 5,13 1,19 3 5 7 5 

25 Os recursos de TI e os sistemas de informação da empresa estão 
adequados à estratégia da organização 

5,47 1,19 3 6 5 6 

26 A alta gerência tem conhecimento e entendimento do potencial 
estratégico e das vantagens que podem ser obtidas através de TI/SI 

5,60 1,06 4 6 6 6 

27 As atividades de TI/SI têm total apoio, participação e envolvimento da 
alta gerência. 

5,73 1,39 3 6 6 6 

28 Os projetos de TI/SI contam com o apoio, envolvimento e participação 
dos usuários em suas diversas fases. 

5,33 1,59 2 Mult.  6 

29 A disponibilidade de recursos (financeiros, materiais, humanos) durante 
as diversas fases dos projetos de TI/SI é adequada. 

5,33 1,23 3 Mult.  5 

30 Os recursos e aplicações de TI/SI encontram-se atualizados 
tecnologicamente em relação ao disponível no mercado. 

4,87 1,41 3 4 6 4 

31 Os recursos e as soluções de TI/SI estão atualizados tecnologicamente 
em relação às soluções adotadas pelos concorrentes. 

4,73 1,44 2 4 8 4 

32 Os usuários estão plenamente satisfeitos com as soluções fornecidas 
através de TI/SI. 

5,00 1,41 3 5 5 5 

33 Os usuários conseguem especificar corretamente suas necessidades em 
relação a TI/SI. 

4,33 1,35 2 5 5 5 

34 A área de TI/SI consegue interpretar e desenvolver corretamente as 
solicitações dos usuários. 

5,20 1,42 2 6 6 6 

35 Os prazos para desenvolvimento e implantação das soluções de TI/SI 
estão adequados às necessidades da empresa/área. 

4,87 1,25 2 5 7 5 

36 Os sistemas, no que se refere à qualidade e desempenho, atendem 
totalmente as necessidades dos usuários. 

5,27 1,39 2 Mult.  5 

37 Os resultados obtidos com TI/SI em relação aos investimentos 
realizados em TI/SI são satisfatórios. 

5,53 1,06 4 6 5 6 

Fonte: o autor (2006) 
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Para as questões 19 a 37, utilizou-se o mesmo critério de escala adotado para as 

questões 9 a 28 do questionário dos executivos. Nas questões 19 a 37 foi utilizada uma escala 

intervalar com 7 graus, indicando-se somente os extremos, “1” para discordo totalmente e “7” 

para concordo totalmente,  considerando como ponto intermediário “4”. A quantidade de 

entrevistados válidos para as questões foi de 15 (N=15), não havendo nenhuma exclusão em 

relação às questões anteriores. A tabela 4.16 – Análise das questões com escala intervalar 

Gestores TI/SI (T19 a T37) mostra os resultados para cada uma das questões: média, mediana, 

moda, freqüência da moda, mínimo e desvio-padrão. O valor máximo para todas as questões 

foi “7”, por este motivo este valor não é apresentado na tabela.  

Os resultados obtidos mostram que o desvio-padrão das respostas não é grande, 

indicando pouca variabilidade nas opiniões dos gestores de TI/SI respondentes, assim como a 

moda para a maioria das respostas está próxima à média.  

As questões 20 e 21, relacionadas ao conhecimento por parte dos gestores de TI/SI das 

estratégias e sobre os negócios e atividades da empresa, foram as que apresentaram o maior 

percentual de “concordo totalmente” (>50%). Comparando -se os resultados destas questões 

com o da questão 19, referente à participação ativa de TI/SI no planejamento estratégico, 

observa-se que esta é inferior ao conhecimento que os gestores de TI/SI julgam possuir em 

relação às estratégias e negócios das empresas.  

4.2 Análise exploratória 

A análise exploratória foi realizada em três etapas. A primeira diz respeito aos 

executivos, e teve por base as respostas às questões de número 9 a 28 que foram formuladas 

com utilização de uma escala intervalar (1 a 7). A segunda, referente aos gestores de TI/SI, 

teve por base as questões 19 a 37 do questionário que também foram formuladas utilizando-se 

o mesmo tipo de escala e critério que a dos executivos. Na terceira etapa foram comparados 

os resultados de algumas questões dos dois grupos para analisar a visão que os mesmos têm 

sobre alguns aspectos específicos do papel da TI/SI.  

A idéia desta análise, conforme descrevem Hair et al. (2005), Marconi & Lakatos 

(2002), é fornecer ao pesquisador mais informações sobre o tema em estudo, permitindo a 

construção de hipóteses, e não testá-las, por isso não foi adotado um maior rigor estatístico. 
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 A análise teve como direcionador o teste de correlação de Pearson. Os procedimentos 

estão detalhados no item 3.6 – Metodologia para análise dos dados apresentado no capítulo 3 - 

Metodologia de pesquisa. 

 Para a análise foram selecionadas algumas das correlações encontradas no teste e que 

possuem suporte na literatura. Também foram comentadas correlações que a priori esperava-

se significativas e não foram confirmadas pelo teste de Pearson.  

 Os resultados completos dos testes são apresentados no APÊNDICE C. 

4.2.1 Análise exploratória das respostas dos executivos 

O conhecimento por parte da alta gerência do potencial de TI/SI tem sido destacado na 

literatura como fator importante para promover uma maior participação da TI/SI no 

planejamento de negócios.  

Kearns & Lederer (2004) descrevem que esta participação é um efetivo mecanismo de 

integração para conectar as estratégias de TI e de negócios, fazendo com que o potencial da 

TI/SI seja considerado no planejamento estratégico e que o plano de SI contemple e esteja 

alinhado com as estratégias da empresa.  

Observa-se, conforme apresentado na tabela 4.17 – Análise da correlação da variável 

E16, que não foi encontrada para o grupo analisado uma correlação estatisticamente 

significativa (p<0,05) entre esta variável e as variáveis E09 e E12. Uma correlação positiva e 

estatisticamente significativa (p=0,033) foi encontrada entre a variável E16 e E13, e reflete o 

que foi descrito por Kearns (2006), que a compreensão e o entendimento por parte da alta 

gerência do potencial estratégico de TI/SI contribui para um alinhamento maior entre TI/SI e 

as estratégias organizacionais.  

Diversos autores destacam a participação, o apoio e o envolvimento da alta gerência às 

iniciativas e projetos de TI/SI, como fatores importantes para promover o alinhamento entre 

os planos de negócios e de TI/SI e para a utilização de TI/SI de forma estratégica (King & 

Teo, 1996; Kearns & Lederer, 2000; Ranganathan & Kannabiran, 2004; Kearns, 2006).  

Este apoio foi avaliado através da questão E17. Com relação a variável E12 - 

consideração do potencial de TI/SI no planejamento estratégico, foi verificada a existência de 

correlação (r = 0,5585 e p = 0,016) e, com a variável E13 – o plano de TI/SI está alinhado 
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com as estratégias da empresa, também existe correlação (r = 0,5507 e p = 0,018). Nos dois 

casos a correlação é estatisticamente significativa, e confirma o que descreve a literatura. 

