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RESUMO 

 

 

Esta dissertação tem como objetivo apresentar os resultados obtidos com uma 

investigação sobre a exploração de Sistemas de Informação (SI) e Tecnologia da Informação 

(TI) em 37 (trinta e sete) empresas da Região Metropolitana do Recife e o perfil dos 

profissionais de TI desta região. As empresas pesquisadas são em sua maioria empresas 

privadas, que atuam no ramo de serviço, com faturamento anual médio abaixo de R$ 

500.000,00. Foram entrevistados 348 (trezentos e quarenta e oito) profissionais. Este estudo 

exploratório contribuiu para familiarizar o pesquisador com a realidade do uso de SI/TI na 

RMR e permitir a construção de hipóteses sobre o tema. 

 

Palavras-chaves: Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação, Planejamento de 

Sistemas de Informação. 
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ABSTRACT 

 

 

This document presents the first results obtained with an investigation about the exploration 

of Information Systems (IS) and Information Technology (IT) in 37 (thirty seven) companies 

of the Metropolitan Area of Recife (RMR), being these in your majority deprived companies, 

that they act in the service branch, with medium annual billing below R$ 500.000,00, and the 

profile IT professionals in this area. 348 (three hundred and forty eight) were interviewed. 

This exploratory study has for objective to familiarize the researcher with the reality of the 

use of IS/IT in this area and to allow the construction of hypotheses about theme. 

 

Keywords: Information Systems, Information Technology, Information Systems Planning. 
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1.  INTRODUÇÃO 

A presente dissertação descreve o projeto de pesquisa desenvolvido junto ao setor 

produtivo da Região Metropolitana do Recife (RMR) sobre como e a que nível as empresas 

dessa região exploram e dependem de Sistemas de Informação (SI) e Tecnologia da 

Informação (TI). 

Foram pesquisadas empresas das áreas de indústria, comércio e serviços, além de 

profissionais de SI/TI. 

O trabalho busca construir algumas hipóteses e diagnosticar a maturidade das empresas 

da RMR com relação à exploração de SI/TI, bem como identificar carências tecnológicas e 

deficiências metodológicas. 

1.1 Justificativa 

Com o crescente papel dos Sistemas de Informação (SI) e da Tecnologia da Informação 

(TI) no desempenho e na estratégia das organizações, pesquisas de campo foram realizadas 

em vários países do mundo (Teo e King, 1997; Perez, 1998; Thong, 1999; Burn e Szeto, 

2000; Croteau e Bergeron, 2001; Irani, 2002), buscando diagnosticar como as organizações 

amadureceram com relação à exploração de SI/TI nas diversas perspectivas que envolvem 

este tema. Essas pesquisas resultaram em modelos que são hoje citados como referência na 

literatura, como os modelos de Nolan e Gibson (1974), Sullivan (1985). A aplicação desses 

modelos propicia tirar conclusões sobre aspectos que influenciam positivamente as 

organizações, a partir da utilização adequada de SI/TI, na avaliação de: perfil de gestores da 

empresa e dos profissionais da área de SI/TI; estabelecimento de critérios para avaliação de 

projetos e decisão de investimento em SI/TI; importância do planejamento de SI/TI para o 

correto investimento nessa área; os fatores críticos de sucesso (FCS) para o planejamento, 

entre outras nuanças.  

No Brasil são poucos os registros de pesquisas que retratem o perfil das nossas 

empresas com relação à exploração de SI/TI, não sendo possível verificar se os vários 

modelos e conclusões encontradas na literatura se aplicam às realidades brasileiras 

(considerando que existem diferenças significativas entre as várias regiões do Brasil). Uma 

pesquisa de campo nesta área pode mostrar cenários completamente distintos daqueles 
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encontrados nos países da Europa e nos Estados Unidos, implicando inclusive na necessidade 

de definição de novos modelos de referência.  

Neste trabalho desenvolveu-se uma pesquisa na Região Metropolitana do Recife 

(RMR), área administrativa criada em 1973, em um contexto de desenvolvimento das áreas no 

entorno das capitais brasileiras. Na política de desenvolvimento atual do nosso Estado, essa 

área está caracterizada como região de desenvolvimento metropolitano ou RD metropolitana, 

composta por 14 municípios integrados (ver figura 1.1), que possui alta concentração 

populacional e de produto interno bruto. O Território que compõe a RD metropolitana 

envolve mais de 3 milhões de habitantes, sendo que 96,9% dessa população estão em área 

urbana. Também concentra 51% dos centros de pesquisa do nordeste, com destaque para 

pólos de turismo, informática e médico do Recife. A área da RD metropolitana representa 

62,8% do PIB estadual segundo dados de 2002. Pernambuco tem hoje um PIB de R$ 24,7 

bilhões, correspondendo este valor a 2,71% do PIB brasileiro e 17,1 do PIB do Nordeste. Este 

PIB apresenta-se dividido da seguinte forma: Serviços com 68%, Indústria com 24,7% e 

Agropecuária com 6,4%. Os quatro municípios mais populosos da região e do Estado que são 

Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista, respectivamente, agrupam cerca de 

2.459.025 habitantes, correspondentes a 79,63% da população da RMR e a 33,23% da 

população de Pernambuco (CONDEPE, 2005). 

 

          Figura 1.1 - Mapa da Região Metropolitana do Recife 
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No aspecto econômico, a RMR destaca-se por sua base logística, cujo exemplo maior é 

o complexo industrial portuário de Suape; também tem grande relevância o Aeroporto 

Internacional dos Guararapes e as malhas rodoviária, ferroviária e metroviária. Com a 

economia diversificada, concentra a produção de bens e serviços de Pernambuco. 

A RMR polariza fluxos econômicos. Seus shoppings centers atraem consumidores de 

renda mais elevada das capitais vizinhas e de cidades médias importantes do interior do 

Estado e de Estados vizinhos. Concentra a maior parte da indústria de transformação como 

produtos alimentares e bebidas, produtos têxteis e vestuário, movelaria e papel e papelão e, as 

cadeias da indústria sucroalcooleira e da avicultura. 

Pernambuco consolida-se como um dos mais importantes pólos tecnológicos do Brasil, 

com a implantação do Porto Digital. Organização social sem fins lucrativos do Governo do 

Estado, o Porto Digital está implementando um ambiente de excelência em tecnologia da 

informação e comunicação. Instalado no Bairro do Recife, o empreendimento reúne empresas, 

centros de pesquisa e órgãos governamentais. Atualmente, cerca de 70 empresas do setor já 

atuam no bairro. Só a cidade do Recife conta com mais de 200 empresas de informática que 

faturam, por ano, mais de R$ 100 milhões, o que possibilita a atração de indústrias de ponta 

(CONDEPE, 2005). 

O Porto Digital é hoje um dos principais pólos de desenvolvimento de soluções em 

Tecnologia da Informação no Brasil, essa indústria apresenta um crescimento de 11% ao ano, 

(SCHELP, 2003). 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é realizar um estudo exploratório sobre as práticas das 

empresas em relação ao uso de SI/TI e dos profissionais de TI na Região Metropolitana do 

Recife (RMR), de forma a tornar possível construir hipóteses sobre a exploração destas 

tecnologias nesta região. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

− Quantificar a intensidade do uso de SI/TI em empresas da RMR; 

− Avaliar a dependência (operacional, tática e estratégica) de SI/TI em empresas da RMR; 

− Verificar o quanto é investido em TI; 

− Traçar um perfil das empresas da RMR com relação à exploração de SI/TI; 

− Verificar como as empresas da RMR fazem seu planejamento de SI/TI; 

− Traçar um perfil dos profissionais de TI da RMR. 

1.3 Organização do trabalho 

Após ter delimitado, com a introdução, a importância do tema a ser abordado e os 

objetivos desta dissertação, o trabalho apresenta-se assim organizado: 

Capítulo 2 – Base conceitual, neste capítulo são apresentados os conceitos relevantes 

sobre Sistemas de Informação e Tecnologia da Informação e uma revisão de literatura sobre 

estudos exploratórios já realizados sobre esse tema. 

Capítulo 3 – Metodologia de pesquisa, neste capítulo apresenta-se o método de 

pesquisa utilizado no trabalho, descrevendo cada uma das etapas do estudo. 

Capítulo 4 – Análise e interpretação dos dados, neste capítulo são apresentados a 

análise descritiva e exploratória dos dados. 

Capítulos 5 – Neste último capítulo das Conclusões são apresentadas as considerações 

finais sobre o estudo enfocando suas contribuições e limitações e propostas para trabalhos 

futuros.
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2. BASE CONCEITUAL 

2.1 O papel dos Sistemas de Informação (SI) e da Tecnologia da Informação 

(TI) nas organizações 

A informação é um conjunto de dados aos quais seres humanos deram forma para torná-

los significativos e úteis (LAUDON, 1996). 

Os Sistemas de Informação são o conjunto de partes que geram informações. Têm como 

maior objetivo o apoio nos processos de tomada de decisões na empresa e seu foco está 

direcionado ao principal negócio empresarial (KENDALL e KENDALL; KROENKE, 1992; 

O’BRIEN, 2001). Genericamente, os Sistemas de Informação podem ser classificados em 

transacional, gerencial e executivo e de apoio à decisão (STAIR; LAUDON, 1996; 

REZENDE e ABREU, 2003). 

Pode-se conceituar a Tecnologia da Informação como recursos tecnológicos 

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

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

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

2001). 

Esses conceitos são completados por Torres (1995) e por Norton (1996), que relatam a 

Tecnologia da Informação como todo tipo de tecnologia que opere com informação, seja num 

Sistema de Informação, na automação de um processo industrial, na comunicação entre 

computadores de duas organizações ou, ainda, no uso pessoal dos recursos computacionais. 

Todos esses componentes interagem e necessitam do componente fundamental que é o 

recurso humano, peopleware. Embora conceitualmente esse componente não faça parte da 

Tecnologia da Informação propriamente dita, sem ele essa tecnologia não teria funcionalidade 

e utilidade (REZENDE e ABREU, 2003). 

Segundo Beal (2004), por muito tempo, a Tecnologia da Informação foi considerada 

mero item de suporte à organização, um “centro de custo” que a princípio não gerava 

qualquer retorno para o negócio. Uma crescente redução do custo dos computadores e redes 

de comunicação, aliada ao aumento da facilidade de uso desses equipamentos, fez com que as 

organizações pudessem dispor de uma infra-estrutura de TI cada vez mais completa. 
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Nesse novo cenário, a TI começou a assumir um papel muito mais importante nas 

organizações: o de adicionar valor e qualidade aos processos, produtos e serviços. A TI 

tornou-se fundamental para bancos e operadoras de cartão de crédito, aparecendo como um 

papel crítico para os seus negócios. 

Davenport (2001) considera que o uso da tecnologia apropriada (aquela que não é mais 

complexa ou poderosa que o necessário) traz inúmeros benefícios às organizações orientadas 

para a informação. Em lugar de concentrar os investimentos em obtenção de tecnologia de 

ponta, a organização precisa equilibrar a aplicação dos recursos, investindo em outros fatores 

necessários para assegurar a incorporação e aplicação bem sucedida da tecnologia nos 

processos organizacionais, tais como mudanças na estrutura organizacional, na cultura e nos 

processos e comportamentos relativos à informação. 

Walton (1998) considera que TI e organização influenciam-se mutuamente, sendo essa 

influência positiva ou negativa de acordo com as opções de implementação escolhidas. 

Defende que a implementação eficaz das tecnologias da informação exige uma integração dos 

aspectos técnicos dos sistemas de TI com os aspectos sociais das organizações, num processo 

de adaptação mútua e contínua que deve contar com ampla participação de todas as partes que 

serão afetadas pela TI. 

Segundo Almeida e Ramos (2002) os Sistemas de Informação podem ser divididos em: 

− Sistemas de Informação Transacional - SIT está intimamente interligado com as atividades 

da rotina da empresa, com as transações da empresa. É a automação das tarefas. As 

transações de um SIT permitem entrada dos dados; processamento e armazenamento de 

dados; geração de consultas e relatórios. O SIT objetiva processar dados gerados por sobre 

transações, tornando as informações mais precisas, assegurando integridade de dados e 

informação, rapidez na disponibilização da informação, minimizando erros, garantindo 

assim o fortalecimento de melhores produtos e serviços. 

− Sistemas de Informação Gerencial - SIG fornece aos gerentes informações úteis para 

gerenciar as várias atividades da empresa. A saída dos SIG são relatórios. A diferença entre 

os relatórios gerados pelo SIT e os gerados pelo SIG, é que o primeiro objetiva a eficiência 

dos processos e o segundo à eficácia da gestão. Os relatórios atendem à solicitação do 

usuário e são pré-formatados. Manipulam dados estruturados. 

− Sistemas de Apoio à Decisão - SAD suporta a tomada de decisão em face de problemas 
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não estruturados ou semi-estruturados, considerando o estilo do decisor. O SAD obtém e 

processa dados de fontes diferentes, dispõe de flexibilidade de apresentação e operação, 

realiza a modelagem dos problemas, além de executar análises e comparações complexas e 

sofisticadas utilizando pacotes de softwares específicos, simulações e realizar a 

modelagem de problemas. 

− Sistemas de Informação Executiva – SIE é voltado para o executivo envolvendo 

usualmente um foco estratégico. Provê informações para o executivo sobre o desempenho 

global da firma, considerando que este desempenho pode ser detalhado em vários níveis de 

análise e prosseguir até ao nível mais profundo que se queira. Os SIE distinguem-se dos 

SAD justo no que tange à aplicabilidade. O interesse dos SAD está em disponibilizar um 

banco de modelos e projetar análises de sensibilidade. Já os SIE visam eliminar a 

necessidade de intermediação entre a tecnologia computacional e as informações para 

suporte à decisão. 

O papel dos Sistemas de Informação sofreu mudanças e foi significativamente ampliado 

ao longo dos anos, como é mostrado a seguir (O’BRIEN, 2001): 

− 1950-1960: Sistemas de processamento eletrônico de dados, processamento de transações e 

manutenção de registros; 

− 1960-1970: Sistemas de Informação gerencial, relatórios administrativos de informações 

pré-formatadas para apoiar a tomada de decisão; 

− 1970-1980: Sistemas de apoio à 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. 

Entre os principais papéis estratégicos dos Sistemas de Informação e da Tecnologia da 

Informação O’Brien (2001) relaciona: 

− Reduzir custos - usar a SI/TI para reduzir o custo dos processos empresariais e para reduzir 
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os custos dos clientes ou fornecedores; 

− Diferenciar - desenvolver novos dispositivos de TI para diferenciar produtos e serviços e 

usar esses dispositivos para reduzir vantagens de diferenciação dos concorrentes e para 

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

− Inovar - criar novos produtos e serviços que incluam componentes de TI, fazer alterações 

nos processos empresariais utilizando TI, desenvolver novos mercados ou nichos de 

mercado exclusivos com a ajuda de TI; 

− Promover crescimento - usar SI/TI 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 apoiem 

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 e converter seu uso operacional em aplicações estratégicas, montar uma base 

de informações estratégicas com dados internos e externos coletados e analisados mediante 

a utilização de TI; 

− 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. 

O’Brien (2001) ainda acrescenta formas de como SI/TI podem melhorar os processos 

empresariais: 

− Transformando processos não estruturados em transações rotineiras; 

− Transformando a informação de modo rápido e fácil por grandes distâncias, tornando os 

processos independentes da geografia; 
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− Agregando métodos analíticos para apoiar um processo; 

− Incorporando grandes quantidades de informações detalhadas para um processo; 

− Permitindo mudanças na seqüência das tarefas ou permitindo que tarefas múltiplas sejam 

realizadas simultaneamente; 

− Permitindo a captura e disseminação de conhecimento e know-how para melhorar um 

processo; 

− Permitindo um acompanhamento detalhado da situação, entradas e saídas de um processo; 

− Conectando duas partes dentro de um processo que, caso contrário, se comunicariam por 

meio de um processo intermediário. 

Segundo O’Brien (2001) uma empresa pode perceber e utilizar os SI e explorar TI de 

diferentes formas, na busca de conseguir vantagem competitiva para o negócio, como 

apresenta-se a seguir: 

− Uso estratégico - SI/TI são encarados como um diferenciador competitivo, apoiam 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; 

− Uso ofensivo - SI/TI são encarados como um ponto de influência em vez de um 

diferenciador competitivo. A organização está envolvida em captar benefícios da TI; 

− Uso defensivo - O crescimento de SI/TI é controlado a uma taxa menor do que a do 

crescimento do negócio. Os investimentos em SI/TI acompanham o comportamento geral 

do setor; 

− Uso justificado pelo custo - SI/TI são mantidos sobre controle rígido. Não existe nenhum 

plano de disseminação de tecnologia. As plataformas e aplicações estão envelhecendo; 

− Uso controlado - SI/TI são encarados como despesa, a administração não está disposta a 

investir em SI computadorizados. 

2.2 Infra-estrutura de SI/TI 

Todas as organizações que utilizam alguma forma de SI/TI dispõem de uma infra-

estrutura que pode ser definida como sua plataforma de SI/TI e sobre esta plataforma é 
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realizado o planejamento e são tomadas as decisões. Com o planejamento de Sistema de 

Informação, busca-se um alinhamento entre este e o plano de negócio da organização. As 

metodologias de planejamento de Sistema de Informação são também conhecidas como 

Metodologias de Integração e entre elas pode-se citar Fatores Críticos de Sucesso (FCS), 

Business System Plan (BSP) e Engenharia de Software (COSTA, 2003). 

Para viabilizar a utilização de TI torna-se indispensável a utilização de banco de dados e 

infra-estrutura de redes de comunicação. 

Bancos de dados (ou bases de dados) são arquivos ou sistemas com uma estrutura 

regular que organizam informações. Essas estruturas podem ter a forma de uma tabela: cada 

tabela é composta por linhas e colunas. As informações utilizadas para um mesmo fim são 

agrupadas em uma base de dados. Em sistemas computacionais, bases de dados são 

gerenciadas por um Sistema Gerenciador de Bancos de Dados (SGBD). A apresentação dos 

dados pode ser semelhante à de uma planilha eletrônica, porém os sistemas de gestão de 

banco de dados possuem características especiais para o armazenamento, classificação e 

recuperação dos dados. 

Os bancos de dados são utilizados em muitas aplicações, abrangendo praticamente todo 

o campo dos programas de computador. Os bancos de dados são o método de armazenamento 

preferencial para aplicações multiusuário, nas quais é necessário haver coordenação entre 

vários usuários. Abaixo seguem características de alguns bancos de dados mencionados nos 

questionários utilizados na pesquisa de campo objeto desta dissertação: 

− ORACLE é um sistema de banco de dados que surgiu no final dos anos 70, quando Larry 

Ellison encontrou uma descrição de um protótipo funcional de um banco de dados 

relacional e descobriu que nenhuma empresa tinha se empenhado em comercializar essa 

tecnologia;  

− DB2 é um sistema de banco de dados relacional desenvolvido pela IBM. Concorre 

diretamente com os bancos de dados Oracle da própria Oracle e o SQL Server da 

Microsoft. É um dos mais completos e eficientes; 

− O Microsoft ACCESS é um aplicativo para criação de banco de dados. Seu uso fácil fez 

com que o ACCESS se tornasse o aplicativo predileto para gerenciamento de dados em 

empresas. É possível fazer a criação de tabelas, consultas, formulários, relatórios, macros e 

módulos rapidamente e com qualidade. 
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− O Microsoft SQL SERVER é um gerenciador de banco de dados relacional feito pela 

Microsoft. É um banco de dados muito robusto e usado muito em empresas e por grandes 

sistema corporativos; 

− O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacionais baseado em 

comandos SQL (Structured Query Language - Linguagem Estruturada para Pesquisas) que 

vem ganhando grande popularidade. É reconhecido pelo seu desempenho e robustez e 

também por ser multitarefa e multiusuário; 

− O PostgreSQL é um sistema de gestão de bases de dados relacionais, desenvolvido como 

projeto de software livre, o seu código fonte é aberto e  o seu desenvolvimento é mantido 

pela comunidade (WIKIPÉDIA, 2005). 

A infra-estrutura de rede de comunicação pode ser definida como uma quantidade de 

pontos (os nodos) interligados por relações que podem ser de vários tipos. A Internet é 

considerada um desses tipos e é formada por um conjunto de redes em escala mundial 

interconectada por milhões de computadores. 

Além do banco de dados e da infra-estrura de rede comunicação um outro componente 

indispensável dentro deste ambiente de Tecnologia da Informação é o software de sistema 

operacional. 

O sistema operacional ou sistema operativo é o software responsável pela criação do 

ambiente de trabalho da máquina. Consiste na camada intermediária entre o aplicativo e o 

hardware da máquina. É o interpretador básico de comandos, e é a interface pela qual o 

usuário tem acesso aos recursos que o hardware oferece. 

Pode-se dizer que um computador não possui nenhuma utilidade prática sem pelo 

menos um sistema operacional instalado. Resumidamente, ele é responsável pelo 

funcionamento do computador, controle dos periféricos, execução de aplicativos, gerência de 

memória, rede, etc. Abaixo são apresentadas algumas definições desses sistemas operacionais 

mencionados no questionário utilizado na pesquisa de campo objeto desta dissertação: 

− Novell NetWare é um sistema operacional de redes e  seleção de protocolos de rede usados 

para se comunicar com as máquinas clientes da rede. Desenvolvido pela Novell, o sistema 

operacional NetWare é um sistema proprietário usando multitarefa cooperativa para 

executar muitos serviços em um computador. 
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− WINDOWS é um sistema operacional muito popular, criado pela Microsoft e que criou um 

enorme impacto no mundo atual devido ao enorme número de cópias instaladas. Serve 

como base para gerenciar aplicações e ferramentas instaladas (ex: word, excel e 

powerpoint). 

− UNIX é conceituado como um sistema operacional portável, multitarefa e multiusuário 

originalmente criado por um grupo de programadores da AT&T e dos Bell Labs. 

− LINUX é um kernel de sistemas operacionais livres popular, sendo considerado um 

sistema do tipo UNIX. O termo "kernel" (em português "cerne") propriamente se refere ao 

sistema de software que oferece uma camada de abstração referente a hardware, disco e 

controle de sistema de arquivos, multitarefa, balanceamento de carga, rede e segurança 

(WIKIPÉDIA, 2005).  

Como complemento os sistemas operacionais podem ser classificados de acordo com o 

tipo de comercialização que adotam divididos em quatro tipos: 

− Sistemas Proprietários - São aqueles que são pagos e você não tem acesso ao código fonte. 

(WINDOWS, Novell); 

− Sistemas Gratuitos - São aqueles que não são pagos, mas você não tem acesso ao código 

fonte (BeOS); 

− Sistemas OpenSource (Código Aberto) - São aqueles que são pagos e você tem acesso ao 

código fonte (UNIX); 

− Sistemas Livre - São aqueles que são gratuitos e você ainda tem acesso ao código fonte 

livre (LINUX) (WIKIPÉDIA, 2005). 

O crescimento da utilização de Sistemas de Informação dentro das empresas embora na 

maioria delas de forma desordenada e o avanço da TI permite às organizações a busca da 

integração de seus processos, otimizar não mais a gestão mas a própria estrutura, melhorar a 

comunicação, extrair conhecimento dos dados e informações armazenadas nos seus vários 

sistemas para prever comportamentos e tendências, criar, disseminar e gerir conhecimento, ou 

seja, dominar o presente e prever o futuro, ser mais competitivas que qualquer um dos seus 

competidores (COSTA, 2003). Para conseguir alcançar os objetivos descritos acima as 

organizações têm optado por diferentes tecnologias, tais como: 
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− CRM (Customer Relationship Management): Significa gerenciamento das relações com o 

cliente. É um software que gerencia as relações entre clientes e fornecedores. Mantém 

históricos de compras, hábitos, preferências, avaliam os resultados de ações de marketing e 

nível de satisfação, com o objetivo de fidelizar clientes. 

− ERP (Enterprise Resource Planning): Significa planejamento de recursos da empresa. É 

um software capaz de integrar, controlar e padronizar os módulos de fabricação, 

contabilidade, recursos humanos, logística, entre outros, de uma empresa. 

− Data Mining: Ferramenta de busca e mineração de dados, que se utiliza de técnicas de 

estatística e dos recursos da inteligência artificial, para encontrar informações armazenadas 

em grandes bancos de dados. 

− Data Warehouse: Banco que armazena dados históricos de todos os setores de uma 

empresa ou de seus clientes e os transforma em informações, que podem ser utilizadas 

como suporte no processo de tomada de decisões (DICWEB, 2005). 

Além destas aplicações, o uso da Internet tem sido cada vez mais estratégico, entre as 

possibilidades de exploração da infra-estrutura de rede de comunicação, destaca-se: 

− Intranet - Rede corporativa que se utiliza da tecnologia e infra-estrutura para transferência 

de dados da Internet. O acesso às páginas só é possível aos funcionários da empresa e 

sempre por meio de senha. 

− Extranet - Rede corporativa baseada nos protocolos da Internet e no sistema público de 

telecomunicações para transferência de dados, de modo seguro, entre uma empresa e suas 

filais ou seus clientes, com a finalidade de estabelecer transações comerciais. 

− Portal Corporativo - Site que oferece vínculos organizados por temas a outros sites ou 

serviços da organização.  

− Comércio Eletrônico (e-commerce) - Transações comerciais envolvendo bens ou serviços, 

entre pessoas físicas e jurídicas efetivadas por meio da Internet.  

− Site Institucional - Conjunto de documentos escritos em linguagem HTML, pertencentes a 

um mesmo endereço (URL), disponível na Internet (DICWEB, 2005). 

Todas as aplicações mencionadas acima foram desenvolvidas utilizando-se linguagens 

de programação. As empresas interessadas em explorar as tecnologias descritas anteriormente 
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podem adquirir soluções prontas no mercado de software ou desenvolver suas próprias 

soluções, neste último caso as empresas terão que fazer uso de linguagens específicas de 

programação e metodologias de análise de sistemas tais como: análise estruturada, análise 

essencial e análise orientada a objetos. 

A análise de sistemas é a fase do desenvolvimento em que se determinarão quais os 

requisitos do sistema, “o que” o sistema deve fazer, em termos essenciais. A fase de análise 

tem por objetivo interpretar e definir uma estrutura para um problema ainda não estruturado 

(POMPILHO, 1995). 

A tabela 2.1 a seguir apresenta as principais ferramentas de modelagem utilizadas na 

fase de análise de sistemas por três técnicas: 

Tabela 2.1 - Técnicas de análise de sistemas 

Técnicas Abordagens Ferramentas 
Funcional Diagrama de fluxo de dados 
Dados Diagrama de estrutura de dados 
  Miniespecificações 
  Normatização 
  Dicionário de dados 

Análise 
Estruturada 

    
Funcional Tabela e eventos 
Dados Diagrama de fluxo de dados 
Controle Diagrama de entidade-relacionamento (ER) 
  Diagrama de transição de estados 
  Diagrama de estrutura de dados 
  Normatização 
  Miniespecificações 
  Dicionário de dados 

Análise 
Essencial 

    
Orientada a objetos Objetos e classes 
  Dicionário de dados 
  Associações entre objetos 
  Atributos de Objetos e ligações 
  Classes de objetos utilizando herança 
  Caminhos de acesso existentes para consulta 
  Refinamento do modelo 

Análise 
Orientada a 

Objetos 

  Agrupamento de classes em módulos 
Fonte: Pompilho (1995); Yourdon (1990); Rumbaugh (1994) 

 

Uma linguagem de programação é um método padronizado para expressar instruções 

para um computador. É um conjunto de regras sintáticas e semânticas usadas para definir um 

programa de computador. Uma linguagem permite que um programador especifique 

precisamente sobre quais dados um computador vai atuar, como estes dados serão 
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armazenados ou transmitidos e quais ações devem ser tomadas sob várias circunstâncias. O 

conjunto de palavras, compostos de acordo com essas regras, constitui o código fonte de um 

software. Esse código fonte é depois traduzido para código de máquina, que é executado pelo 

processador (WIKIPÉDIA, 2005). 

Nesta pesquisa, procurou-se saber quais linguagens são mais utilizadas tanto pelas 

empresas como pelos profissionais pesquisados. Abaixo segue a definição de algumas dessas 

linguagens: 

− DELPHI é uma linguagem de programação e um ambiente de desenvolvimento de 

software. Ele é produzido pela Borland. A linguagem DELPHI, formalmente conhecida 

como Object Pascal (Pascal com extensões orientadas à objetos) originalmente 

direcionada somente para a plataforma Microsoft WINDOWS, agora desenvolve 

aplicações nativas para LINUX e o Microsoft .NET framework; 

− JAVA é uma linguagem de programação orientada a objetos projetada e implementada por 

um pequeno grupo de pessoas coordenado por James Gosling na empresa Sun 

Microsystems em 1991. Criada inicialmente com a finalidade de ser utilizada em 

eletrodomésticos, se tornou popular pelo seu uso na Internet; 

− PHP é uma linguagem de programação de computadores interpretada, livre e muito 

utilizada para gerar conteúdo dinâmico na WEB. Trata-se de uma linguagem extremamente 

modularizada, o que a torna ideal para instalação e uso em servidores WEB; 

− O ASP (Active Server Pages) é uma estrutura de programação em script que se utiliza de 

VBScript ou JScript processadas pelo lado servidor para geração de conteúdo dinâmico na 

WEB. Roda em servidores WINDOWS 2000 Server ou superiores, através de um serviço 

chamado de IIS (Internet Information Service). Todo o script é interpretado no servidor e 

gerado apenas código HTML para o browser do usuário (WIKIPÉDIA, 2005). 

2.3 Modelos para avaliação do nível de dependência de SI/TI 

Dependendo do papel que os Sistemas de Informação desempenham dentro da 

organização, é possível adotar uma estratégia diferente para organizar e gerenciar o processo 

de planejamento de SI. A seguir é apresentado o modelo desenvolvido por Nolan e Gibson 

(1974), que mostra como identificar este papel, qual o envolvimento da alta gerência e qual 

seria o relacionamento do plano de SI com o plano da organização. 
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Nolan e Gibson (1974) apresentam, inicialmente, um modelo composto por quatro 

estágios, aos quais denominam estágios de crescimento e, em seguida, evoluem para um 

modelo de seis estágios, ambos os modelos descritos a seguir: 

Estágios de crescimento - modelo de quatro estágios: 

− Iniciação - Controle descentralizado e mínimo planejamento. Uso de computadores por um 

pequeno número de usuários para atender a necessidades básicas da organização; 

− Expansão - Disseminação das aplicações. Utilização de computadores por um grande 

número de usuários. Crise por causa do aumento dos custos; 

− Formalização - Centralização. Controle de custos. Previsão de benefícios potenciais; 

− Maturidade - Integração das aplicações. Controles ajustados. Planejamento bem 

estabelecido. Alinhamento dos Sistemas de Informação com a organização. 