Tabela 4.17 – Análise de correlação (variável E16) 

 

Fonte: o autor (2006)  

4.2.2 Análise exploratória dos gestores de TI/SI 

A participação, apoio e envolvimento da alta gerência para as iniciativas de TI/SI são 

destacados como fatores importantes para o sucesso de TI/SI nas organizações (Yang, 1996; 

Armstrong & Sambamurthy, 1999; Teo & Ang, 2001; Kearns, 2006). Segundo os autores, 

estas ações da alta gerência estão relacionadas ao uso de TI/SI de forma estratégica, a um 

maior alinhamento entre os planos de negócios e de TI/SI e aumentam a probabilidade de 

TI/SI serem utilizados para obtenção de vantagem competitiva. Este apoio, segundo 

Ranganathan & Kannabiran (2004) contribui para o sucesso global das iniciativas de TI/SI. 

A partir da análise dos dados da tabela 4.18 – Análise de correlação (variável T27), 

podem ser feitas algumas observações. 

Para os gestores de TI/SI respondentes, o apoio da alta gerência, provavelmente, não é o 

fator preponderante para que o potencial de TI/SI seja considerado no planejamento 

estratégico. A correlação não se mostrou estatisticamente significativa (p>0,05). Ao se 

analisar outras associações, foi possível perceber que, segundo estes mesmos gestores, a 

consideração do potencial de TI/SI (T22) possui uma correlação alta (r = 0,7677 e p < 0,001) 

com o conhecimento da alta gerência quanto ao potencial de TI/SI (T26). Outra correlação 

alta foi encontrada com a variável T22 e a variável T19, esta última referindo-se à 

Variável Média Desvio-
padrão 

E16 Pleno conhecimento e entendimento do potencial estratégico e das 
vantagens que podem ser obtidas através de TI/SI 

6,00 1,33 

Variáveis Média Desvio-
padrão r P R2 

E09 A participação da área de TI/SI no planejamento 
estratégico é muito importante para a empresa 5,44 1,62 0,2465 = 0,324 6,07% 

E12 O potencial, as capacidades e os recursos de TI/SI 
são amplamente considerados no planejamento 
estratégico da empresa. 

5,44 1,65 0,2411 = 0,335 5,81% 

E13 O plano de TI/SI contempla e está alinhado com 
as estratégias da empresa 5,67 1,50 0,5035 = 0,033 25,4% 
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participação ativa da área de TI/SI no planejamento estratégico (r = 0,7770 e p = 0,001). Estes 

resultados estão de acordo com o descrito na literatura, quanto à participação de TI/SI no 

planejamento estratégico e quanto ao conhecimento pela alta gerência do potencial de TI/SI 

(Teo & Ang, 1999; Kearns & Lederer, 2000; Kearns & Lederer, 2004; Ranganathan & 

Kannabiran, 2004). 

Foi encontrada uma correlação positiva e estatisticamente significativa entre a variável 

T27 e a variável T23, porém moderada. 

Existe correlação entre a variável T27 e a variável T36 e, entre a variável T27 e T36.  

As variáveis T36 e T37 referem-se à percepção quanto à qualidade e desempenho dos 

sistemas e com os resultados obtidos com TI/SI em relação aos investimentos realizados. Teo 

& Ang (1999) e Kearns (2006), descrevem que o apoio da alta gerência é importante para o 

sucesso das iniciativas de TI/SI e contribui para que esta possa ser bem sucedida, tendo por 

parte dos demais executivos e usuários uma avaliação positiva.  

Tabela 4.18 – Análise de correlação (variável T27) 

 

 Fonte: o autor (2006) 

 

 

 

Variável Média Desvio-
padrão 

T27 As atividades de TI/SI têm total apoio, participação e envolvimento da 
alta gerência. 

5,73 1,39 

Variáveis Média Desvio-
padrão r p r2 

T22 O potencial, as capacidades e os recursos de TI/SI 
são amplamente considerados no planejamento 
estratégico da empresa. 

5,07 1,53 0,4454 = 0,096 19,84% 

T23 O plano de TI/SI contempla e está alinhado com 
as estratégias da empresa. 5,40 1,30 0,5791 = 0,024 33,54% 

T36 Os SI, no que se refere à qualidade e desempenho, 
atendem totalmente às necessidades dos usuários. 5,27 1,39 0,6708 < 0,001 45,00% 

T37 Os resultados obtidos com TI/SI em relação aos 
investimentos realizados em TI/SI são 
satisfatórios. 

5,53 1,06 0,7837 < 0,001 61,42% 
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4.3 Sumário 

Este capítulo tratou da análise dos dados obtidos através das respostas aos questionários. 

Esta análise foi dividida em duas etapas: análise descritiva e análise exploratória. 

A análise descritiva apresentou e descreveu os dados através da utilização de tabelas e 

gráficos, além de comentários a respeito da observação das respostas.   

Na análise exploratória foram avaliadas as correlações, com base no teste de Pearson, 

para as respostas de cada grupo: gestores de TI/SI e executivos. Algumas correlações foram 

comentadas de maneira mais detalhada por apresentarem maiores coeficientes de correlação 

(r) e níveis de significância < 0,05.  
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5 CONCLUSÕES 

Neste capítulo são apresentados as conclusões e os resultados alcançados pela pesquisa. 

São descritas as dificuldades e limitações da pesquisa e sugestões para realização de trabalhos 

futuros.   

5.1 Resultados alcançados e benefícios da pesquisa 

A realização deste estudo exploratório teve como objetivo principal ampliar o 

conhecimento a respeito dos assuntos que possibilitam que a TI/SI seja utilizada 

estrategicamente e visando propiciar às empresas vantagens competitivas.  

Verificou-se a existência de alinhamento entre o plano de negócios e o plano de SI, e 

qual tipo é predominantemente utilizado pelas empresas. Com base nas respostas dos gestores 

de TI/SI constatou-se que em 93% das empresas pesquisadas existe este alinhamento, sendo 

que 20% das empresas realizam alinhamento total e as demais 73% realizam alinhamento 

seqüencial. De acordo com King & Teo (1996), no alinhamento seqüencial o plano de 

negócios determina a direção para o plano de SI, e este fornece o suporte necessário para o 

plano de negócios. Isto mostra que para este grupo de empresas, a TI ainda pode ampliar seu 

papel, passando a ocupar um posicionamento mais ativo e estratégico.  

A TI/SI é vista como diferencial competitivo e estratégico para os dois grupos. Quanto à 

sua utilização estratégica ou como diferencial competitivo de TI/SI, houve concordância entre 

gestores de TI/SI e executivos. Ambos indicaram que para as empresas pesquisadas, isto 

ocorre, com a TI/SI fornecendo ao negócio condições de atender clientes e fornecedores de 

forma mais eficiente, confiável e a um custo menor.   

A respeito do processo de implantação de sistemas os dois grupos concordam que ele 

deve ser coordenado pela área de TI/SI, o que corresponde a 73% para ambos os grupos. A 

diferença encontra-se no fato de que para 16% dos executivos, esta coordenação não deve 

contar com a participação do gestor de TI/SI. 

  A avaliação dos executivos em relação ao conhecimento por parte dos gestores de TI/SI 

das estratégias e dos negócios das empresas foi a que obteve o maior percentual de “concordo 

totalmente” ( >50%), o que destaca a avaliação positiva por parte dos executivos em relação 

aos gestores de TI/SI. Esperava-se que houvesse uma correlação entre estas variáveis e a 
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participação de TI/SI no planejamento estratégico das empresas, o que não se comprovou 

através do teste de Pearson.  

De uma forma geral, os resultados apresentados estavam de acordo com a literatura, o 

que mostra a importância de se estender tais estudos para grupos maiores de empresas, 

possibilitando o uso de ferramental estatístico mais poderoso que conduza a conclusões mais 

abrangentes.  