Estágios de crescimento - modelo de seis estágios: 

− I - Iniciação - Controle descentralizado e mínimo planejamento. Uso de computadores por 

um pequeno número de usuários para atender a necessidades básicas da organização; 

− II - Contágio - Disseminação das aplicações. Utilização de computadores por um grande 

número de usuário. Crescimento ao acaso sem nenhum controle central; 

− III - Controle - Centralização. Controle de custos; 

− IV - Integração - Previsão de benefícios potenciais integrando os sistemas existentes, 

compartilhando dados, aplicações. Redes ou outras ferramentas apropriadas são 

necessárias para realizar a proposta. Os gastos crescem novamente; 

− V - Administração de dados - Estabelecimento de controles de gerenciamento sobre os 

recursos de informação, diferindo do estágio de Controle, porque os controles prévios são 

aplicados apenas aos produtos (hardware, software) próprios; 

− VI - Maturidade - Integração das aplicações. Controles ajustados. Planejamento bem 

estabelecido. Alinhamento dos Sistemas de Informação com a organização. 
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Sullivan (1985), em seu modelo, sugere diretrizes e metodologias de planejamento a 

serem utilizadas pelas organizações de acordo com o que ele chamou de níveis de infusão e 

difusão, assim definidos: 

− Infusão - grau em que a tecnologia e os Sistemas de Informação penetraram na empresa, 

em termos de importância e impacto. 

− Difusão - significa descentralização, é o grau em que a Tecnologia da Informação foi 

disseminada na empresa. 

A figura 2.1, a seguir, mostra de acordo com o grau de infusão e difusão, o ambiente 

característico possível para as empresas: 

 

Figura 2.1 - Modelo de Sullivan (1985) 

− Ambiente Tradicional - baixo nível de infusão e baixo nível de difusão. O modelo sugere a 

utilização de metodologias baseadas nos Estágios de Crescimento de Nolan e Gibson 

(1974); 

− Ambiente Backbone - alto nível de infusão e baixo nível de difusão. O modelo sugere a 

utilização de metodologias como a Business Systems Planning (BSP), que forneçam uma 

visão global da organização; 

− Ambiente Federação - baixo nível de infusão e alto nível de difusão. O modelo sugere a 

utilização de metodologias como a Fatores Críticos de Sucesso (FCS); 

− Ambiente Complexo (era da informação) - alto nível de infusão e alto nível de difusão. O 
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modelo sugere a utilização de abordagens ecléticas que atendam aos requerimentos de 

informação da organização, mesmo que tenham de ser desenvolvidas pelas próprias 

organizações. 

2.4 Aspectos humanos na utilização de SI/TI 

Os fatores humanos e os aspectos psicológicos que regem o comportamento e o 

relacionamento entre as pessoas, estão presentes em todas as etapas da utilização de SI/TI e 

são fundamentais para garantir a qualidade dos Sistemas de Informação. Mesmo quando o 

ambiente tecnológico para o desenvolvimento é adequado, o sucesso dos sistemas dependem 

muito da atuação das pessoas. Pessoas significam gestores (Chief Executive Officer - CEO), 

usuários e profissionais de SI/TI. 

Chief Executive Officer (CEO) ou diretor executivo não é necessariamente o presidente 

de uma empresa, apesar da sua função ser igualmente importante. O CEO é o principal 

responsável pelas decisões referentes às estratégias da empresa ou a novos produtos, é o 

responsável por estabelecer e atingir as metas de faturamento, além de ser o principal porta-

voz da empresa. 

Para se entender a importância desta presente análise é indispensável tomar 

conhecimento das atribuições e cargos dos profissionais de TI. A maioria das trajetórias 

profissionais dentro de TI exige treinamento técnico e muita experiência, sendo que algumas 

destas dão muito destaque ao conhecimento empresarial e estratégico, enquanto que outras 

enfatizam quase que unicamente o conhecimento técnico. 

Segundo Turban et al. (2001), as várias categorias de profissionais de TI desempenham 

papéis diferentes no processo de exploração de SI/TI. A seguir, destacam-se algumas 

categorias de profissionais muito requisitadas no mercado, atualmente, e o papel que 

desenvolvem neste processo. 

− Chief Information Officer (CIO) - diretor de tecnologia e informação. É o responsável pela 

implantação e gerenciamento de sistemas; 

− Analista de Negócios - Profissional que tem experiência em SI/TI e um conhecimento 

sólido dos processos empresariais da organização. Geralmente, integra-se ao 

desenvolvimento de novos Sistemas de Informação e atua como um “tradutor” entre os 

programadores e usuários do SI; 



Capítulo 2 Base Conceitual 

 

31 

− Programador - Profissional de SI/TI que modifica programas de computador existentes ou 

cria novos programas para atender às necessidades dos usuários. Pode se especializar em 

uma ou mais linguagens de programação e normalmente recebe treinamento em 

universidades ou escolas técnicas; o foco do programador é basicamente técnico; 

− Analista de Sistemas - Profissional de SI/TI especializado em análise e elaboração de 

Sistemas de Informação. Normalmente têm alguma experiência em programação, 

potencializada pelo grande conhecimento dos processos empresariais; 

− Administrador de Redes - Profissional com orientação muito técnica. Nos níveis mais 

altos, estes especialistas são normalmente formados em engenharia elétrica e engenharia da 

computação, embora haja os que possam ter apenas treinamento técnico em áreas 

específicas; 

− Administrador de Banco de Dados - Profissional com vasta experiência e treinamento em 

um ou mais tipos de software e hardware de banco de dados. Este tipo de profissional é 

visto como muito importante, uma vez que os dados são ativos muito valiosos para as 

operações rotineiras das organizações e para seus objetivos estratégicos; 

− Especialista em Comércio Eletrônico (e-commerce) – Profissionais com domínio das 

linguagens e softwares usados no desenvolvimento de sites, principalmente direcionados 

para Internet e  comércio eletrônico (GUIA DO HARDWARE, 2005). 

2.5 Estudos exploratórios sobre SI/TI 

Uma pesquisa publicada no Information & Management mostra a relevância de 

pesquisas na área de Sistemas de Informação, analisando os tópicos mais freqüentemente 

abordados nos periódicos Information & Management e MIS Quartely, no período de 1981 a 

1997. Entre as várias publicações encontradas Claver et al. (2000) relata que parte delas 

dizem respeito a pesquisas de campo que buscam diagnosticar cenários com relação aos 

vários aspectos que envolvem o uso dos Sistemas de Informação. Em suas conclusões o autor 

comenta que tem aumentado o número de artigos empíricos sobre os teóricos. Entre o mais 

freqüentes estudos empíricos está a pesquisa de campo seguida do estudo de caso. É possível 

encontrar na literatura várias pesquisas de campo que buscam melhor entender como tem sido 

percebido e utilizado os Sistemas de Informações nas organizações. 
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Entre estes estudos empíricos, encontram-se pesquisas sobre: variáveis e critérios que 

afetam a decisão de usar ou não SI; como é feito o planejamento e seleção de SI, o impacto do 

ambiente e dos gestores no planejamento e uso de SI; a relação entre vantagem competitiva e 

TI, entre outros aspectos. Algumas dessas pesquisas relatadas na literatura são sintetizadas a 

seguir. 

Thong (1999) apresenta em seu artigo uma pesquisa com 166 pequenas empresas e 

discute como características dos executivos (CEO – Chief Executive Officers) e da própria 

organização podem afetar a decisão de uma empresa de investir ou não em Sistemas de 

Informação. Nas conclusões do autor empresas com CEOs que apresentam características 

inovadoras e algum conhecimento sobre Sistemas de Informação apresentam uma maior 

probabilidade de realizarem o investimento; da mesma forma, características da organização 

como o tamanho do negócio, corpo de empregados com conhecimento em Sistemas de 

Informação e a intensidade do fluxo de informação também contribuem para a realização do 

investimento. 

Proudlock et al. (1998) realizaram uma pesquisa exploratória tomada em empresas na 

Inglaterra, focando como as empresas decidem sobre adotar Sistemas de Informação e como 

realizam a seleção dos produtos de software, investigando a influência dos recursos internos 

das organizações, do time de gerentes (considerado escasso em pequenas empresas), o 

tamanho da organização e o ambiente. 

Perez (1998) investigou os critérios utilizados pelas empresas para tomar a decisão de 

investimentos, concluindo que estes são bastante diversos. Segundo Perez (1998), 42,1% das 

empresas espanholas utilizam como critério a necessidade de SI que respondam aos SI dos 

competidores. 92,1% das empresas consideram como critério mais importante para decidir 

pelo investimento a capacidade de apoiar a tomada de decisão gerencial. Esses são critérios 

relacionados com a gestão, mas critérios relacionados a requerimentos técnicos também são 

utilizados. Perez (1998) mostra que, em média, 39,2% das organizações utilizam 

requerimentos técnicos para avaliar os projetos. Outro dado interessante é que, nos últimos 

anos, o aprendizado de novas tecnologias não aparecia como um fator relevante a ser 

considerado no investimento. Atualmente, esse mesmo critério é aplicado por 57,9% das 

empresas. Também são aplicados os critérios financeiros; 86,84% das organizações utilizam 

pelo menos um critério financeiro na avaliação de seus projetos de SI (PEREZ, 1998). 
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Um estudo realizado por Li e Ye (1999) discute e empiricamente testa os efeitos do 

ambiente dinâmico, estratégia da firma e organização do CEO/CIO sobre o impacto do 

investimento em TI, e este último sobre o desempenho de uma organização. Como resultado, 

o investimento em TI aparece tendo um forte e positivo impacto sobre o desempenho 

financeiro de organizações que estão inseridas em ambientes de muitas mudanças, com 

estratégias mais proativas, e nas quais existe um link estreito entre CEOs e CIOs. Eles 

concluem também que as organizações que consideram o investimento em TI devem conhecer 

o contexto do ambiente onde estão inseridas, suas direções estratégicas, e a alta gerência deve 

permitir aos CIOs desempenhar um papel mais estratégico. 

Burn e Szeto (2000) em sua pesquisa assumem que o efetivo alinhamento de TI e a 

estratégia do negócio podem ser atingidos por meio do planejamento de SI. Esses autores 

realizaram um estudo usando o modelo de Henderson e Vankatraman e pesquisaram em 

várias indústrias as perspectivas das duas visões: organização e área de TI. Na maioria delas, 

essas perspectivas são equivalentes, mas algumas diferenças foram encontradas. A conclusão 

é que a visão do alinhamento estratégico varia primeiramente com a natureza da organização 

e depois com a dependência quanto a TI. 

A pesquisa entrevistou gestores organizacionais (CEOs - Chief Enterprise Officers) e 

gestores de SI/TI (CIOs - Chief Information Officers) de empresas de exportação e 

importação, atacadistas, seguros, bancos, transportes, comunicação e outras. Quatro 

perspectivas de alinhamento estratégico foram consideradas: Execução da Estratégia, 

Transformação da Tecnologia, Potencial Competitivo e Nível de Serviço. Os resultados 

mostraram que as percepções dos CIOs e CEOs são similares com relação à direção, às 

necessidades e aos princípios do alinhamento entre as estratégias do negócio e a TI.  

As divergências são encontradas na percepção dos problemas na implementação desse 

alinhamento. Ambos os grupos indicam que a estratégia do negócio deve conduzir a estratégia 

de alinhamento, que o papel da alta gerência é priorizar e encontrar a melhor forma de alocar 

os recursos dentro das organizações, e que o papel dos gerentes de SI deve ser de liderança 

executiva, guiando a função de TI de modo a alcançar os objetivos estratégicos. 

Sobre a importância e a dificuldade de realizar planejamento de SI vários resultados de 

pesquisa podem ser encontrados. Entre eles, em seu trabalho, Teo e King (1997) concluem 

que a integração entre o plano de negócio e o plano de SI pode ser definido em termos do 

movimento por meio de quatro tipos de integração: administrativa, seqüencial, recíproca e 
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completa. Nesse trabalho foi percebido que apenas poucas organizações indicaram ter usado a 

integração completa.  

− Integração Administrativa - nesse tipo de integração existe uma fraca relação entre Plano 

de Negócio e Plano de SI. O que há são planos separados com integração administrativa. 

Geralmente existe um pequeno, embora significativo, esforço no uso de TI para suportar o 

plano de negócio. 

− Integração Seqüencial - nesse tipo de integração, o plano de negócio provê direções para o 

plano de SI. O foco do plano de SI é dar suporte ao plano de negócio. O alinhamento entre 

os planos acontece em apenas um sentido. 

− Integração Recíproca - nesse tipo de integração existe uma recíproca e interdependente 

relação entre o plano de negócio e o plano de SI. O plano de SI desempenha ambos os 

papéis de suportar e influenciar o plano de negócio. O alinhamento entre os planos 

acontece nos dois sentidos. 

− Integração Completa - nesse tipo de plano, existe uma pequena diferença entre o processo 

de planejamento do negócio e o processo de planejamento de SI. Contudo, estratégias de 

negócio e de SI são desenvolvidas no mesmo processo integrado de planejamento. 

Em sua pesquisa, Teo e King (1997) concluíram que sob uma perspectiva evolucionária 

as empresas apresentam diferentes níveis de integração e passam de um nível para outro, e 

que apenas poucas empresas conseguem a integração completa.  

Uma grande preocupação dos envolvidos com o planejamento de SI é entender os 

fatores que são críticos para o seu sucesso: Teo e Ang (1999) realizaram uma pesquisa em 

169 empresas, dentre elas, bancos, empresas de seguros, químicas, telecomunicações, 

informática, engenharia, arquitetura, hotéis, agências de viagens, indústrias e atacadistas. 

Encontraram como principais fatores críticos de sucesso para o planejamento: 

− Alta gerência comprometida com o uso estratégico de TI; 

− Gestores de SI conhecedores do negócio; 

− Gestores do negócio e SI trabalharem juntos em parceria na priorização das aplicações; 

− Objetivo do negócio ser conhecido pelos gestores de SI; 
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− A área de SI ser sensível às necessidades dos usuários. 

Numa investigação contínua Teo e Ang (2001), em pesquisa realizada, dentre os 

principais problemas para o insucesso do planejamento de SI nas organizações, apresentam: 

− Ausência de ativa participação e envolvimento da alta gerência - essa participação garante 

o conhecimento dos objetivos estratégicos da organização e o alinhamento do Plano de SI 

com esses objetivos, tornando esse plano realmente eficaz; 

− Falhas na transferência dos objetivos e estratégias em planos de ação; 

− Negligência no ajuste do plano de SI como reflexo de mudanças no ambiente. 

Percebe-se então que, desde o início dos anos 90, melhorar o processo de planejamento 

de SI tem sido uma das principais preocupações dos gestores de SI, tendo como principal 

objetivo da melhoria desse processo garantir o alinhamento entre os planos de negócio e SI, 

conscientes de que, para o sucesso desse planejamento, esse alinhamento é fundamental. 

Uma abordagem diferente na busca desse alinhamento foi apresentada por Croteau e 

Bergeron (2001), onde estudaram empiricamente como um perfil de desenvolvimento 

tecnológico específico para um tipo de estratégia de negócio pode dar melhor suporte ao 

desempenho organizacional. 

Definem em seu trabalho a estratégia de negócio como sendo o resultado da decisão 

tomada para guiar uma organização com respeito ao ambiente, estrutura e processos que 

influenciam seu desempenho organizacional. 

O desenvolvimento tecnológico corresponde a maneira como as empresas planejam e 

gerenciam a TI, para conseguirem benefícios potenciais e efetividade. 

Segundo esses autores, medir o desempenho organizacional pode ser um problema, 

visto que não existe universalmente nenhuma medida que descreva esse conceito. Ainda 

segundo os autores, o desempenho organizacional pode ser medido usando-se dados objetivos 

e subjetivos. A abordagem objetiva refere-se aos dados financeiros da organização. A 

abordagem subjetiva depende da percepção de quem está fazendo o julgamento. 

No trabalho são definidos quatro tipos de estratégia empresarial: prospecção, análise, 

defesa e reação. As firmas escolhem um tipo ou outro de acordo com a percepção que têm do 

ambiente onde estão inseridas. Espera-se que os primeiros três tipos aumentem o desempenho 
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organizacional e compartilhem o mesmo contínuo, no qual a estratégia de prospecção está 

num extremo, a defesa no outro e a estratégia de análise está no centro. Na opinião desses 

autores, espera-se que a estratégia de reação impeça o desempenho organizacional, sendo ela 

excluída do contínuo no qual estão as outras. 

Organizações apoiadas por estratégias de prospecção almejam acesso a uma grande fatia 

de mercado. Elas são caracterizadas por seus repetidos esforços para inovar e trazer mudanças 

para sua produção. No outro extremo, organizações favorecidas por uma estratégia de defesa 

têm um mercado restrito, produção eficiente, enfatizam a excelência dos seus produtos, a 

qualidade dos seus serviços e seus baixos preços. As organizações que implementam 

estratégias de análise compartilham as características das organizações que optaram pelas 

duas estratégias anteriores, mas moderadamente. Finalmente, as organizações apoiadas por 

estratégias de reação ignoram suas oportunidades e não podem manter mercados prontos para 

aquisição ou correr riscos verdadeiros. 

Os resultados do estudo de Croteau e Bergeron (2001) mostram, como já era esperado, 

que existe um link positivo entre as estratégias de defesa, análise, prospecção e desempenho 

organizacional, e um link negativo entre esse e as estratégias de reação. Os autores concluem 

que diferentes perfis de desenvolvimento tecnológico podem contribuir para as estratégias de 

prospecção, análise e reação. No entanto, um perfil específico de desenvolvimento 

tecnológico contribui indiretamente para o desempenho organizacional de empresas que 

adotaram as estratégias de prospecção, enquanto outro perfil de desenvolvimento tecnológico 

contribui diretamente para o desempenho organizacional de empresas que optaram pelas 

estratégias de análise. Na opinião dos autores, esses resultados indicam que as organizações 

podem aumentar seu desempenho com apoio de estratégias de prospecção e análise e 

desenvolvimento de TI. 

Em outra pesquisa realizada sobre o tema, desta vez focando fatores que impactam no 

planejamento de SI, Basu et al. (2002) pesquisaram em 105 corporações quanto ao impacto 

do comprometimento organizacional, envolvimento da alta gerência e envolvimento do time 

de planejamento, no planejamento de Sistemas de Informação estratégicos. 

Segundo Basu et al. (2002), o planejamento de Sistemas de Informações estratégicos é 

uma importante função gerencial, que pode ajudar uma organização a usar a TI mais 

competitivamente, identificar novas aplicações de TI e melhor prever as necessidades de 

recursos de TI. Por outro lado, as falhas no planejamento podem causar perdas de 
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oportunidades e duplicação de esforços. Podem resultar, também, em incompatibilidade de 

sistemas e perdas de recursos. Hoje, os ambientes altamente competitivos e as mudanças 

rápidas na TI agravam os perigos da inefetividade do planejamento muito mais que antes. 

Em seu trabalho, Basu et al. (2002) avaliam o impacto positivo e negativo sobre o 

planejamento de SI em relação as seguintes variáveis: 

− Comprometimento organizacional (apoio da companhia para o planejamento); 

− Envolvimento da alta gerência; 

− Envolvimento do time de planejamento (o time de planejamento inclui ambos os gerentes 

usuários e os profissionais de Sistemas de Informação). 

Basu et al. (2002) ainda afirmam que o processo de planejamento de SI numa 

organização tem como função determinar um portfólio de aplicações baseadas em 

computador, as quais ajudem a organização a atingir seus objetivos de negócios. 

Segundo esses autores, o sucesso do planejamento de SI pode ser medido pela extensão 

do alcance dos objetivos a que esse planejamento se propõe e que podem ser muitos: 

− Ajudar a organização a ganhar vantagem competitiva; 

− Ajudar a definir novas estratégias de negócio; 

− Facilitar a gestão e o controle dos recursos de TI; 

− Identificar a arquitetura e a política de tecnologia; 

− Aumentar a visibilidade de TI na organização. 

Nesse estudo, eles percebem que o insuficiente envolvimento da alta gerência pode 

comprometer o sucesso do planejamento, e também confirmaram que o excessivo 

comprometimento organizacional pode igualmente comprometer o sucesso do planejamento, 

porque muitos recursos disponíveis para ser gerenciados podem criar atrasos burocráticos. 

Como conclusão, argumenta-se que nem sempre muito planejamento significa melhor 

planejamento.  

Byrd e Turner (2001) apresentam os resultados de uma investigação sobre o 

relacionamento entre infra-estrutura de Tecnologia da Informação e vantagem competitiva, e 

argumentam que nas últimas duas décadas Tecnologia da Informação tem sido apresentada 
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como um dos recursos que as organizações podem usar para obter vantagem competitiva, e 

que ao mesmo tempo, o valor competitivo da TI vem dos Sistemas de Informação estratégicos 

para as organizações; estes mudam os objetivos, as operações, os produtos ou o 

relacionamento das organizações com o ambiente para ajudá-las a obter vantagens sobre os 

competidores. Em seu trabalho Byrd e Turner (2001) obtiveram a opinião dos gerentes de TI 

de 1000 empresas buscando confirmar se existe uma relação entre fatores que caracterizam 

flexibilidade da infra-estrutura de TI e medidas associadas com vantagens competitivas. 

Andersen (2001), baseado em questionário enviado a 180 empresas nos EUA, investiga 

como o uso de Sistemas de Informação em rede está associado ao desempenho das 

organizações e, em contrapartida, como um ambiente de tomada de decisão descentralizado 

pode favorecer a associação acima e as diferenças dessas hipóteses entre empresas mais e 

menos dinâmicas e complexas. 

Pode-se encontrar também pesquisas sobre como, face a importância estratégica dos SI 

para as organizações, estas devem decidir em quais projetos de SI/TI fazer seu investimento. 

Como já é consenso na literatura que os investimentos feitos em SI afetam o desempenho de 

uma organização, as discussões sobre esse tema continuam cada vez mais freqüentes. Irani 

(2002), citando o trabalho de outros autores, sugere que o desempenho financeiro de uma 

organização está mais relacionado com os recursos de SI que são gerenciados do que com os 

investimentos feitos pela organização em novas tecnologias. Não é surpresa que surjam 

questões de como os investimentos no portfólio de SI são avaliados, gerenciados e 

controlados, e ainda a complexidade de gerir os benefícios intangíveis e custos indiretos. 

Esses problemas e questões têm sido largamente reportados na literatura. Como resultado, 

temas comuns que têm implicações na avaliação de SI têm sido discutidos, tais como (IRANI, 

2002): 

− Entender o mecanismo humano e organizacional e o processo de tomada de decisão de 

investimento dentro das organizações; 

− Disponibilizar a melhor tecnologia e integração de sistemas de negócio; 

− Entender o conceito de valor e suas multidimensionais facetas; 

− Descobrir as políticas associadas a orçamento e tomada de decisão; 

− Navegar através da taxonomia de benefício do investimento; 
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− Conhecer a natureza dos benefícios de SI/TI (intangíveis, tangíveis, financeiros e não 

financeiros); 

− Identificar, gerir e controlar o custo do investimento (direto e indireto); 

− Avaliar o portfólio de investimentos por meio de técnicas adequadas; 

− Conhecer os riscos associados as diferentes estratégias de investimento; 

− Entender o escopo e o impacto do desenvolvimento de uma infra-estrutura de TI; 

− Entender a complexidade da avaliação incremental do desenvolvimento, integração e 

melhoria de sistemas; 

− Definição de Stakeholders, análise e envolvimento (inclusive cultura); 

− Prover adequada tecnologia para a gestão dos recursos. 

Irani (2002) argumenta que os altos índices de falhas nos investimentos em SI são 

particularmente atribuídos à ausência de sólidas ferramentas de uso gerencial para avaliar, 

priorizar, monitorar e controlar os investimentos de SI. Um outro argumento para justificar as 

falhas é que em muitas organizações são usadas apenas justificativas econômicas como foco 

para a decisão de investimento. 

Irani (2002) explica que, quando o propósito do investimento em SI é melhorar a 

eficiência operacional, muitas técnicas tradicionais de avaliação podem ser consideradas 

apropriadas. Contudo, muitos gerentes buscam no investimento o suporte para as estratégias 

do negócio; então surge o problema: como calcular, quantificar e acomodar as implicações de 

um investimento em SI dentro dos métodos de avaliação tradicionais? Por fim Irani (2002) 

conclui que a tomada de decisão de investimento é um complexo processo gerencial, 

especialmente devido ao escopo e magnitude da interação sócio-técnica das variáveis, que 

nem sempre podem ser quantificadas em termos financeiros. Ainda como resultado do seu 

trabalho de pesquisa, o autor afirma que: 

− Custos indiretos dos projetos de SI são freqüentemente mais significativos que seus custos 

diretos e podem ser classificados como tendo as dimensões humana e organizacional. 

− Os benefícios podem ser classificados como estratégico, tático e operacional, com natureza 

financeira, não-financeira e intangível. 
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− Existe uma grande variedade de interação de fatores sociais e técnicos que complicam o 

processo de avaliação. 

Love e Irani (2004) pesquisaram como a decisão de pouco investimento em TI afeta a 

rentabilidade das organizações, em especial pequenas e médias empresas, e realizaram uma 

pesquisa de campo em empresas da indústria de construção com o objetivo de identificar as 

abordagens utilizadas por estas empresas para avaliar e justificar o investimento em TI. 

Como mencionado, a despeito destes estudos encontrados na literatura, são poucos os 

registros no Brasil de pesquisas que retratem o perfil das nossas empresas com relação à 

exploração de SI/TI. Neste contexto, este trabalho busca familiarizar o pesquisador com a 

realidade do uso de SI/TI na RMR através de uma pesquisa exploratória. 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

Para iniciar a pesquisa procurou-se primeiramente entender qual tipo de metodologia 

seria necessária para construir hipóteses sobre o ambiente que se deseja explorar. Percebeu-se 

que seria interessante, de acordo com o tema, focar o trabalho em uma entrevista, porém a 

entrevista implicaria em tempos e custos elevados. Assim em vez da entrevista, optou-se por 

realizar uma observação direta extensiva, que nada mais é do que realizar por meio de 

questionário, de formulário, de medidas de opinião e atitudes ou de técnicas mercadológicas 

uma observação de determinado aspecto (MARCONI e LAKATOS, 2002). Nesta pesquisa o 

instrumento utilizado foi o questionário. 

Marconi e Lakatos (2002) definem que o questionário é um instrumento de coleta de 

dados constituído por uma série de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a 

presença do entrevistador. Em geral, o pesquisador envia o questionário ao informante, pelo 

correio ou por portador; depois de preenchido, o pesquisado devolve-o do mesmo modo. 

Ainda segundo Marconi e Lakatos (2002) o pesquisador deve enviar uma nota ou carta 

explicando a natureza da pesquisa, sua importância e a necessidade de obter respostas, 

tentando despertar o interesse do recebedor para que ele preencha e devolva o questionário 

dentro de um prazo razoável. 

Abaixo serão referenciadas algumas vantagens e desvantagens de se utilizar esse tipo de 

instrumento no auxílio à coleta de dados para a pesquisa: 

Vantagens: 

− Abrange uma área geográfica mais ampla; 

− Obtém respostas mais rápidas e mais precisas; 

− Há menos risco de distorção, pela não influência do pesquisador; 

− Há mais tempo para responder, e em hora mais favorável. 

Desvantagens: 

− Percentagem pequena dos questionários que voltam (em média 25%); 

− Grande número de perguntas sem resposta; 
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− A dificuldade de compreensão, por parte dos informantes, leva a uma uniformidade 

aparente; 

− A devolução tardia prejudica o calendário ou sua utilização. 

O questionário deve conter de 20 a 30 perguntas e demorar no máximo cerca de 30 

minutos para ser respondido. Em relação às questões, estas devem ser codificadas, a fim de 

facilitar mais tarde, a tabulação (MARCONI e LAKATOS, 2002). 

Nesta pesquisa visualizou-se a necessidade de divisão do questionário em dois tipos 

com focos distintos. Assim dividiu-se os questionários em: 

− Pesquisa sobre o perfil das Empresas em relação ao uso de Sistemas de Informação (SI) e 

Tecnologia da Informação (TI) (Apêndice I); 

− Pesquisa sobre o comportamento dos Profissionais de Sistemas de Informação (SI) e 

Tecnologia da Informação (TI) (Apêndice II). 

Através dos questionários destinados a gestores de empresas e profissionais de TI da 

RMR, foram inseridos um menor número de perguntas com o objetivo de tornar mínimo o 

tempo de preenchimento, visto que as pessoas em geral não desejam ocupar-se por longo 

tempo respondendo muitas perguntas. Para tanto o tempo despendido para responder a 

pesquisa foi considerado um fator crítico, reduziu-se então o número de perguntas e estimou-

se gastar em torno de seis a dez minutos para o preenchimento do questionário e todas as 

questões foram codificadas para facilitar a análise e tabulação dos dados. 

Após a elaboração dos questionários, foi realizado o Teste de Instrumentos e 

Procedimentos de Pesquisa, o Pré-Teste, onde o questionário é testado antes de sua utilização 

definitiva, aplicando-se alguns exemplares em uma pequena população escolhida, que, no 

nosso caso, foi a turma de alunos do IV curso de especialização em gestão da Informação da 

UFPE. Após a análise dos dados do Pré-Teste foi possível verificar falhas existentes no 

instrumento de pesquisa, tais como: inconsistência ou complexidade das questões; 

ambigüidade ou linguagem inacessível e perguntas supérfluas ou que causem embaraço ao 

informante. 

O que foi percebido rapidamente na primeira aplicação dos questionários é que faltavam 

questões mais específicas, com perguntas mais técnicas, e outras mais dirigidas aos CEOs 
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(Chief Executive Officer) das organizações. As alterações necessárias foram imediatamente 

procedidas. 

O foco do questionário de empresas foi direcionado a obter informações de faturamento, 

percentual de investimentos em TI, características do gestor, salário do gestor, percepção da 

função TI na empresa. Já o outro questionário para profissionais pretende entender as 

características principais e traçar o perfil através de perguntas como: tempo de experiência em 

TI, nível de formação, nível de envolvimento na empresa, conhecer o tipo de vínculo 

empregatício, dentre outras informações relevantes dos profissionais de TI da RMR. 

A área da pesquisa também foi citada para facilitar a compreensão e percepção do leitor 

de imediato e entender a abrangência da pesquisa assim como se segue: 

− Área de aplicação: Região Metropolitana do Recife - Período: 2º Semestre de 2004 e 1º 

Semestre de 2005. 

Quanto à forma, as perguntas, em geral, são classificadas em três categorias: abertas, 

fechadas e de múltipla escolha conforme Marconi e Lakatos (2002) definem abaixo: 

− Perguntas abertas. Também chamadas livres ou não limitadas, são as que permitem ao 

informante responder livremente, usando linguagem própria, e emitir opiniões. 

− Perguntas fechadas. Também denominadas limitadas ou de alternativas fixas, são aquelas 

em que o informante escolhe sua resposta entre duas opções: sim e não. 

− Perguntas de múltipla escolha. São perguntas fechadas, mas que apresentam uma série de 

possíveis respostas, abrangendo várias facetas do mesmo assunto. 