Espera-se que com os resultados apresentados e com as informações disponíveis, novos 

estudos sejam realizados e ampliem ainda mais o conhecimento a respeito destes temas. 

5.2 Dificuldades encontradas 

Apesar de atuar no segmento de autopeças e ter acesso a um grande número de 

empresas, ainda assim não foi possível contar com uma maior participação de empresas. 

Muitas alegaram falta de tempo, não participação em pesquisas, assuntos mais urgentes a 

tratar, entre outros argumentos.  

A execução da pesquisa, em um período curto de tempo, também foi outra dificuldade 

encontrada que pode ser solucionada através do envio com maior antecedência dos 

questionários.  

Mesmo com a alocação de uma pessoa, em caráter exclusivo, para contactar os 

entrevistados, explicando os objetivos da pesquisa, a importância da participação e lembrando 

a devolução dos questionários, não foi possível atingir um número maior de respondentes. 

Diante das dificuldades, foi significativo o número de participantes, principalmente pelo 

fato de que 93,0% dos CIOs e 89,0% dos demais gestores solicitaram que os resultados da 

pesquisa fossem enviados para que tomassem conhecimento, o que demonstra por parte destes 

o interesse pelos assuntos tratados nesta pesquisa.  

5.3 Limitações da pesquisa 

A pesquisa utilizou uma amostra por conveniência que, apesar de aceita pelos 

estudiosos, apresenta algumas limitações, entre as quais a impossibilidade de se generalizar 

conclusões para todas as empresas.  

No caso específico desta pesquisa, outra limitação foi o tamanho reduzido da amostra 

que impede conclusões mais relevantes a respeito do tema, a partir de análises estatísticas 
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mais poderosas. Assim, a análise e as conclusões apresentadas referem-se exclusivamente às 

empresas, gestores de TI/SI e executivos das empresas que participaram deste estudo, não 

sendo possível ampliar ou generalizar tais conclusões para um universo maior de empresas. 

Entretanto, cada entrevistado tanto da área de TI como das demais áreas, representam 

gestores importantes dentro de suas organizações, nos permitindo obter compreensões 

valiosas, que motivam novas pesquisas relacionadas ao tema proposto e ao segmento 

estudado.  

5.4 Sugestões para trabalhos futuros 

Apesar das dificuldades encontradas quanto à participação de empresas em pesquisas, 

trabalhos futuros podem ser realizados para ampliar o número de participantes e assim 

possibilitar conclusões e análises mais aprofundadas. As negativas quanto à participação 

devem ser motivo não de desânimo, mas de desafio a ser perseguido por aqueles que desejam 

entender e contribuir para a ampliação do conhecimento. 

Novas pesquisas poderão ser realizadas envolvendo os demais participantes do 

segmento de autopeças: distribuidores, varejistas, oficinas, entre outros. Isto permitirá avaliar 

como a TI/SI está sendo utilizada e quais as utilizações possíveis para que todos possam se 

beneficiar das vantagens que ela pode oferecer. 

Pesquisas com os assuntos mais relevantes indicados pelos entrevistados podem ser 

feitos em maior profundidade e de maneira mais específica, possibilitando análises mais 

aprofundadas. 

Outros segmentos de atividade e setores com uso intensivo de TI/SI podem servir de 

base para novos estudos. Os resultados destes estudos podem indicar quais práticas e que uso 

de TI/SI são realizados de forma estratégica.  

A idéia do estudo exploratório realizado a partir deste trabalho foi a de fornecer ao 

pesquisador maiores informações sobre o tema em estudo, permitindo a construção de 

hipóteses, e não testá-las, despertando o interesse para uma avaliação e análise dos assuntos 

que se apresentaram mais relevantes. Trabalhos futuros que tenham por objetivo testar 

hipóteses relacionadas aos assuntos abordados neste trabalho poderão fazê-lo adotando 

maiores rigores estatísticos como, por exemplo, testes para avaliar a diferença entre as médias 

dos dois grupos de entrevistados. 
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5.5 Sumário 

Neste capítulo foram apresentados as conclusões e os benefícios obtidos com a 

realização deste estudo. Foram descritas as dificuldades encontras para a realização do mesmo 

e as limitações. 

Foram relacionadas algumas sugestões para novos trabalhos e estudos.  
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Modelo email enviado para gestores TI/SI e executivos 
 
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 
Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção 
 
Recife, xx julho de 2006. 
 
À  Empresa  
Att. (executivo ou gestor de TI/SI) 
 
Ref.:  Pesquisa sobre percepção de gestores de TI/SI e executivos sobre o papel da TI/SI e sua utilização 

estratégica em indústrias de autopeças 
 

Estamos realizando a pesquisa em epígrafe junto às indústrias de autopeças, que realizam planejamento 

estratégico empresarial e utilizam tecnologia e sistemas de informação. O objetivo é avaliar a utilização destes 

recursos para apoiar as estratégias empresarias e contribuir para a competitividade das empresas. 

Para tanto, estamos enviando um questionário com questões sobre o assunto objeto desta pesquisa, que 

teve como base estudos de diversos autores e pesquisadores.  

Desenvolvemos o questionário de forma que possa ser respondido tomando o menor tempo possível, 

pois sabemos da importância e do valor que tem o seu tempo. Os dados obtidos serão utilizados em pesquisa 

acadêmica, como parte dos requisitos para obtenção do grau de mestre. As respostas serão agregadas e tratadas 

de forma confidencial, mantendo-se em absoluto sigilo os nomes das empresas e dos participantes, de maneira 

que nenhuma empresa e resposta individual possam ser identificadas. 

Caso seja de seu interesse ou de sua empresa, poderemos enviar os resultados da pesquisa, com a 

análise e interpretação dos dados. 

O questionário, após ser respondido, poderá ser enviado através de fax ou email. Se for necessário 

estaremos à disposição para auxiliar no preenchimento ou solucionar quaisquer dúvidas. 

Lembramos que a brevidade da devolução do questionário é imprescindível para que o mesmo possa ser 

utilizado em tempo, por isso necessitamos que o mesmo seja devolvido até sexta-feira, dia 07.  

Agradecemos antecipadamente pela sua colaboração. Ela é muito importante.  

Atenciosamente, 

 

Haroldo José Marchiorato 

Mestrando 

 

Profa. Dsc. Ana Paula C. Seixas Costa 

Orientadora 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação Engenharia de Produção – PPGEP 
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Modelo do questionário para Empresas 

 
  

  
      

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 
                         Centro de Tecnologia e Geociências – CTG 
                           Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção - PPGEP 

Pesquisa sobre percepção de gestores de TI/SI e executivos sobre o papel da TI/SI 
e sua  utilização estratégica em indústrias de autopeças 

 
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 
Razão Social: 

Nome Fantasia:                                                                                            

Site:                                                                                                                                   Telefone: 

Ano de Fundação:                                                                      Estado:   [          ]  

Tipo de Capital:          [   ] Nacional       [   ] Estrangeiro     [   ] Nacional/Estrangeiro       

Se estrangeiro, qual o principal país controlador?  

Em qual das seguintes faixas enquadra-se o faturamento bruto anual da empresa (em milhões R$)?  