Com o objetivo de obter um maior número de respondentes e facilitar o preenchimento 

dos questionários, os mesmos foram implementados também em meio digital, sendo 

construído um site na Internet. Assim, tornou-se menos onerosa a pesquisa, pois os 

respondentes ficaram com mais uma opção para se manifestar sobre a pesquisa, além de todos 

os dados já serem automaticamente armazenados em um banco de dados. 

Para análise dos dados obtidos foi utilizado o software Statistica (STATSOFT, 2001). 

Foram realizados os seguintes procedimentos de análise: descrição dos dados, teste de 

hipótese e análise de regressão. Neste trabalho procurou-se realizar uma análise exploratória, 
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para estabelecer algumas hipóteses sobre a exploração de SI/TI na RMR, não tendo sido 

observadas nas análises condições de maior rigor. 

Teste de Hipótese 

Entende-se por hipótese a qualquer afirmação que se faça sobre um determinado 

parâmetro desconhecido. Com base numa amostra da população estabelece-se uma regra de 

decisão, segundo a qual rejeita-se ou aceita-se a hipótese proposta. Esta regra de decisão é 

chamada teste. Os testes de hipótese são procedimentos para a tomada de decisões. No teste 

são colocadas duas hipóteses sobre alguma característica de interesse, a hipótese nula - H0 e a 

hipótese alternativa - H1. 

Existem dois tipos de erros envolvidos num processo de teste de hipótese que são 

apresentados na tabela 3.1. A probabilidade α, de rejeitar uma hipótese verdadeira é chamada 

probabilidade do erro do tipo I. No caso de aceitar uma hipótese falsa, o erro é denominado 

erro do tipo II e β é a probabilidade do erro do tipo II. 

Tabela 3.1 - Decisão 

 H0 verdadeiro H1 verdadeiro 

H0 aceito decisão correta erro tipo I (α) 

H1 aceito erro tipo II (β) decisão correta 

Fonte: Hoel (1980)   

 

Análise de Regressão 

A análise de regressão busca prever o valor de uma variável com base no valor de outras 

variáveis relacionadas por meio de uma equação. A variável que deseja-se prever é chamada 

de variável dependente. As variáveis que servirão como base para a previsão da variável 

dependente são chamadas de variáveis explicativas. A equação utilizada para representar a 

relação existente entre as variáveis é o modelo de regressão. 

O modelo de regressão com duas variáveis pode ser assim representado: 

Y = f(X) 

Y – variável dependente, ou variável que se deseja explicar 

X – variável independente (causal) 
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f(X) – uma função de X. Assim os valores de Y podem ser determinados uma vez 

conhecidos os valores de X. 

O modelo acima representado é chamado de modelo de regressão simples, pois nele é 

considerado apenas uma variável independente. A função f(X) pode assumir varias formas: 

Y = a + bX (modelo regressão linear simples) 

Y = abX (modelo de regressão exponencial) 

Y = a + bX + cX2 (modelo de regressão parabólica) 

a e b são valores numéricos constantes (parâmetros do modelo) 

Neste trabalho será realizada uma regressão linear simples, representada por: 

Y = a + bX 

Deseja-se estimar a e b da reta, de tal forma que o erro total da previsão 

�
∧

− 2)( ii YY seja o menor possível. 

Y – valores reais 

∧
Y  - valores previstos 

Desenvolvendo-se a expressão do erro total encontram-se as equações normais: 

� �+= XbnaY  

� � �+= 2XbXaXY  n – número de observações de X e Y,  

 (i – foi suprimido apenas para efeito de simplificação na apresentação do modelo.) 

A partir das equações normais é possível encontrar a e b e assim a equação da reta que 

melhor representa os dados. Uma forma de medir o ajuste ou a perfeição do relacionamento 

ou perfeição do ajuste entre X e Y, obtido através da linha reta, é através do coeficiente de 

correlação R. 11 +≤≤− R  

R = +1 – correlação positiva perfeita (X e Y variam no mesmo sentido) 

R = -1 – correlação negativa perfeita (X e Y são inversamente relacionadas) 



Capítulo 3 Metodologia de Pesquisa 

 

46 

A correlação entre X e Y é mais fraca, à medida que R se aproxima de zero. 

2222 )()(

))((

����

���

−−

−
=

YYnXXn

YXXYn
R  

Em vez do coeficiente de correlação, pode-se trabalhar com o coeficiente de 

determinação R2 [0,+1]. O R2 é interpretado como sendo a proporção da variação de Y 

explicada pela variação de X. 

Se R2 = 0,85, isto significa que 85% da variação de Y é explicada pela variação de X, os 

outros 15% deve-se a explicações desconhecidas. 

Uma forma de verificar se todos os pressupostos dos modelos foram atendidos é realizar 

uma análise dos resíduos. Para tanto, assume-se que X causa Y através de uma relação linear, 

e toda a variação em torno dessa relação deve-se ao efeito (erro) aleatório. (BARBETTA, 

2004).
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4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

A pesquisa tratou de duas investigações, uma direcionada para analisar as empresas e 

outra para analisar os profissionais de TI. Abaixo segue a análise descritiva e exploratória de 

ambos os questionários. 

Foram enviados cerca de 1600 e-mails a empresas e profissionais de TI da RMR. Os 

dados coletados no questionário de empresas representaram um total de 37 respondentes e os 

dados coletados no questionário de profissionais representaram um total de 348 respondentes. 

Os comparativos realizados em algumas tabelas podem não conter o número total de empresas 

e profissionais respondentes, devido a natureza de alguns questionamentos apresentados. 

4.1 Análise descritiva das empresas 

Como resultado da pesquisa constata-se que em um universo total de 37 empresas 

pesquisadas, 31 são privadas e 6 são públicas, como apresentado nas tabelas a seguir. 

Percebe-se também que em relação ao ramo de atividade as empresas são, em sua maioria, 30 

prestadoras de serviços, 5 indústrias e  2 empresas de comércio, conforme tabela 4.1. 

Tabela 4.1 - Ramo de atividade 

Ramo de Atividade Quantidade % 

Serviço 30 81,08 

Indústria 5 13,51 

Comércio 2 5,41 

Total 37 100,00 

Fonte: o autor   

 

Com relação ao setor de atividades participaram da pesquisa empresas de Informática, 

Construção Civil, Distribuição de produtos Químicos, Saneamento, Música, Hospitalar, 

Gráfica, Governo, Metalúrgica, Educação, Segurança Pública, Laboratório, Advocacia, 

Arquitetura, Transporte e Turismo. 
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Na tabela 4.2 é apresentada a divisão por tipo de empresa, onde a maior parte 83,78% 

encontra-se como empresas privadas. 

Tabela 4.2 - Tipo de empresa 

Tipo de Empresa Quantidade % 

Privada 31 83,78 

Pública 6 16,22 

Total 37 100,00 

Fonte: o autor   

 

Na tabela 4.3 observa-se que as empresas da RMR pesquisadas possuem capital 

nacional em sua maioria, ou seja, em torno de 89%. 

Tabela 4.3 - Tipo de capital 

Tipo de Capital Quantidade % 

Nacional 33 89,19 

Nacional e Internacional 4 10,81 

Total 37 100,00 

Fonte: o autor   

 

Na tabela 4.4 verifica-se que grande parte das empresas 46,67% está na faixa abaixo de 

R$ 500.000,00 de faturamento anual. 

Tabela 4.4 - Faixa de faturamento 

Em qual faixa melhor se enquadra o 

faturamento bruto anual da empresa? 

Quantidade % 

Abaixo de R$ 500.000,00 14 46,67 

De R$ 1.000.000,01 a R$ 5.000.000,00 6 20,00 

De R$ 10.000.000,01 a R$ 50.000.000,00 7 23,33 

De R$ 500.000,01 a R$ 1.000.000,00 2 6,67 

Acima de R$ 50.000.000,00 1 3,33 

Total 30 100,00 

Fonte: o autor   

 



Capítulo 4 Análise e interpretação dos dados 

 

49 

Na tabela 4.5 observa-se que os gestores respondentes foram em sua maioria do sexo 

masculino como apresentado a seguir. 

Tabela 4.5 - Sexo 

Sexo Quantidade % 

Masculino 26 86,67 

Feminino 4 13,33 

Total 30 100,00 

Fonte: o autor 

 

Na tabela 4.6 investigou-se o nível de formação do gestor da empresa. Pode-se constatar 

que apenas 1 dos gestores pesquisados não possui um curso superior, em comparação com os 

outros 36 que possuem graduação, especialização ou mestrado que somam 97,30% dos 

respondentes. 

Tabela 4.6 - Nível de formação 

Nível de Formação Quantidade % 

Especialização 9 24,32 

Graduação 21 56,76 

Mestrado Profissionalizante 4 10,81 

Ensino Médio 2º Grau 1 2,70 

Mestrado Acadêmico 2 5,41 

Total 37 100,00 

Fonte: o autor   

 

Na tabela 4.7 visualiza-se que mais de 50% dos gestores pesquisados cursaram 

universidades públicas nacionais como: UFPE – Universidade Federal de Pernambuco, 

UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco e UPE - Universidade de Pernambuco. 
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Tabela 4.7 - Instituição de ensino 

Instituição Quantidade % 
AESO 1 2,70 
CEDEPE 3 8,11 
ESUDA 1 2,70 
FAMA 1 2,70 
FAUPE 1 2,70 
FBV 1 2,70 
FIR 5 13,51 
FUNESO 1 2,70 
UFAL 1 2,70 
UFPE 14 37,84 
UFRPE 2 5,41 
UNICAP 3 8,11 
UPE 3 8,11 
Total 37 100 
Fonte: o autor   

 

Com respeito ao curso de graduação destes gestores relaciona-se: Zootecnia, 

Administração, Ciências da Computação, Ciências Geodésicas, Marketing, Engenharia de 

Produção, Arquitetura e Urbanismo, Desenho Industrial, Direito Civil Empresarial, 

Licenciatura em Música e Medicina.  

A tabela 4.8 apresenta a distribuição da faixa de salário mensal dos gestores e o que se 

observou é que 37,14% se encontram na faixa de R$ 4.000,01 a R$ 8.000,00 mensais. 

Tabela 4.8 - Faixa de salário atual 

Em qual das seguintes faixas se 

encaixa o seu salário atual? 

Quantidade % 

Até R$ 1.000,00 3 8,57 

De R$ 1.000,01 a R$ 2.000,00 5 14,29 

De R$ 8.000,01 a R$ 16.000,00 4 11,43 

De R$ 4.000,01 a R$ 8.000,00 13 37,14 

De R$ 2.000,01 a R$ 4.000,00 10 28,57 

Total 35 100,00 

Fonte: o autor   

 

Um aspecto que se imagina poder afetar o investimento em TI é a percepção que o 

gestor ou patrocinador tem sobre a utilidade da TI, conforme a tabela 4.9 abaixo. 



Capítulo 4 Análise e interpretação dos dados 

 

51 

− Opção 1. Vê a TI como melhoria interna para os processos (28 repostas); 

− Opção 2. Vê a TI como diferencial competitivo (22 respostas); 

− Opção 3. Vê a TI como facilitador da comunicação (19 respostas); 

− Opção 4. Vê a TI como despesa (1 resposta). 

Na análise pode-se destacar que 14 gestores ou 37,84% dos respondentes percebem a TI 

como melhoria interna para os processos, como diferencial competitivo e facilitador da 

comunicação. Verifica-se também que 11 gestores ou 29,73% percebem a TI apenas como 

melhoria interna para os processos. 

Tabela 4.9 - Percepção de TI 

Qual é a sua percepção como gestor em relação 
à Tecnologia da Informação (TI) na empresa? 

Quantidade % 

Vê a TI como melhoria interna para os processos e 
Vê a TI como diferencial competitivo 1 2,70 
Vê a TI como melhoria interna para os processos e 
Vê a TI como facilitador da comunicação 1 2,70 
Vê a TI como melhoria interna para os processos, 
Vê a TI como diferencial competitivo e Vê a TI 
como facilitador da comunicação. 14 37,84 
Apenas Vê a TI como melhoria interna para os 
processos 11 29,73 
Apenas Vê a TI como diferencial competitivo 6 16,22 
Apenas Vê a TI como facilitador da comunicação 3 8,11 
Todos 1 2,70 
Total 37 100,00 
Fonte: o autor   

 

A tabela 4.10 separa as empresas com relação as três fases em que estas podem estar, 

com relação à cultura de Sistemas de Informação. O resultado observado segundo a tabela 

4.10 é que poucas são as empresas que ainda permanecem sem cultura de Sistemas de 

Informação. 
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Tabela 4.10 - Fase que a empresa se encontra em relação à cultura de SI 

1. Em que fase se encontra sua empresa, atualmente, 

em relação à cultura de Sistemas de Informação? 

Quantidade % 

Em fase inicial 15 40,54 

Difundida entre todos os setores 21 56,76 

Nenhuma 1 2,70 

Total 37 100,00 

Fonte: o autor   

 

Na tabela 4.11 procurou-se investigar em qual nível de dependência de SI a empresa se 

encontra de acordo com a visão do gestor. Dos 37 respondentes, 22 que representam mais de 

50% informaram ter um alto nível de dependência em relação ao uso de SI na empresa. 

Tabela 4.11 - Nível de dependência de SI 

2. Qual o nível de dependência da sua empresa em relação 

ao uso de Sistemas de Informações, na sua visão? 

Quantidade % 

Médio 12 32,43 

Alto 22 59,46 

Baixo 3 8,11 

Total 37 100,00 

Fonte: o autor   

 

Através dos dados da tabela 4.12 pode-se analisar que mais de 50% das empresas 

pesquisadas da RMR investem abaixo de R$ 50.000,00 por ano em SI/TI. 

Tabela 4.12 - Investimento anual em SI/TI 

3. Quanto a empresa investe 

anualmente em SI/TI? 

Quantidade % 

Abaixo de R$ 50.000,00 21 56,76 

De R$ 100.000,01 a R$ 500.000,00 4 10,81 

De R$ 50.000,01 a R$ 100.000,00 6 16,22 

De R$ 500.000,01 a R$ 1.000.000,00 4 10,81 

Acima de R$ 5.000.000,00 2 5,41 

Total 37 100,00 

Fonte: o autor   
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A seguir a tabela 4.13 faz referência a tabela 4.12 para que o gestor informe quanto do 

valor investido em SI/TI é destinado a terceirização. Como resultado o que se observa é que 

21 empresas investem menos de 10% em terceirização, portanto isso representa 56,76% da 

opinião dos gestores. 

Tabela 4.13 - Investimento em terceirização 

4. Deste valor acima investido em SI/TI 

quanto é investido em terceirização? 

Quantidade % 

< 10% 21 56,76 

de 25% a 50% 5 13,51 

> 70% 3 8,11 

de 10% a 25% 8 21,62 

Total 37 100,00 

Fonte: o autor   

 

Mais de 50% das empresas encontram-se com um nível médio de automação, ou seja, os 

processos estão informatizados e isso indica que poucas empresas não estão adotando 

tecnologias para melhorar o controle, agilizar processos, diminuir taxa de erros e aumentar a 

qualidade na prestação dos serviços e na manufatura de produtos, conforme a tabela 4.14 a 

seguir. 

Tabela 4.14 - Nível de automação da empresa 

5. Qual o nível de automação que a empresa se encontra, 

ou seja, o nível em que os processos estão informatizados? 

Quantidade % 

Médio 19 51,35 

Baixo 6 16,22 

Alto 12 32,43 

Total 37 100,00 

Fonte: o autor   

 

Na tabela 4.15 pode-se constatar que 23 empresas não utilizam metodologia para 

planejamento de SI enquanto que 14 utilizam pelo menos uma metodologia. De acordo com a 

tabela abaixo, 37,84% das empresas utilizam alguma metodologia, este dado preocupa, pois 

demonstra que as empresas ainda não estão atentas para os benefícios trazidos pelo 

planejamento de Sistemas de Informação. 
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Tabela 4.15 - Utilização de metodologia para planejamento de SI 

6. A empresa utiliza alguma metodologia para 

planejamento de Sistemas de Informação? 

Quantidade % 

Não 23 62,16 

Sim 14 37,84 

Total 37 100,00 

Fonte: o autor   

 

Muitas empresas atualmente possuem relatórios gerenciais que apresentam aos seus 

gestores o nível de satisfação dos clientes. Dia após dia essa preocupação se torna um 

importante fator de obtenção de vantagem competitiva para a empresa. A tabela 4.16 procura 

retratar qual o nível de satisfação dos clientes conforme apresentado a seguir. 

Tabela 4.16 - Nível de satisfação dos clientes 

7. Qual o nível de satisfação dos clientes em 

relação aos serviços prestados pela sua empresa? 

Quantidade % 

Bom 20 54,05 

Ótimo 13 35,14 

Regular 4 10,81 

Total 37 100,00 

Fonte: o autor   

 

A tabela 4.17 demonstra que no universo pesquisado, mais de 90% dos gestores 

consideram ter fácil acesso e médio acesso às informações necessárias à tomada de decisão. 

Tabela 4.17 - Disponibilidade das informações 

8. Como você avaliaria a disponibilidade das informações para 

auxiliar uma tomada de decisão da diretoria na sua empresa? 

Quantidade % 

Fácil Acesso 17 45,95 

Médio Acesso 18 48,65 

Difícil Acesso 2 5,41 

Total 37 100,00 

Fonte: o autor   

 

Diversos autores comentam na literatura que as empresas não possuem critérios para 

investir em SI/TI e outros comentam que as empresas investem baseados nos concorrentes ou 
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na tendência de mercado e poucos investem baseados num planejamento financeiro ou num 

planejamento técnico especializado em TI. Na tabela 4.18 é apresentado o resultado de acordo 

com a realidade encontrada nas empresas pesquisadas da RMR. 

− Opção 1. Baseado no que os concorrentes investem ( 3 respostas); 

− Opção 2. Critérios técnicos (24 respostas); 

− Opção 3. Critérios financeiros (17 respostas); 

− Opção 4. Tendência de mercado (14 respostas). 

Tabela 4.18 - Critério para investir em SI/TI 

9. Qual o critério utilizado pela sua 
empresa para investir em SI/TI? 

Quantidade % 

Baseado no que os concorrentes 
investem e Tendência de mercado 1 2,70 
Baseado no que os concorrentes 
investem, Critérios técnicos e 
Critérios financeiros 1 2,70 
Critérios técnicos e Critérios 
financeiros 5 13,51 
Critérios técnicos e Tendência de 
mercado 2 5,41 
Critérios técnicos, Critérios 
financeiros e Tendência de mercado 5 13,51 
Critérios financeiros e Tendência de 
mercado 1 2,70 
Apenas Critérios técnicos 10 27,03 
Apenas Critérios financeiros 4 10,81 
Apenas Tendência de mercado 4 10,81 
Nenhum 3 8,11 
Todos 1 2,70 
Total 37 100,00 
Fonte: o autor   

 

Atualmente as empresas não podem mais deixar de utilizar softwares que auxiliem as 

tomadas de decisão e ferramentas de mineração de dados, essa realidade e o comportamento 

das empresas pesquisadas da RMR em relação ao uso de ferramentas facilitadoras para apoio 

a decisão é constatada nos dados apresentados na tabela 4.19. 

− Opção 1. Data Mining (4 respostas); 

− Opção 2. ERP (11 respostas); 

− Opção 3. CRM (10 respostas); 
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− Opção 4. Data Warehouse (4 respostas). 

Tabela 4.19 - Utilização de software de apoio a decisão 

10. Sua empresa utiliza algum software como: Quantidade % 

Data Mining e Data Warehouse 1 2,78 
Data Mining, ERP, Data Warehouse e outros 1 2,78 
ERP e CRM 6 16,67 
Data Warehouse e Outros 1 2,78 
Apenas Data Mining 1 2,78 
Apenas ERP 3 8,33 
Apenas CRM 3 8,33 
Nenhum 16 44,44 
Outros 3 8,33 
Todos 1 2,78 
Total 36 100,00 
Fonte: o autor   

 

A tabela 4.20 reflete os cinco objetivos de desempenho citados por Slack (2002) para 

tentar entender o grau de importância que as empresas dão a cada um deles. O resultado 

demonstra que as empresas se preocupam com os cinco objetivos de desempenho, os quais 

representam 25% da amostra. 

− Opção 1. Rapidez (29 respostas); 

− Opção 2. Qualidade (29 respostas); 

− Opção 3. Custo (19 respostas); 

− Opção 4. Confiabilidade/Credibilidade (28 respostas); 

− Opção 5. Flexibilidade (17 respostas). 
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Tabela 4.20 - O uso de SI/TI como melhoria para os clientes 

11. O uso de SI/TI nos produtos e serviços da 
sua empresa procura melhorar para o cliente: 

Quantidade % 

Rapidez e Qualidade 1 2,78 
Rapidez e Flexibilidade 1 2,78 
Rapidez, Qualidade e 
Confiabilidade/Credibilidade 3 8,33 
Rapidez, Qualidade, Custo e 
Confiabilidade/Credibilidade 5 13,89 
Rapidez, Qualidade, Custo e Flexibilidade 1 2,78 
Rapidez, Qualidade, 
Confiabilidade/Credibilidade e Flexibilidade 3 8,33 
Rapidez, Qualidade, e Flexibilidade 1 2,78 
Rapidez, Custo e Confiabilidade/Credibilidade 1 2,78 
Rapidez, Confiabilidade/Credibilidade e 
Flexibilidade 1 2,78 
Qualidade e Confiabilidade/Credibilidade 1 2,78 
Qualidade, Custo e Confiabilidade/Credibilidade 1 2,78 
Apenas Rapidez 1 2,78 
Apenas Qualidade 2 5,56 
Apenas Confiabilidade/Credibilidade 2 5,56 
Nenhum 1 2,78 
Todos 9 25,00 
Todos e outros 2 5,56 
Total 36 100,00 
Fonte: o autor   

 

Uma importante percepção do gestor deve ser na hora de decidir os investimentos em 

SI/TI. A tabela 4.21 apresenta os resultados dessa problemática e demonstra que na RMR as 

empresas pesquisadas estão utilizando pelo menos uma metodologia de planejamento de 

investimento o que representa 41,67% do total. Esse resultado demonstra que as empresas 

pesquisadas da RMR investem conscientes e não apenas baseadas em experiências passadas 

ou sem aplicação de metodologia. As empresas ainda utilizam pouquíssimas ferramentas de 

apoio a decisão somente 2 das 36 que responderam, realmente utilizam essas ferramentas. 

Tabela 4.21 - Decisão de investimento em SI 

12. Como a empresa decide o investimento em Sistemas 
de Informação? 

Quantidade % 

Utiliza uma metodologia de planejamento de investimento 15 41,67 
Decide baseada apenas em experiências passadas 10 27,78 
Utiliza ferramentas de apoio a decisão 2 5,56 
Nenhuma metodologia é utilizada 8 22,22 
Outros 1 2,78 
Total 36 100 
Fonte: o autor   
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A tabela 4.22 apresenta o estágio de maturidade com relação ao uso de SI/TI em que se 

encontram as empresas da RMR pesquisadas, segundo o modelo de Nolan e Gibson (1974) 

apresentado no capítulo 2 desta dissertação. 

Tabela 4.22 - Os 6 estágios de maturidade de Nolan e Gibson (1974) 

13. Em que estágio sua empresa encontra-se 
em relação a utilização de SI/TI? 

Quantidade % 

Estágio I 7 18,92 
Estágio II 5 13,51 
Estágio III 8 21,62 
Estágio IV 6 16,22 
Estágio V 2 5,41 
Estágio VI 9 24,32 
Total 37 100 
Fonte: o autor   

 

Procurou-se através da tabela 4.23, identificar o sistema operacional usado nas empresas 

pesquisadas da RMR. A grande maioria (mais de 60%) utiliza o WINDOWS, sistema criado 

pela empresa Microsoft, como sistema de trabalho. Abaixo segue os tipos de sistema 

operacional de rede utilizados na pesquisa. 

− Opção 1. Novell (3 respostas); 

− Opção 2. WINDOWS (35 respostas); 

− Opção 3. UNIX (2 respostas); 

− Opção 4. LINUX (12 respostas). 

Tabela 4.23 - Sistema Operacional adotado na empresa 

14. Qual tipo de Sistema Operacional de 
rede que é adotado na sua empresa? 

Quantidade % 

Novell e WINDOWS 1 2,70 
Novell, WINDOWS e LINUX 2 5,41 
WINDOWS e UNIX 1 2,70 
WINDOWS e LINUX 6 16,22 
WINDOWS, UNIX e LINUX 1 2,70 
WINDOWS, UNIX, LINUX e outros 1 2,70 
Apenas WINDOWS 23 62,16 
Apenas LINUX 2 5,41 
Total 37 100 
Fonte: o autor   
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A tabela 4.24 apresenta o banco de dados utilizado pela empresa para armazenar 

informações e servir de base para aplicações e ferramentas de apoio a decisão. É necessário 

esclarecer que os resultados apresentaram um alto índice de utilização de outros bancos de 

dados não mencionados no questionário e cadastrados pelos respondentes tais como: 

PostgreSQL, MySQL. 

− Opção 1. ORACLE (13 respostas); 

− Opção 2. DB2 (5 respostas); 

− Opção 3. Microsoft ACCESS (11 respostas); 

− Opção 4. SQL Server (11 respostas). 

Tabela 4.24 - Banco de dados utilizado na empresa 

15. Qual Banco de Dados 
sua empresa utiliza? 

Quantidade % 

ORACLE e DB2 1 2,70 
ORACLE e SQL Server 3 8,11 
ORACLE e outros 1 2,70 
ORACLE, DB2 e outros 1 2,70 
ORACLE, Microsoft 
ACCESS e SQL Server 1 2,70 
ORACLE, Microsoft 
ACCESS, SQL Server e 
outros 1 2,70 
Microsoft ACCESS e 4 2 5,41 
Microsoft ACCESS e outros 1 2,70 
Microsoft ACCESS, SQL 
Server e outros 1 2,70 
SQL Server e outros 1 2,70 
Apenas ORACLE 3 8,11 
Apenas DB2 1 2,70 
Apenas Microsoft ACCESS 5 13,51 
Apenas SQL Server 1 2,70 
Nenhum 4 10,81 
Outros 8 21,62 
Todos 2 5,41 
Total 37 100 
Fonte: o autor   

 

Várias empresas desenvolvem suas próprias aplicações de Sistemas de Informação, 

incluindo as ferramentas de apoio à decisão, e para tanto necessitam usar alguma linguagem 

de programação. Abaixo são mencionadas algumas linguagens mais utilizadas atualmente 
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pelas empresas. O item outros contempla as demais linguagens não expressamente citadas na 

tabela 4.25. 

− Opção 1. DELPHI (19 respostas); 

− Opção 2. JAVA (13 respostas); 

− Opção 3. PHP (14 respostas); 

− Opção 4. ASP (11 respostas). 

Tabela 4.25 - Linguagens de programação utilizadas pelas empresas 

16. Que linguagens de programação 
sua empresa utiliza? 

Quantidade % 

DELPHI e JAVA 1 2,70 
DELPHI e PHP 3 8,11 
DELPHI e outros 1 2,70 
DELPHI, JAVA e ASP 1 2,70 
DELPHI, JAVA, PHP e outros 3 8,11 
DELPHI, JAVA, PHP, ASP e outros 1 2,70 
DELPHI, JAVA, ASP e outros 1 2,70 
DELPHI, PHP e ASP 1 2,70 
DELPHI, PHP e outros 1 2,70 
DELPHI, ASP e outros 1 2,70 
JAVA e PHP 1 2,70 
JAVA e outros 1 2,70 
JAVA, PHP e ASP 1 2,70 
JAVA, PHP, ASP e outros 1 2,70 
JAVA, ASP e outros 1 2,70 
PHP, ASP e outros 1 2,70 
Apenas DELPHI 4 10,81 
Apenas ASP 1 2,70 
Nenhum 9 24,32 
Outros 2 5,41 
Todos 1 2,70 
Total 37 100 
Fonte: o autor   

 

Pesquisou-se também em relação a Internet como as empresas estão organizadas e 

verificou-se que grande parte possui apenas site institucional e rede corporativa. A tabela 4.26 

aponta o quadro informando o percentual das empresas que possuem umas das opções 

informadas abaixo: 

− Opção 1. Portal Corporativo (10 respostas); 
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− Opção 2. Portal e-commerce (2 respostas); 

− Opção 3. Site Institucional (24 respostas); 

− Opção 4. Intranet e/ou Extranet (26 respostas). 

Tabela 4.26 - O que a empresa possui relacionado a Internet 

17. Em relação a Internet, a sua empresa possui: Quantidade % 
Portal Corporativo e Intranet e/ou Extranet 1 2,70 
Portal Corporativo, Site Institucional e Intranet e/ou 
Extranet 5 13,51 
Portal Corporativo, Site Institucional, Intranet e/ou 
Extranet e outros 2 5,41 
Site Institucional e Intranet e/ou Extranet 8 21,62 
Apenas Site Institucional 7 18,92 
Apenas Intranet e/ou Extranet 8 21,62 
Nenhum 4 10,81 
Todos 2 5,41 
Total 37 100 
Fonte: o autor   

 

Da avaliação das tabelas constata-se que na maioria (nem sempre maioria absoluta) das 

empresas pesquisadas seus gestores percebem a TI como uma possibilidade de melhoria dos 

processos internos, diferencial competitivo e facilitador de comunicação. Têm a cultura de 

Sistemas de Informação difundida entre todos os setores da organização. Seus gestores 

declaram alta dependência com relação ao uso de SI/TI. Apresentam nível de automação 

médio e não utilizam metodologia para fazer planejamento de SI. Seus gestores avaliam a 

disponibilidade das informações para auxiliar no processo decisório de médio acesso. 

Decidem o investimento em TI baseado em critérios técnicos, não utilizam freqüentemente 

aplicações tais como ERP, CRM, Data Warehouse e Data Mining. Utilizam metodologia de 

planejamento de investimento para fazer o investimento em TI. Adotam sistema operacional 

WINDOWS, utilizam outros bancos de dados além dos mencionados na pesquisa, possuem 

site institucional, Internet e/ou Extranet. 

No próximo item apresenta-se a análise exploratória dos dados das empresas. 

4.2 Análise exploratória dos dados das empresas 

Um aspecto muito discutido na literatura é se o investimento realizado em SI/TI 

realmente afeta o faturamento da empresa, ou seja, se investir em TI traz retornos para as 
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organizações. Com o objetivo de construir uma hipótese sobre este tema, realizou-se uma 

análise de regressão linear simples, onde se buscou avaliar quanto do faturamento médio 

anual das empresas pesquisadas pode ser explicado pelo investimento em SI/TI. A tabela 4.27 

mostra os resultados de uma análise de regressão realizada com todas as empresas 

pesquisadas. Não foi realizada uma análise de resíduos, uma vez que o objetivo não era de 

construir um modelo de regressão para explicar o faturamento das empresas e sim para 

explicar o impacto do investimento em TI sobre o faturamento. 