    [   ] até 25                          [   ] >   25   até  50                   [   ] >  50  até  75              [   ] >  75  até  100  
                           
    [   ] >  100  até 150            [   ] > 150   até  200                 [   ] > 200 até 250             [   ] >  250  

Número de funcionários:                                              Número de Computadores:     

A empresa realiza planejamento estratégico?   

     [   ] 1.Sim     [    ] 2.Não      Metodologia:________________________________________________ 
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QUESTIONÁRIO DO EXECUTIVO – PARTE I 
 
       
       Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 
          Centro de Tecnologia e Geociências - CTG 
          Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção - PPGEP 

          Pesquisa sobre percepção e utilização de Tecnologia da Informação (TI) e  
          S       Sistemas de Informação (SI) em indústrias de autopeças  
 

IDENTIFICAÇÃO                                                                               Executivo 

Empresa: 

Nome Completo: 

Idade :                                                                               Sexo: [   ] Masculino   [   ] Feminino          

E-mail:                                                                                                                              Telefone: 

Deseja receber os resultados da pesquisa por e-mail?      [   ] Sim      [   ] Não 

Formação (situação: 1.Em andamento  2.Concluído  3.Não Concluído): 
                                                          Curso                                              Instituição                                     Situação                         
   [   ] Graduação                               __________________________   __________________________     _____ 
   [   ] Especialização                        __________________________   __________________________      _____ 
   [   ] Mestrado Acadêmico              __________________________   __________________________     _____    
   [   ] Mestrado Profissionalizante   __________________________   __________________________      _____ 
   [   ] Doutorado                               __________________________   __________________________     _____    

Área:                                                                                            Cargo:                                                                  

Tempo na Empresa:                                                                    Tempo no Cargo: 

Já atuou na área de TI/SI?      [   ] Sim       [   ] Não     

Qual o cargo?                                                                                          Tempo de atuação: 

  1. Qual é a sua percepção em relação ao papel desempenhado pela área de TI/SI na sua empresa? (1 para o  
      maior e  assim sucessivamente). 
      [   ] Substituição dos processos de trabalho por tecnologia        [   ] Melhoria interna dos processos 
      [   ] Diferencial Competitivo / Estratégico                                  [   ] Facilitador da comunicação  
      [   ] Como despesa                                                                       [   ] Outro ____________________________ 
       

  2. Em caso de utilização da TI/SI de forma estratégica ou diferencial competitivo, de que maneira isso  
      ocorre na empresa? (1 para a principal e assim sucessivamente)  
      [   ] TI/SI produzem inovação para o negócio. 
      [   ] TI/SI possibilitam o desenvolvimento de relacionamento colaborativo e harmonioso entre a TI e a gestão  
             do negócio a partir do compartilhamento do conhecimento. 
      [   ] A arquitetura e infra-estrutura de TI/SI disponibilizam uma plataforma para a iniciativa de novos  
             negócios. 
     [   ] TI/SI fornecem ao negócio condições de atender clientes e fornecedores de forma mais eficiente,  
             confiável e a um menor custo. 
      [   ] TI/SI implementam processos de negócios flexíveis e eficientes. 
      [   ] TI/SI fornecem soluções para responder às oportunidades e mudanças no negócio. 
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QUESTIONÁRIO DO EXECUTIVO – PARTE II 
 
 3. Você ou outra pessoa de sua equipe participa de algum grupo de trabalho ou comitê de TI/SI da empresa? 
      [   ] Não existe um comitê ou grupo de trabalho de TI/SI na empresa 
      [   ] Não participa pois o comitê/grupo de trabalho é restrito ao pessoal da área de TI/SI 
      [   ] Não participa pois não dispomos de tempo para esta atividade 
      [   ] Não participa pois não julgamos importante a participação do usuário 
      [   ] Participa de forma ativa contribuindo para as decisões e projetos da área de TI/SI 
      [   ] Participa contribuindo apenas quando solicitada  
      [   ] ____________________________________________________________________________________                     

  4. Você é informado regularmente sobre os planos e projetos de TI/SI?  
       [   ] 1.Sim  [   ] 2.Não    De que forma?: ______________________________________________________ 

  5. Qual o grau de importância que as informações sobre os planos e projetos de TI/SI representam para a  
      sua área?Assinale (com um X), o quadro com o número que melhor representa este nível, sendo 1 para  
      extremamente baixo  e 7 para  extremamente alto. 
                         [   ] 1          [   ] 2          [   ] 3          [   ] 4          [    ] 5          [   ] 6          [    ] 7                    

  6. Você (ou sua área) utiliza sistemas de informações gerenciais – SIG ?    [   ]  1.Sim      [   ]  2.Não   

  7. As informações gerenciais fornecidas pelo sistema são utilizadas para tomada de decisões? 
      [   ] 1.Sim      [   ] 2.Não       [   ] 3.Parcialmente    

   Se não ou parcialmente, qual o motivo? _____________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________________ 

  8. Como você acredita que deve ser o processo de implantação de sistemas? 
      [   ] Coordenado pela área de TI/SI com participação da área usuária 
      [   ] Coordenado pela área de TI/SI sem a participação da área usuária 
      [   ] Coordenado pela área usuária com o suporte da área de TI/SI  
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QUESTIONÁRIO DO EXECUTIVO – PARTE III 
 

 
     Nas afirmações a seguir, como você classificaria, de acordo com a sua visão, 

o que ocorre na empresa? Ao lado de cada afirmação, marque com um ‘X’ o 
número que melhor reflete a situação, sendo: 

       [ 1 ] para discordo totalmente    e     [ 7 ] para concordo totalmente 

R E S P O S T A S 
 

Discordo             Concordo 
totalmente          totalmente 

9 A participação da área de TI/SI no planejamento estratégico da empresa é 
muito importante para a empresa. 

  1     2     3     4     5     6     7 

10 A área de TI/SI (CIO) tem pleno conhecimento sobre as estratégias da 
empresa (missão, metas, objetivos) 

  1     2     3     4     5     6     7 

11 A área de TI/SI (CIO) tem pleno conhecimento sobre os negócios e 
atividades da empresa (mercado, concorrentes, fornecedores, clientes) 

  1     2     3     4     5     6     7 

12 O potencial, as capacidades e os recursos de TI/SI são amplamente 
considerados no planejamento estratégico da empresa. 

  1     2     3     4     5     6     7 

13 O plano de tecnologia e sistemas de informação contempla e está alinhado 
com as estratégias da empresa. 

  1     2     3     4     5     6     7 

14 Os planos e estratégias de TI/SI conseguem se adaptar rapidamente às 
mudanças e exigências impostas pelo mercado de atuação da empresa. 

  1     2     3     4     5     6     7 

15 Os recursos de TI e os sistemas de informação da empresa estão adequados à 
estratégia da organização. 

  1     2     3     4     5     6     7 

16 Tenho pleno conhecimento e entendimento do potencial estratégico e das 
vantagens que podem ser obtidas através de TI/SI. 

  1     2     3     4     5     6     7 

17 Os projetos e atividades de TI/SI contam com o apoio, envolvimento e 
participação minha e de minha área em suas diversas fases. 

  1     2     3     4     5     6     7 

18 Minha área tem um alto grau de dependência de TI/SI para execução de suas 
atividades. 

  1     2     3     4     5     6     7 

19 Minha área participa das decisões sobre escolha de tecnologia e sistemas de 
informação necessários à execução de suas atividades. 