Tabela 4.27 - Análise de regressão 

Sumário de Regressão para a variável dependente: 
Faturamento anual 

Variável independente: Investimento anual médio em TI 

R= ,43862140 R²= ,19238873 Adjusted R²= ,16008428 

F(1,25)=5,9555 p<,02210 Std.Error of estimate: 8592E3 

Fonte: o autor 

 

Na tabela 4.27 está indicado que o investimento anual médio em TI explica em torno de 

16% do faturamento anual médio das empresas pesquisadas. Em uma outra regressão 

excluindo-se as empresas públicas da análise, verificou-se que o investimento em TI explica 

em torno de 40% do faturamento destas empresas, como apresentado na tabela 4.28. O que 

pode ser considerado um percentual bastante significativo, uma vez que o faturamento de uma 

empresa pode ser explicado por um conjunto de fatores e investimento em TI é apenas um 

deles. 

Tabela 4.28 - Análise de regressão com empresas privadas 

Sumário de Regressão para a variável  
Dependente: Faturamento anual 

Variável independente: Investimento anual médio em TI 

R= ,65480454      R²= ,42876899     Adjusted R²= ,40280395 

F(1,22)=16,513 p<,00052 Std.Error of estimate: 4670E3 

Fonte: o autor 

 

Entretanto, como algumas das empresas pesquisadas são do setor de informática, estas 

poderiam estar viezando o resultado da análise, portanto para confirmar os resultados da 

tabela 4.28 acima, realizou-se uma outra regressão retirando agora da análise as empresas de 

informática. O resultado é apresentado na tabela 4.29 a seguir. 
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Tabela 4.29 - Análise de regressão com empresas privadas que não são do setor de informática 

Sumário de Regressão para a variável  
Dependente: Faturamento anual 

Variável independente: Investimento anual médio em TI 

R= ,65088279     R²= ,42364841    Adjusted R²= ,38762643      

F(1,22)= 11,76083p<,003440 

Fonte: o autor 

 

Observa-se que os resultados sofreram pouca alteração, não invalidando as conclusões 

anteriores. 

Prosseguindo com a exploração dos dados realizou-se um teste de hipótese e verificou-

se uma correlação estatisticamente significativa entre a variável percepção que o gestor da 

empresa tem de TI e o critério utilizado pela empresa para decidir sobre o investimento em TI, 

conforme apresentado no Apêndice III. Nesta análise, 37,84% dos respondentes percebem a 

TI como uma ferramenta para melhoria dos processos internos, como um diferencial 

competitivo e como um facilitador da comunicação; destes, 50% utilizam critérios técnicos, 

critérios financeiros e tendências de mercado para decidir sobre o investimento em TI. 

29,73% percebem a TI apenas como uma ferramenta para melhoria dos processos internos; 

destes, 54,55% utilizam critérios técnicos para decidir sobre o investimento em TI. 16,22% 

dos respondentes percebem a TI como diferencial competitivo; destes, 66,67% usam critérios 

técnicos para decidir sobre o investimento em TI. 8,11% percebem a TI apenas como 

facilitador da comunicação; destes, 66,67% utilizam critérios financeiros para decidir sobre 

investimento. 

Realizou-se uma avaliação dos dados para verificar o grau de difusão das empresas com 

relação ao uso de TI segundo o modelo de Sullivan (1985). Como métrica utilizou-se a 

relação entre o número de computadores e número de funcionários fornecido pelas empresas. 

Aquelas empresas que apresentaram esta relação com valor superior a 0,5, o que significa 

superior a dois funcionários por computador, foi considerada de alta difusão, as demais de 

baixa difusão. O resultado desta análise é apresentado na tabela 4.30. A maioria da empresas 

pesquisadas, públicas ou privadas apresentaram alta difusão. 
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Tabela 4.30 - Nível de Difusão 

Tipo Empresa Publica Privada 
Ramo Atividade Alta difusão Baixa difusão Alta difusão Baixa difusão 
Serviço 4 2 17 7 
Indústria 0 0 3 2 
Comércio 0 0 0 2 
Fonte: o autor     

 

Com relação ao grau de infusão ainda segundo o modelo de Sullivan (1985), utilizou-se 

como métrica as respostas às questões: como a empresa se encontra com relação a cultura de 

Sistemas de Informação; qual o nível de dependência da empresa em relação ao uso de 

Sistemas de Informação e a disponibilidade das informações para auxiliar uma tomada de 

decisão de diretoria. Os seguintes critérios de avaliação do grau de infusão, apresentado na 

tabela 4.31, foram adotados. 

Tabela 4.31 - Classificação usada para definir o grau de Infusão 

 Alta Infusão Baixa Infusão 
Cultura de Sistema de Informação Difundida entre todos os setores Nenhuma ou em fase inicial 
Nível de dependência Alto Baixo ou médio 
Disponibilidade de informação Fácil acesso Difícil ou médio acesso 
Fonte: o autor   

 

Os resultados desta análise são apresentados na tabela 4.32. 

Tabela 4.32 - Nível de Infusão 

Tipo Empresa Publica Privada 
Ramo Atividade Alta infusão Baixa infusão Alta infusão Baixa infusão 
Serviço 0 6 7 17 
Industria 0 0 2 3 
Comércio 0 0 0 2 
Fonte: o autor     

 

A maioria das empresas pesquisadas apresentaram baixa infusão. As duas últimas 

análises indicam que as empresas embora façam uso de computadores em toda a organização, 

a TI não penetrou nas empresas em termos de impacto e importância. 

Uma análise das características das empresas que apresentam alta difusão permite 

concluir que nestas empresas os gestores percebem a TI como diferencial competitivo (em 
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alguns casos são identificadas além destas, outras percepções) e são utilizados ao menos 

critérios técnicos para decidir sobre o investimento em TI. 

Os próximos itens apresentam a análise descritiva e exploratória dos dados dos 

profissionais de TI. 

4.3 Análise descritiva dos profissionais de TI 

Na tabela 4.33 observa-se que os respondentes foram em sua maioria do sexo masculino 

como apresentado a seguir. 

Tabela 4.33 - Sexo 

Sexo Quantidade % 
Masculino 228 72,61 
Feminino 86 27,39 
Total 314 100,00 
Fonte: o autor   

 

Na tabela 4.34 procurou-se conhecer o nível de formação dos profissionais pesquisados 

da RMR. Os resultados demonstram que 62,74% dos respondentes possuem curso de 

graduação. Boa parte também possui curso de especialização 15,29%. 

Tabela 4.34 - Nível de formação 

Nível de Formação Quantidade % 
Doutorado 5 1,59 
Ensino Fundamental 1º Grau 1 0,32 
Ensino Médio 2º Grau 22 7,01 
Ensino Profissional Técnico 28 8,92 
Especialização 48 15,29 
Graduação 197 62,74 
Mestrado Acadêmico 12 3,82 
Mestrado Profissionalizante 1 0,32 
Total 314 100,00 
Fonte: o autor   
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Em relação às instituições pode-se constatar na tabela 4.35 que a formação dos 

respondentes se distribui mais entre as universidades públicas do que as universidades 

particulares. 

Tabela 4.35 - Instituição 

Instituição Quantidade % 
AESO 15 4,82 
CEFET-PB 2 0,64 
CEFET-PE 7 2,25 
ESUDA 4 1,29 
ESURP 3 0,96 
FACHO 6 1,93 
FAFIRE 4 1,29 
FBV 4 1,29 
FGV 1 0,32 
FIR 38 12,22 
FUNESO 3 0,96 
IBRATEC 10 3,22 
ITECI 2 0,64 
UFPB 11 3,54 
UFPE 98 31,51 
UFRN 2 0,64 
UFRPE 10 3,22 
UNIBRATEC 13 4,18 
UNICAP 55 17,68 
UNIVERSO 11 3,54 
UPE 12 3,86 
Total 311 100,00 
Fonte: o autor   

 

Na tabela 4.36 a seguir observa-se que aproximadamente 70% dos profissionais 

pesquisados têm formação em SI/TI e  o restante têm formação em outras áreas. 
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Tabela 4.36 - Nome do curso 

Nome do Curso Quantidade % 
Administração 15 4,82 
Ciências Contábeis 6 1,93 
Ciências da Computação 98 31,51 
Curso técnico em informática 31 9,97 
Desenho Industrial / Programação Visual 2 0,64 
Design 6 1,93 
Direito 2 0,64 
Economia 5 1,61 
Eletro Técnica 2 0,64 
Engenharia Civil 1 0,32 
Engenharia da Computação 4 1,29 
Engenharia de Produção 7 2,25 
Engenharia de Telecomunicações 2 0,64 
Engenharia Elétrica 3 0,96 
Engenharia Eletrônica 4 1,29 
Engenharia Mecânica 3 0,96 
Especialização em banco de dados 4 1,29 
Estatística 4 1,29 
Internet e Rede de Computadores 8 2,57 
Licenciatura 30 9,65 
Sistemas de Informação 74 23,79 
Total 311 100,00 
Fonte: o autor   

 

De acordo com a tabela 4.37 pode-se observar o nível de envolvimento dos 

respondentes nas empresas. Os respondentes se concentraram mais no nível operacional 

somando-se 68,21% do total entrevistado. 

Tabela 4.37 - Nível de envolvimento na empresa 

1. Nível de envolvimento na empresa: Quantidade % 
Operacional 236 68,21 
Tático Gerencial 83 23,99 
Estratégico Decisor 27 7,80 
Total 346 100,00 
Fonte: o autor   

 

Segundo observa-se na tabela 4.38 o tempo de experiência na área de TI teve 50% dos 

respondentes enquadrados com a experiência de até 5 anos e 30,35% com mais de 10 anos de 

experiência.  
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Tabela 4.38 - Tempo de experiência na área de TI 

2. Tempo de experiência na área 
de Tecnologia da Informação (TI): 

Quantidade % 

De 6 a 10 anos 68 19,65 
Mais de 10 anos 105 30,35 
Até 5 anos 173 50,00 
Total 346 100,00 
Fonte: o autor   

 

A tabela 4.39 indica que 65,03% dos profissionais de TI pesquisados apresentam faixa 

salarial entre R$ 1.000,01 e R$ 4.000,00. Diante disso pode-se afirmar que o salário médio 

dessa grande maioria gira em torno de R$ 2.500,00. 

Tabela 4.39 - Faixa de salário dos profissionais de TI 

3. Em qual das seguintes faixas 
se encaixa o seu salário atual? 

Quantidade % 

Até R$ 1.000,00 106 30,64 
De R$ 1.000,01 a R$ 2.000,00 112 32,37 
De R$ 2.000,01 a R$ 4.000,00 113 32,66 
De R$ 4.000,01 a R$ 8.000,00 14 4,05 
De R$ 8.000,01 a R$ 16.000,00 1 0,29 
Total 346 100,00 
Fonte: o autor   

 

O que se pretende com essa tabela 4.40 é perceber quanto tempo diariamente os 

profissionais de TI estão despendendo com o uso do computador dentro da empresa. Através 

da tabela abaixo consegue-se visualizar que 74,54% utiliza regularmente o computador no 

período compreendido entre 2 a 8 horas diárias. 

Tabela 4.40 - Tempo diário de uso do computador na empresa 

4. Tempo diário de uso do 
computador na empresa:  

Quantidade % 

Até 2 horas 15 4,60 
De 2 a 8 horas 243 74,54 
Mais de 8 horas 68 20,86 
Total 326 100,00 
Fonte: o autor   

 

Na tabela 4.41 procura-se saber o tempo despendido com o uso do computador fora da 

empresa. O que a tabela abaixo apresenta é que 54,60% utiliza até 2 horas diárias o 

computador nessas condições. 
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Tabela 4.41 - Tempo diário de uso do computador fora da empresa 

5. Tempo diário de uso do 
computador fora da empresa:  

Quantidade % 

Até 2 horas 178 54,60 
De 2 a 8 horas 130 39,88 
Mais de 8 horas 18 5,52 
Total 326 100,00 
Fonte: o autor   

 

Os respondentes foram questionados em relação ao acesso às informações de sua área 

na empresa através de algum Sistema de Informações e 53,68% responderam que não 

possuem acesso conforme a tabela 4.42. 

Tabela 4.42 - Acesso às informações por meio de algum SI 

6. Você tem acesso às informações da 
sua área de atuação na empresa por 
meio de algum Sistema de Informação? 

Quantidade % 

Não 175 53,68 
Sim 151 46,32 
Total 326 100,00 
Fonte: o autor   

 

A tabela 4.43 procura saber dos respondentes se eles utilizam algum SI para auxiliar à 

tomada de decisão dentro da empresa. É importante perceber que 77,91% não utilizam 

nenhum tipo de SI para tal finalidade.  

Tabela 4.43 - Uso de SI para auxiliar à tomada de decisão 

7. Você utiliza algum Sistema de 
Informação para auxiliar na sua 
tomada de decisão dentro da empresa?  

Quantidade % 

Não 254 77,91 
Sim 72 22,09 
Total 326 100,00 
Fonte: o autor   

 

Conforme os dados da tabela 4.44 pode-se afirmar que 31,09% dá suporte técnico a 

equipe de planejamento. 
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Tabela 4.44 - Planejamento e decisões sobre TI 

8. No que se refere ao planejamento e decisões sobre TI na sua 
empresa, você: 

Quantidade % 

Não se envolve nas decisões 32 26,89 
Faz parte da equipe de planejamento e dá suporte técnico a equipe 32 26,89 
Dá suporte técnico a equipe de planejamento 37 31,09 
Faz parte da equipe de planejamento 18 15,13 
Total 119 100,00 
Fonte: o autor   

 

Na tabela 4.45 observa-se que 24,37% dos profissionais de TI estão enquadrados como 

prestadores de serviço terceirizados. 

Tabela 4.45 - Tipo de vínculo com a empresa em que atua 

9. Com relação ao vínculo com a empresa em 
que atua como profissional de TI, você é: 

Quantidade % 

Contratado por tempo indeterminado 43 36,13 
Contratado por tempo determinado 19 15,97 
Contratado ou prestador de serviços terceirizado 29 24,37 
Prestador de serviço (pessoa física) 21 17,65 
Prestador de serviço (pessoa jurídica) 7 5,88 
Total 119 100,00 
Fonte: o autor   

 

Muito se comenta quanto ao grau de satisfação dos profissionais com respeito à relação 

contratual com a empresa e na tabela 4.46 pode-se observar que o conceito bom atingiu o 

índice de 41,18%. 

Tabela 4.46 - Grau de satisfação que o profissional se encontra 

10. Se você é prestador de serviço ou 
terceirizado, tanto como pessoa física ou 
jurídica, em que grau de satisfação você 
se encontra em relação a este vínculo? 

Quantidade % 

Bom 49 41,18 
Ótimo 19 15,97 
Péssimo 10 8,40 
Regular 36 30,25 
Ruim 5 4,20 
Total 119 100,00 
Fonte: o autor   

 

De acordo com a tabela 4.47 abaixo, dos 348 entrevistados, apenas 119 responderam a 

essa pergunta; sendo que dentre eles somente 65, ou seja, 54,62% acreditam que o tipo de 

vínculo com a empresa não influencia no seu poder de decisão sobre TI dentro da empresa. 
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Tabela 4.47 - Influência do tipo de vínculo no poder de decisão sobre TI 

11. Você acredita que o tipo de vínculo 
com a empresa influencia no seu poder 
de decisão sobre TI dentro da empresa?  

Quantidade % 

Sim 54 45,38 
Não 65 54,62 
Total 119 100,00 
Fonte: o autor   

 

Às vezes os profissionais trabalham nas organizações e desconhecem os objetivos 

pretendidos e os produtos e serviços oferecidos por elas. Alguns profissionais procuram 

desenvolver apenas suas atividades e não se preocupam com o projeto macro da organização. 

As opções dadas aos entrevistados e os resultados apresentados estão na tabela 4.48. 