  1     2     3     4     5     6     7 

20 Os recursos e aplicações de TI/SI encontram-se atualizados tecnologicamente 
em relação ao disponível no mercado. 

  1     2     3     4     5     6     7 

21 Os recursos e as soluções de TI/SI estão atualizados tecnologicamente em 
relação às soluções adotadas pelos concorrentes 

  1     2     3     4     5     6     7 

22 Minha área está satisfeita com as soluções fornecidas através de TI/SI.    1     2     3     4     5     6     7 

23 Minha área consegue especificar corretamente suas necessidades em relação a 
TI/SI. 

  1     2     3     4     5     6     7 

24 A área de TI/SI consegue interpretar e desenvolver corretamente as 
solicitações de minha área.  

  1     2     3     4     5     6     7 

25 Os prazos para desenvolvimento e implantação das soluções de TI/SI estão 
adequados às necessidades da empresa/área. 

  1     2     3     4     5     6     7 

26 Os sistemas, no que se refere à qualidade e desempenho, atendem totalmente 
às necessidades de minha área. 

  1     2     3     4     5     6     7 

27 As informações gerenciais fornecidas pelos SI atendem de forma muito 
satisfatória às minhas necessidades e de minha área. 

  1     2     3     4     5     6     7 

28 Os resultados obtidos através da TI/SI em relação aos investimentos 
realizados em TI/SI são satisfatórios.  

  1     2     3     4     5     6     7 
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QUESTIONÁRIO DO GESTOR DE TI/SI - PARTE I 
 
                   Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 

Centro de Tecnologia e Geociências - CTG 
          Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção – PPGEP 

Pesquisa sobre percepção e utilização de Tecnologia da Informação (TI) e
 Sistemas de Informação (SI) em indústrias de autopeças 

 
 
IDENTIFICAÇÃO                                                                              Gestor de TI/SI (CIO) 
Empresa: 

Nome Completo: 

Idade :                                                                                       Sexo: [   ] Masculino   [   ] Feminino          

E-mail:                                                                                                                     Telefone: 

Deseja receber os resultados da pesquisa por e-mail?  [   ] Sim     [   ] Não 

Formação (situação: 1.Em andamento  2.Concluído  3.Não Concluído):   
                                                          Curso                                           Instituição                                       Situação 
   [   ] Graduação                               _________________________   __________________________     _____ 
   [   ] Especialização                        _________________________   __________________________      _____ 
   [   ] Mestrado Acadêmico              _________________________   __________________________     _____    
   [   ] Mestrado Profissionalizante   _________________________   __________________________      _____ 
   [   ] Doutorado                               _________________________   __________________________     _____    

Cargo: 

Tempo na Empresa:                                        Tempo no Cargo:                             Tempo Experiência TI/SI: 

Já atuou em outra área?  [   ] Sim   [   ] Não    Qual? ________________________________________________ 

Qual o cargo?                                                                                  Tempo de atuação: 

Informações sobre a área de TI, planejamento de TI/SI, alinhamento entre TI/SI e plano 
de negócios.  
 1. A área de TI/SI está subordinada (reporta-se) a qual área da empresa? 
 
 2. Há quantos níveis do principal executivo da empresa encontra-se a área de TI/SI? 
      [   ] 1              [    ]  2              [    ]  3             [    ]  4             [    ] mais de 4 

 3. A área de TI/SI participa do processo de planejamento estratégico da empresa?    [   ] 1.Sim       [   ] 2.Não 

 4. A empresa possui cultura na utilização de sistemas de informação?    
     [   ] 1.Sim         [    ] 2.Não        [    ] 3.Fase inicial de implantação                                                                            

 5. Qual o nível de informatização em que a empresa se encontra?  Assinale o quadro (com um X), o número  
     que melhor representa este nível, sendo 1 para extremamente baixo e 7 para extremamente alto. 
                     [   ] 1          [   ] 2          [   ] 3          [   ] 4          [    ] 5          [   ] 6          [    ] 7             

 6. Qual o nível de dependência da empresa em relação ao uso de sistemas de informação? Assinale (com um  
     X), o quadro com o número que melhor representa este nível, sendo 1 para extremamente baixo e 7 para   
     extremamente  alto. 
                         [   ] 1          [   ] 2          [   ] 3          [   ] 4          [    ] 5          [   ] 6          [    ] 7             

 

 



  Apêndice B 

 

 109 

QUESTIONÁRIO DO GESTOR DE TI/SI - PARTE II 
 
 7. Em caso de utilização de sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) como é realizado o  
     desenvolvimento /  manutenção: 
      [   ]  Não utiliza ERP 
      [   ]  Desenvolvidos internamente por equipe própria 
      [   ]  Desenvolvidos por empresas terceirizadas 
     [   ]  Softwares disponíveis no mercado        Qual o principal fornecedor?________________________ 

  8. Em que estágio sua empresa encontra-se em relação à utilização de TI/SI? 
     [   ]  Poucas pessoas usam o computador e somente para atender necessidades básicas da empresa 
     [   ]  Muitas pessoas usam o computador sem gerenciamento e padronização de ferramentas de tecnologia 
     [   ]  Existe controle no uso de hardwares e softwares com padronização e metodologias claras 
     [   ]  Integração dos sistemas existentes, compartilhamento de dados e aplicações   
     [   ]  Gerenciamento não só dos hardwares e softwares e também dos recursos de informação 
     [   ]  Planejamento bem estabelecido e alinhamento dos sistemas de informação com os objetivos e planos da  
             organização 

  9. Qual o critério utilizado pela empresa para realizar investimentos em TI/SI? Informe a ordem  
      de importância (1 para a maior importância, e assim sucessivamente). 
     [   ] 1.Baseado nos investimentos dos concorrentes 
     [   ] 2.Tendência de mercado  
     [   ] 3.Critérios Técnicos 
     [   ] 4.Critérios Financeiros 
     [   ] 5.Incorporação de novas tecnologias 
     [   ] 6.Capacidade de apoiar a tomada de decisão gerencial 
     [   ] 7.Outros ____________________________________________________________________________ 

10.Quanto a empresa investe em TI/SI anualmente (em reais)? 
     [   ]  até 50.000                              [   ] de 50.001 a 100.000                   [   ] de 100.001 a 500.000 
     [   ] de 500.001 a 1.000.000          [   ] de 1.000.001 a 5.000.000           [   ] acima de 5.000.000 

11. A empresa utiliza alguma metodologia para avaliação do retorno dos investimentos em TI/SI? 
    [   ] 1.Sim   [   ] 2.Não   Qual?________________________________________________________________ 

12. As decisões sobre TI/SI são realizadas de forma: 
     [   ] 1.Centralizada (a maioria das decisões e tarefas são executadas pelo pessoal de TI/SI) 

     [   ] 2.Descentralizada (os usuários e/ou unidades de negócio tomam a maioria das decisões) 
     [   ] 3.Compartilhada (tanto o pessoal de TI/SI quanto os usuários participam das decisões) 

13.Os planos e diretrizes de TI/SI são realizados de maneira formal? 
      [   ] 1.Sim    [    ] 2.Não    Em caso afirmativo, qual a metodologia? _________________________________ 
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QUESTIONÁRIO DO GESTOR DE TI/SI - PARTE III 

 

14.Qual das alternativas a seguir reflete o estágio em que se encontra o planejamento de TI/SI na sua  
     empresa?: 
      [   ] Os procedimentos e políticas para execução do planejamento estão começando a surgir e existe pouca  
             experiência em planejamento de SI por parte dos participantes. 
      [   ] As atividades de planejamento estão sendo formalmente desenvolvidas e testadas, existe uma razoável  
             experiência em planejamento de SI por parte dos participantes e o processo de planejamento está sendo  
             refinado.  
      [   ] As atividades de planejamento são realizadas há muito tempo, existe muita experiência em planejamento  
             de SI por parte dos participantes e as políticas e procedimentos para condução do plano estão bem  
             desenvolvidas. 

15. No que se refere ao alinhamento entre o plano de negócios e o plano de TI/SI, qual das alternativas  
      melhor representa o tipo de alinhamento  existente na  empresa: 
      [   ] Existe um fraco relacionamento entre o plano de negócios e o plano de TI/SI, com pouca utilização de  
             TI/SI para suportar o plano de negócios 
      [   ] O plano de negócios determina a direção para o plano de TI/SI, e o plano de TI/SI tem seu foco em  
             providenciar suporte para o plano de negócios  
      [   ] Existe um relacionamento recíproco e interdependente entre o plano de negócios e o plano de TI/SI, com  
             a TI/SI desempenhando tanto um papel de suporte quanto de influencia no plano de negócios. 
      [   ] Existe pouca distinção entre o plano de negócios e o plano de TI/SI. As estratégias de negócios e de SI  
             são desenvolvidas conjuntamente, em um processo integrado de planejamento. 

16.Qual das alternativas abaixo representa melhor a forma como são visualizados e/ou utilizados TI/SI na  
     sua empresa? 
      [   ] TI/SI são encarados como despesa, não existindo disposição da empresa para maiores investimentos. 
      [   ] TI/SI são mantidos sobre controle rígido. Não existe nenhum plano de disseminação de tecnologia. As  
             plataformas e aplicações estão envelhecendo. 
      [   ] O crescimento da TI é controlado a uma taxa menor que a do crescimento do negócio, com os  
             investimentos acompanhando o comportamento geral do setor. 
      [   ] TI/SI são encarados como um ponto de influência em vez de um diferenciador competitivo. A  
             organização está envolvida em captar benefícios da TI. 
      [   ] TI/SI são encarados como um diferenciador competitivo, apoiando o processamento de transações, a  
             tomada de decisão e a colaboração. Os processos são modificados para reduzir tempo e custos e  
             melhorar a qualidade e a flexibilidade. 
17.Em caso de utilização da TI/SI de forma estratégica ou diferencial competitivo, de que maneira isso ocorre  
     na empresa? (1 para a principal e assim sucessivamente)  
      [   ] TI/SI produzem inovação para o negócio. 
      [   ] TI/SI possibilitam o desenvolvimento de relacionamento colaborativo e harmonioso entre a TI e a gestão  
             do negócio a partir do compartilhamento do conhecimento; 
      [   ] A arquitetura e infra-estrutura de TI/SI disponibilizam uma plataforma para a iniciativa de novos  
             negócios. 
      [   ] TI/SI fornecem ao negócio condições de atender clientes e fornecedores de forma mais eficiente,  
             confiável e a um custo menor. 
      [   ] TI/SI implementam processos de negócios flexíveis e eficientes. 
      [   ] TI/SI fornecem soluções para responder às oportunidades e mudanças no negócio. 

18.Como é realizado o processo de implantação de sistemas de informação na empresa? 
      [   ] Coordenado pela área de TI/SI com participação da área usuária 
      [   ] Coordenado pela área de TI/SI sem a participação da área usuária 
      [   ] Coordenado pela área usuária com o suporte da área de TI/SI  
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QUESTIONÁRIO DO GESTOR DE TI/SI – PARTE IV 
 

 
     

Nas afirmações a seguir, como você classificaria, de acordo com a 
sua visão, o que ocorre na empresa? 
Ao lado de cada afirmação, marque com um ‘X’ o número que 
melhor reflete a situação, sendo: 
  [ 1 ] para discordo totalmente    e     [ 7 ] para concordo totalmente 

R E S P O S T A 
 

Discordo                          Concordo 
totalmente                      totalmente 

19 A área de TI/SI (CIO) participa de forma ativa do planejamento e 
elaboração da estratégia da empresa.  

 1       2       3       4       5       6       7 

20 A área de TI/SI (CIO) tem pleno conhecimento sobre as estratégias 
da empresa (missão, metas, objetivos) 

 1       2       3       4       5       6       7 

21 A área de TI/SI (CIO) tem pleno conhecimento sobre os negócios e 
atividades da empresa (mercado, concorrentes, fornecedores, 
clientes, etc) 

 1       2       3       4       5       6       7 

22 O potencial, as capacidades e os recursos de TI/SI são amplamente 
considerados no planejamento estratégico da empresa. 

 1       2       3       4       5       6       7 

23 O plano de tecnologia e sistemas de informação contempla e está 
alinhado com as estratégias da empresa. 

 1       2       3       4       5       6       7 

24 Os planos e estratégias de TI/SI conseguem se adaptar rapidamente 
às mudanças e exigências impostas pelo mercado de atuação da 
empresa. 

 1       2       3       4       5       6       7 

25 Os recursos de TI e os sistemas de informação da empresa estão 
adequados à estratégia da organização 

 1       2       3       4       5       6       7 

26 A alta gerência tem conhecimento e entendimento do potencial 
estratégico e das vantagens que podem ser obtidas através de TI/SI 

 1       2       3       4       5       6       7 

27 As atividades de TI/SI têm total apoio, participação e envolvimento 
da alta gerência. 

 1       2       3       4       5       6       7 

28 Os projetos de TI/SI contam com o apoio, envolvimento e 
participação dos usuários em suas diversas fases.  

 1       2       3       4       5       6       7 

29 A disponibilidade de recursos (financeiros, materiais, humanos) 
durante as diversas fases dos projetos de TI/SI é adequada.  

 1       2       3       4       5       6       7 

30 Os recursos e aplicações de TI/SI encontram-se atualizados 
tecnologicamente em relação ao disponível no mercado. 

 1       2       3       4       5       6       7 

31 Os recursos e as soluções de TI/SI estão atualizados 
tecnologicamente em relação às soluções adotadas pelos 
concorrentes. 

 1       2       3       4       5       6       7 

32 Os usuários estão plenamente satisfeitos com as soluções fornecidas 
através de TI/SI.  

 1       2       3       4       5       6       7 

33 Os usuários conseguem especificar corretamente suas necessidades 
em relação a TI/SI. 

 1       2       3       4       5       6       7 

34 A área de TI/SI consegue interpretar e desenvolver corretamente as 
solicitações dos usuários. 

 1       2       3       4       5       6       7 

35 Os prazos para desenvolvimento e implantação das soluções de TI/SI 
estão adequados às necessidades da empresa/área. 

 1       2       3       4       5       6       7 

36 Os sistemas, no que se refere à qualidade e desempenho, atendem 
totalmente as necessidades dos usuários. 

 1       2       3       4       5       6       7 

37 Os resultados obtidos com TI/SI em relação aos investimentos 
realizados em TI/SI são satisfatórios.  

 1       2       3       4       5       6       7 
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Correlações entre as variáveis E09 a E28 – Executivos 

E 1 0 E 1 1 E 1 2 E 1 3 E 1 4 E 1 5 E 1 6 E 1 7 E 1 8 E 1 9 E 2 0 E 2 1 E 2 2 E 2 3 E 2 4 E 2 5 E 2 6 E 2 7 E 2 8
E 0 9 ,8 0 4 1 ,7 1 3 7 ,0 3 1 8 ,2 5 9 6 ,2 1 5 8 -,0 2 8 7 ,2 4 6 5 ,0 8 4 9 ,2 6 3 1 -,0 3 4 1 -,0 9 3 3 ,3 3 6 1 ,1 9 2 9 ,0 9 5 9 -,0 8 9 9 ,1 4 8 0 ,0 1 9 1 ,0 9 3 8 ,0 4 1 4

p = ,0 0 0 p = ,0 0 1 p = ,9 0 0 p = ,2 9 8 p = ,3 9 0 p = ,9 1 0 p = ,3 2 4 p = ,7 3 8 p = ,2 9 1 p = ,8 9 3 p = ,7 1 3 p = ,1 7 3 p = ,4 4 3 p = ,7 0 5 p = ,7 2 3 p = ,5 5 8 p = ,9 4 0 p = ,7 1 1 p = ,8 7 0
E 1 0 ,6 8 8 4 ,3 6 9 0 ,4 2 5 0 ,1 6 5 6 ,2 9 8 4 ,2 2 2 7 ,3 4 1 6 ,2 1 4 0 ,0 1 3 5 ,1 8 1 6 ,5 7 5 5 ,5 4 6 9 ,2 0 2 3 ,3 0 4 7 ,4 5 9 0 ,2 7 5 4 ,3 4 5 6 ,3 1 8 0

p = ,0 0 2 p = ,1 3 2 p = ,0 7 9 p = ,5 1 1 p = ,2 2 9 p = ,3 7 4 p = ,1 6 5 p = ,3 9 4 p = ,9 5 8 p = ,4 7 1 p = ,0 1 2 p = ,0 1 9 p = ,4 2 1 p = ,2 1 9 p = ,0 5 5 p = ,2 6 9 p = ,1 6 0 p = ,1 9 8
E 1 1 ,1 6 7 5 ,5 0 0 7 ,4 9 3 3 ,3 6 0 1 ,3 4 3 4 ,3 4 2 3 ,3 2 9 9 ,3 7 8 4 ,2 7 7 0 ,5 0 5 5 ,3 9 1 4 ,1 2 3 4 ,2 3 8 6 ,3 8 1 3 ,2 3 8 9 ,3 8 9 8 ,3 5 9 4

p = ,5 0 7 p = ,0 3 4 p = ,0 3 7 p = ,1 4 2 p = ,1 6 3 p = ,1 6 4 p = ,1 8 1 p = ,1 2 2 p = ,2 6 6 p = ,0 3 2 p = ,1 0 8 p = ,6 2 6 p = ,3 4 0 p = ,1 1 8 p = ,3 4 0 p = ,1 1 0 p = ,1 4 3
E 1 2 ,6 1 1 0 ,2 6 3 2 ,6 4 6 1 ,2 4 1 1 ,5 5 8 5 ,3 8 6 1 ,3 2 3 3 ,6 8 8 3 ,4 5 3 0 ,6 9 6 3 ,3 7 5 4 ,5 9 3 9 ,3 5 8 7 ,5 7 7 7 ,7 0 6 0 ,6 0 7 5

p = ,0 0 7 p = ,2 9 1 p = ,0 0 4 p = ,3 3 5 p = ,0 1 6 p = ,1 1 4 p = ,1 9 1 p = ,0 0 2 p = ,0 5 9 p = ,0 0 1 p = ,1 2 5 p = ,0 0 9 p = ,1 4 4 p = ,0 1 2 p = ,0 0 1 p = ,0 0 7
E 1 3 ,5 0 8 4 ,7 9 2 0 ,5 0 3 5 ,5 5 0 7 ,5 1 2 2 ,2 1 4 4 ,8 3 8 6 ,7 1 6 8 ,7 1 2 2 ,4 8 4 2 ,5 5 9 3 ,5 0 8 8 ,5 1 5 1 ,8 1 9 5 ,7 8 3 6

p = ,0 3 1 p = ,0 0 0 p = ,0 3 3 p = ,0 1 8 p = ,0 3 0 p = ,3 9 3 p = ,0 0 0 p = ,0 0 1 0 p = ,0 4 2 p = ,0 1 6 p = ,0 3 1 p = ,0 2 9 p = ,0 0 0 p = ,0 0 0
E 1 4 ,5 2 6 4 ,5 5 0 6 ,4 0 1 5 ,3 1 1 2 ,6 2 5 3 ,4 2 4 5 ,3 3 0 8 ,4 1 6 9 ,3 7 8 2 ,2 1 2 7 ,2 3 7 7 ,3 8 3 0 ,4 4 3 8 ,3 4 2 8

p = ,0 2 5 p = ,0 1 8 p = ,0 9 9 p = ,2 0 9 p = ,0 0 6 p = ,0 7 9 p = ,1 8 0 p = ,0 8 5 p = ,1 2 2 p = ,3 9 7 p = ,3 4 2 p = ,1 1 7 p = ,0 6 5 p = ,1 6 4
E 1 5 ,2 3 5 9 ,6 2 0 4 ,2 3 9 3 ,3 1 8 4 ,8 7 6 3 ,7 4 5 9 ,8 3 1 0 ,3 0 6 1 ,7 8 5 7 ,7 4 5 3 ,7 1 1 2 ,8 0 8 3 ,8 4 2 2

p = ,3 4 6 p = ,0 0 6 p = ,3 3 9 p = ,1 9 8 0 p = ,0 0 0 p = ,0 0 0 p = ,2 1 7 p = ,0 0 0 p = ,0 0 0 p = ,0 0 1 0 0
E 1 6 ,5 3 5 3 ,6 7 2 5 ,5 1 3 8 ,2 6 2 2 ,3 6 0 5 ,4 6 1 5 ,7 7 8 5 ,3 5 5 8 ,2 9 0 3 ,4 6 3 7 ,5 5 3 4 ,3 0 2 4

p = ,0 2 2 p = ,0 0 2 p = ,0 2 9 p = ,2 9 3 p = ,1 4 2 p = ,0 5 4 p = ,0 0 0 p = ,1 4 7 p = ,2 4 3 p = ,0 5 3 p = ,0 1 7 p = ,2 2 3
E 1 7 ,5 9 5 5 ,4 8 0 3 ,5 3 1 8 ,7 0 3 6 ,8 0 0 6 ,5 5 9 3 ,7 4 0 2 ,5 2 4 8 ,5 2 9 1 ,6 0 1 3 ,4 8 9 8

p = ,0 0 9 p = ,0 4 4 p = ,0 2 3 0 0 p = ,0 1 6 0 p = ,0 2 5 p = ,0 2 4 p = ,0 0 8 p = ,0 3 9
E 1 8 ,2 9 1 7 ,4 4 0 8 ,5 0 7 1 ,3 8 5 1 ,6 3 5 8 ,3 8 1 3 ,1 7 4 3 ,2 0 0 5 ,4 5 5 7 ,2 3 0 0

p = ,2 4 0 p = ,0 6 7 0 p = ,1 1 5 p = ,0 0 5 p = ,1 1 8 p = ,4 8 9 p = ,4 2 5 p = ,0 5 7 p = ,3 5 9
E 1 9 ,2 8 1 6 ,2 0 6 5 ,3 6 3 1 ,3 2 7 3 ,2 8 7 6 ,1 7 3 3 ,4 5 4 9 ,4 3 7 0 ,2 2 9 5

p = ,2 5 8 p = ,4 1 1 p = ,1 3 9 p = ,1 8 5 p = ,2 4 7 p = ,4 9 2 p = ,0 5 8 p = ,0 7 0 p = ,3 6 0
E 2 0 ,6 8 5 2 ,7 1 6 4 ,3 9 8 0 ,6 7 8 0 ,5 5 5 0 ,5 8 3 6 1 ,7 6 3 0

p = ,0 0 2 0 p = ,1 0 2 p = ,0 0 2 p = ,0 1 7 p = ,0 1 1 0 0
E 2 1 ,8 2 2 4 ,3 6 0 8 ,7 7 1 7 ,8 1 0 9 ,6 0 9 0 ,7 2 6 0 ,7 1 0 4

0 p = ,1 4 1 0 0 p = ,0 0 7 0 p = ,0 0 1
E 2 2 ,5 1 0 5 ,8 6 7 5 ,8 1 3 9 ,8 4 4 8 ,8 6 4 1 ,7 9 8 7

p = ,0 3 0 0 0 p = ,0 0 0 0 0
E 2 3 ,3 1 9 6 ,2 2 6 0 ,4 0 6 1 ,5 2 3 1 ,3 5 3 1

p = ,1 9 6 p = ,3 6 7 p = ,0 9 4 p = ,0 2 6 p = ,1 5 1
E 2 4 ,8 6 4 1 ,7 9 9 6 ,7 7 8 9 ,7 3 4 5

0 0 0 0
E 2 5 ,8 2 4 7 ,7 3 3 2 ,7 4 0 7

0 0 0
E 2 6 ,8 7 9 9 ,8 0 6 3

0 0
E 2 7 ,9 1 6 3

0
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Correlações entre as variáveis T19 a T37 – Gestores de TI/SI 
 

 
 

T 20 T 21 T 22 T 23 T 24 T 25 T 26 T 27 T 28 T 29 T 30 T 31 T 32 T 33 T 34 T 35 T 36 T 37
T 19 ,8552 ,7335 ,7770 ,8120 ,5405 ,5791 ,6513 ,5287 ,2020 ,7055 ,4234 -,00 00 ,5834 ,2044 ,3218 ,4782 ,4296 ,6485

p= ,00 0 p= ,00 2 p= ,00 1 p= ,00 0 p= ,03 8 p= ,02 4 p= ,00 9 p= ,04 3 p= ,47 0 p= ,00 3 p= ,11 6 p= 1 ,0 0 p= ,02 2 p= ,46 5 p= ,24 2 p= ,07 1 p= ,11 0 p= ,00 9
T 20 ,7876 ,6152 ,7919 ,4669 ,5381 ,5892 ,4820 ,2530 ,6855 ,2375 ,0235 ,5385 ,0629 ,2941 ,4211 ,2959 ,5947

p= ,00 0 p= ,01 5 0 p= ,07 9 p= ,03 9 p= ,02 1 p= ,06 9 p= ,36 3 p= ,00 5 p= ,39 4 p= ,93 4 p= ,03 8 p= ,82 4 p= ,28 7 p= ,11 8 p= ,28 4 p= ,01 9
T 21 ,5047 ,6580 ,4426 ,6622 ,5586 ,6738 ,3913 ,6011 ,3534 ,0223 ,5956 ,4622 ,4055 ,5440 ,4540 ,6205

p= ,05 5 p= ,00 8 p= ,09 9 p= ,00 7 p= ,03 0 p= ,00 6 p= ,14 9 p= ,01 8 p= ,19 6 p= ,93 7 p= ,01 9 p= ,08 3 p= ,13 4 p= ,03 6 p= ,08 9 p= ,01 4
T 22 ,8465 ,5439 ,2171 ,7677 ,4454 ,1661 ,5156 ,1037 -,18 57 ,3293 ,2654 ,1570 ,3414 ,2597 ,4159

0 p= ,03 6 p= ,43 7 p= ,00 1 p= ,09 6 p= ,55 4 p= ,04 9 p= ,71 3 p= ,50 7 p= ,23 1 p= ,33 9 p= ,57 6 p= ,21 3 p= ,35 0 p= ,12 3
T 23 ,7043 ,5190 ,8026 ,5791 ,4848 ,6685 ,3049 ,0230 ,6613 ,3272 ,4172 ,6093 ,5712 ,6643

p= ,00 3 p= ,04 7 p= ,00 0 p= ,02 4 p= ,06 7 p= ,00 6 p= ,26 9 p= ,93 5 p= ,00 7 p= ,23 4 p= ,12 2 p= ,01 6 p= ,02 6 p= ,00 7
T 24 ,6622 ,7865 ,5003 ,7700 ,8448 ,3106 ,2734 ,8083 ,3727 ,6590 ,7855 ,6275 ,7908

p= ,00 7 0 p= ,05 8 p= ,00 1 p= ,00 0 p= ,26 0 p= ,32 4 p= ,00 0 p= ,17 1 p= ,00 8 p= ,00 1 p= ,01 2 p= ,00 0
T 25 ,5016 ,6015 ,6691 ,7148 ,6383 ,4966 ,9359 ,3429 ,7012 ,7694 ,7432 ,8664

p= ,05 7 p= ,01 8 p= ,00 6 0 p= ,01 0 p= ,06 0 0 p= ,21 1 p= ,00 4 0 p= ,00 1 0
T 26 ,8001 ,5963 ,8222 ,1538 -,07 53 ,5742 ,5030 ,6271 ,7712 ,5659 ,7787

p= ,00 0 p= ,01 9 0 p= ,58 4 p= ,79 0 p= ,02 5 p= ,05 6 p= ,01 2 0 p= ,02 8 p= ,00 1
T 27 ,5943 ,6397 ,3098 -,14 57 ,5462 ,6253 ,7521 ,8046 ,6708 ,7837

0 p= ,01 0 p= ,26 1 p= ,60 4 p= ,03 5 p= ,01 3 p= ,00 1 p= ,00 0 p= ,00 6 0
T 28 ,6678 ,1810 ,1668 ,7630 ,5794 ,7261 ,7819 ,6375 ,6927

p= ,00 7 p= ,51 9 p= ,55 2 p= ,00 1 p= ,02 4 p= ,00 2 0 p= ,01 1 p= ,00 4
T 29 ,2330 ,1342 ,7365 ,4015 ,6500 ,7740 ,5284 ,8369

p= ,40 3 p= ,63 4 p= ,00 2 p= ,13 8 p= ,00 9 0 p= ,04 3 0
T 30 ,6166 ,6101 ,2138 ,4062 ,3965 ,6415 ,5298

p= ,01 4 p= ,01 6 p= ,44 4 p= ,13 3 p= ,14 3 p= ,01 0 p= ,04 2
T 31 ,4919 -,02 46 ,2721 ,2180 ,3964 ,2406

p= ,06 3 p= ,93 1 p= ,32 7 p= ,43 5 p= ,14 3 p= ,38 8
T 32 ,3755 ,6738 ,8108 ,8011 ,8576

p= ,16 8 p= ,00 6 0 p= ,00 0 0
T 33 ,4101 ,5398 ,5232 ,3673

p= ,12 9 p= ,03 8 p= ,04 5 p= ,17 8
T 34 ,9016 ,8027 ,7758

0 0 0
T 35 ,8900 ,8689

0 0
T 36 ,7708

0