− Opção 1. Você conhece a missão, metas, concorrentes e clientes (73 respostas) ; 

− Opção 2. Você conhece algo sobre o processo produtivo e/ou prestação de serviços (54 

respostas); 

− Opção 3. Você sabe quais são os produtos e serviços oferecidos pela empresa (72 

respostas). 

Tabela 4.48 - Sobre os negócios da empresa que o profissional de TI atua 

12. Sobre os negócios da empresa na qual 
você atua como profissional de TI: 

Quantidade % 

Você conhece a missão, metas, concorrentes 
e clientes e Você conhece algo sobre o 
processo produtivo e/ou prestação de 
serviços 

2 1,68 

Você conhece a missão, metas, concorrentes 
e clientes e Você sabe quais são os produtos 
e serviços oferecidos pela empresa 

11 9,24 

Você conhece algo sobre o processo 
produtivo e/ou prestação de serviços e Você 
sabe quais são os produtos e serviços 
oferecidos pela empresa 

7 5,88 

Apenas Você conhece a missão, metas, 
concorrentes e clientes 27 22,69 

Apenas Você conhece algo sobre o processo 
produtivo e/ou prestação de serviços 14 11,76 

Apenas Você sabe quais são os produtos e 
serviços oferecidos pela empresa 21 17,65 

Nenhum 4 3,36 
Todos 33 27,73 
Total 119 100,00 
Fonte: o autor     
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A tabela 4.49 explica a importância dada pela alta direção a principal função de SI/TI. 

Foram fornecidas 6 opções de respostas aos entrevistados, como apresentado abaixo: 

− Opção 1. Alavancar negócios; 

− Opção 2. Solucionar problemas; 

− Opção 3. Dar suporte aos departamentos; 

− Opção 4. Disseminar novidades; 

− Opção 5. Melhorar qualidade dos processos; 

− Opção 6. Utilizar a TI como diferencial competitivo. 

Segundo a tabela 4.49 dos 346 respondentes dessa pergunta, 32 (representa o maior 

número de respostas na mesma opção), ou seja, 9,25% responderam que a alta direção dá 

maior preferência a opção 5 que significa: melhorar qualidade dos processos.  

Tabela 4.49 - Definição da principal função de SI/TI 

13. Como a alta direção da sua empresa 
define a principal função de SI/TI? 

Quantidade % 

1 e 2 4 1,16 
1 e 3 1 0,29 
1 e 4 2 0,58 
1 e 5 3 0,87 
1 e 6 6 1,73 
1, 2 e 3 2 0,58 
1, 2 e 4 1 0,29 
1, 2 e 5 2 0,58 
1, 2 e 6 1 0,29 
1, 2, 3 e 4 1 0,29 
1, 2, 3 e 5 5 1,45 
1, 2, 3 e 6 1 0,29 
1, 2, 3, 4 e 5 2 0,58 
1, 2, 3, 4 e 6 1 0,29 
1, 2, 3, 5 e 6 9 2,60 
1, 2, 4 e 5 1 0,29 
1, 2, 4 e 6 2 0,58 
1, 2, 4, 5 e 6 4 1,16 
1, 2, 5 e 6 6 1,73 
1, 3 e 5 1 0,29 
1, 3, 4 e 5 1 0,29 
1, 3, 4 e 6 1 0,29 
1, 3, 4, 5 e  6 1 0,29 
1, 3, 5 e 6 5 1,45 
1, 4 e 5 2 0,58 
1, 4 e 6 1 0,29 
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1, 4, 5 e  6 8 2,31 
1, 5 e 6 14 4,05 
2 e 3 11 3,18 
2 e 4 1 0,29 
2 e 5 19 5,49 
2 e 6 3 0,87 
2, 3 e 4 1 0,29 
2, 3 e 5 28 8,09 
2, 3 e 6 3 0,87 
2, 3, 4 e 5 11 3,18 
2, 3, 4, 5 e 6 2 0,58 
2, 3, 5 e 6 3 0,87 
2, 4 e 5 2 0,58 
2, 5 e 6 3 0,87 
3 e 4 1 0,29 
3 e 5 9 2,60 
3 e 6 2 0,58 
3, 4 e 5 2 0,58 
3, 4 e 6 3 0,87 
3, 5 e 6 5 1,45 
4 e 5 3 0,87 
5 e 6 2 0,58 
Apenas 1 15 4,34 
Apenas 2 23 6,65 
Apenas 3 28 8,09 
Apenas 4 4 1,16 
Apenas 5 32 9,25 
Apenas 6 7 2,02 
Nenhum 17 4,91 
Todos 18 5,20 
Total 346 100,00 
Fonte: o autor   

 

A tabela 4.50 apresenta em ordem de importância as principais fontes de informação 

usadas pelos profissionais de TI pesquisados da RMR para se manterem atualizados sobre 

SI/TI. Como resultado a primeira fonte escolhida pelos respondentes foi a Internet. 

Tabela 4.50 - Principais fontes de informação sobre SI/TI 

14. Quais as suas principais fontes 
de informação sobre SI/TI? 

Fontes de informação 

1º Lugar Internet 
2º Lugar Revistas 
3º Lugar Cursos 
4º Lugar Eventos 
5º Lugar Feiras 
6º Lugar Jornais 
Fonte: o autor  
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A forma de análise de sistemas utilizada pelos profissionais de TI é representada na 

tabela 4.51 abaixo. Três tipos de análises foram usados no questionário, que são: 

− Opção 1. Análise Estruturada (159); 

− Opção 2. Análise Essencial (50); 

− Opção 3. Análise Orientada a Objetos (134). 

Pode-se constatar que a análise estruturada ainda é a metodologia de análise de sistemas 

mais conhecida entre os profissionais de TI, entretanto, 27,75% utilizam somente a Análise 

Orientada a Objetos nos seus projetos. 

Tabela 4.51 - Metodologias de análise 

15. Quais as metodologias de análise que você 
já utilizou ou está utilizando atualmente? 

Quantidade % 

Análise Estruturada e Análise Essencial 9 2,60 
Análise Estruturada e Análise Orientada a 
Objetos 67 19,36 

Análise Estruturada e outros 1 0,29 
Análise Estruturada, Análise Orientada a Objetos 
e outros 2 0,58 

Análise Essencial e Análise Orientada a Objetos 3 0,87 
Análise Essencial e outros 1 0,29 
Análise Orientada a Objetos e outros 1 0,29 
Apenas Análise Estruturada 59 17,05 
Apenas Análise Essencial 13 3,76 
Apenas Análise Orientada a Objetos 96 27,75 
Nenhum 70 20,23 
Todos 24 6,94 
Total 346 100,00 
Fonte: o autor     

 

Cita-se abaixo a relação de linguagens de programação utilizadas na pesquisa, com suas 

respectivas opções, que servem de base para o entendimento da tabela 4.52. 

− Opção 1. DELPHI (121 respostas); 

− Opção 2. JAVA (121 respostas); 

− Opção 3. PHP (54 respostas);  

− Opção 4. ASP (60 respostas); 

− Opção 5. VISUAL BASIC (58 respostas). 
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A linguagem mais utilizada pelos profissionais de TI pesquisados são DELPHI e JAVA, 

devendo-se destacar que 19,94% não utilizam nenhuma linguagem de programação em seus 

trabalhos. 

Tabela 4.52 - Linguagens de programação 

16. Que linguagens de programação você utiliza? Quantidade % 
1 e 2 16 4,62 
1 e 3 11 3,18 
1 e 4 3 0,87 
1 e 5 8 2,31 
1 e outros 11 3,18 
1, 2 e 3 6 1,73 
1, 2 e 4 5 1,45 
1, 2 e 5 2 0,58 
1, 2 e outros 5 1,45 
1, 2, 3 e 4 4 1,16 
1, 2, 3 e outros 2 0,58 
1, 2, 3, 4 e outros 3 0,87 
1, 2, 3, 5 e outros 1 0,29 
1, 2, 4, 5 e outros 1 0,29 
1, 3 e 4 2 0,58 
1, 3, 4 e 5 1 0,29 
1, 4 e 5 3 0,87 
1, 5 e outros 1 0,29 
2 e 3 10 2,89 
2 e 4 3 0,87 
2 e 5 2 0,58 
2 e outros 10 2,89 
2, 3 e 4 2 0,58 
2, 3 e 5 1 0,29 
2, 3, 4, 5 e outros 1 0,29 
2, 4 e 5 6 1,73 
2, 4, 5 e outros 2 0,58 
3 e 4 4 1,16 
3 e 5 1 0,29 
3, 4 e 5 5 1,45 
3, 4 e outros 2 0,58 
4 e 5 3 0,87 
4 e outros 1 0,29 
4, 5 e outros 2 0,58 
5 e outros 3 0,87 
Apenas 1 34 9,83 
Apenas 2 37 10,69 
Apenas 3 7 2,02 
Apenas 4 5 1,45 
Apenas 5 13 3,76 
Nenhum 69 19,94 
Outros 36 10,40 
Todos 2 0,58 
Total 346 100,00 
Fonte: o autor   
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4.4 Análise exploratória dos dados dos profissionais de TI 

Um teste de hipótese entre as variáveis faixa salarial e tempo de experiência em SI/TI 

apresentou uma correlação, estatisticamente significativa, entre essas variáveis, como 

apresentado na tabela 4.53. Observa-se que na faixa salarial de até R$ 1.000,00, e entre R$ 

1.000,01 a R$ 2.000,00, concentram-se os respondentes com até 5 anos de experiência. Na 

faixa de R$ 4.000,01 a R$ 16.000,00, os respondentes com mais de 10 anos de experiência. 

Tabela 4.53 - Correlação faixa salarial x tempo de experiência 

Pearson Chi square: 108,613, df=8, p=0,00000 
 

 Faixa salarial De 6 a 10 anos Mais de 10 
anos 

Até 5 anos Total 

Quantidade De R$ 1.000,01 a R$ 2.000,00 26 23 63 112 
% na coluna  38,24% 21,90% 36,42%  
% na linha  23,21% 20,54% 56,25%  
% total  7,51% 6,65% 18,21% 32,37% 
Quantidade De R$ 4.000,01 a R$ 8.000,00 2 12 0 14 
% na coluna  2,94% 11,43% 0,00%  
% na linha  14,29% 85,71% 0,00%  
% total  0,58% 3,47% 0,00% 4,05% 
Quantidade Até R$ 1.000,00 13 8 85 106 
% na coluna  19,12% 7,62% 49,13%  
% na linha  12,26% 7,55% 80,19%  
% total  3,76% 2,31% 24,57% 30,64% 
Quantidade De R$ 2.000,01 a R$ 4.000,00 27 61 25 113 
% na coluna  39,71% 58,10% 14,45%  
% na linha  23,89% 53,98% 22,12%  
% total  7,80% 17,63% 7,23% 32,66% 
Quantidade De R$ 8.000,01 a R$ 16.000,00 0 1 0 1 
% na coluna  0,00% 0,95% 0,00%  
% na linha  0,00% 100,00% 0,00%  
% total  0,00% 0,29% 0,00% 0,29% 
Quantidade Todos os grupos 68 105 173 346 
% total  19,65% 30,35% 50,00%  
Fonte: o autor      

 

Com base nos resultados apresentados sobre os profissionais de TI pesquisados na RMR 

destaca-se que a maioria dos entrevistados são graduados (62,7%) e uma parcela significativa 

tem algum tipo de pós-graduação (20%). A formação dos profissionais pesquisados se 

distribui mais entre as universidades públicas do que as universidades privadas; 30% destes 

apresentam uma outra formação que não informática ou similar. 65,03% dos profissionais 

possuem a faixa salarial entre R$ 1.000,00 e R$ 4.000,00 e esta faixa está diretamente 

relacionada com os anos de experiência na área.  Dos profissionais pesquisados, 58% não se 

envolvem nas decisões sobre TI ou apenas são chamados para dar suporte à equipe de 
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planejamento. A grande maioria destes profissionais declarou conhecer a missão, metas, 

concorrentes e clientes da empresa e usa como principal fonte de informação para se atualizar 

a Internet e revistas especializadas. As metodologias de análise de sistemas mais conhecidas 

entre o profissionais são a análise estruturada e a orientada à objetos. As ferramentas mais 

usadas são DELPHI e JAVA. 
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5. CONCLUSÕES 

5.1 Resultados alcançados e benefícios da pesquisa 

Este trabalho apresenta os resultados obtidos em uma investigação sobre a exploração 

de SI/TI em 37 empresas da Região Metropolitana do Recife, sendo estas em sua maioria 

empresas privadas, que atuam no ramo de serviço, com faturamento anual médio abaixo de 

R$ 500.000,00, além de uma pesquisa com 348 profissionais de TI. Este estudo exploratório 

tem por objetivo familiarizar os pesquisadores com a realidade do uso de TI nesta região e 

permitir a construção de algumas hipóteses. Como o objetivo é construir hipóteses e não testá-

las, o tamanho da amostra pesquisada não é critico.  

Com a análise dos resultados observa-se que estas empresas investem anualmente em TI 

menos que R$ 50.000,00 (o correspondente a aproximadamente 10% do seu faturamento 

anual) e que, no entanto, em especial para as empresas privadas, o investimento em TI explica 

algo em torno de 40% do faturamento destas empresas. Em geral as empresas apresentam um 

nível médio de automação e não utilizam metodologias para realizar planejamento de TI. 

Outro resultado obtido é que a percepção que o gestor da empresa têm de TI reflete-se nos 

critérios e na forma utilizada para decidir sobre o investimento em TI. A pesquisa indica que 

estas empresas ainda não têm consciência do beneficio que a exploração do potencial de TI 

pode trazer para o negócio. Carecem de metodologias para planejar e decidir sobre a 

exploração deste potencial, além de também necessitarem de ferramentas para apoiar a gestão. 

Os profissionais de TI pesquisados, a maioria ocupando funções de nível operacional 

dentro das organizações, são graduados (62,7%) e, uma parcela significativa, tem algum tipo 

de pós-graduação (20%); 30% destes apresentam uma outra formação que não informática ou 

similar. A faixa salarial de até R$ 2.000,00 concentra os profissionais com no máximo 5 anos 

de experiência e acima de R$ 4.000,00 os profissionais com mais de 10 anos de experiência, 

ou seja, a faixa salarial está diretamente relacionada com os anos de experiência na área de TI. 

Dos profissionais pesquisados, 58% não se envolvem nas decisões sobre TI ou apenas são 

chamados para dar suporte à equipe de planejamento, reforçando uma crítica que é feita pelos 

profissionais da área, de que o corpo técnico não é ouvido quando das decisões sobre TI. A 

grande maioria destes profissionais declarou conhecer a missão, metas, concorrentes e clientes 

da empresa.  
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Este resultado contraria uma crítica, agora por parte dos gestores, de que a maior 

deficiência dos profissionais de TI é o desconhecimento do negócio da organização. A grande 

maioria dos profissionais usa como principal fonte de informação para se atualizar a Internet e 

revistas especializadas. As metodologias de análise de sistemas mais conhecidas entre os 

profissionais são a análise estruturada e a orientada a objetos. As ferramentas mais usadas são 

DELPHI e JAVA. 

Todos estes resultados corroboram o encontrado na literatura e em outros estudos 

exploratórios (THONG, 1999; PEREZ, 1998; LI e YE, 1999; IRANI, 2002). 

Esta pesquisa também evidenciou carências metodológicas e tecnológicas por parte das 

empresas pesquisadas em relação a exploração de TI. Constatou-se que 62,16% das empresas 

pesquisadas não utilizam metodologia para fazer planejamento de SI e 44,44% não utilizam 

aplicações tais como ERP, CRM, Data Warehouse e Data Mining. 

5.2 Limitações da pesquisa 

A pesquisa alcançou as metas pretendidas, porém no que se refere às dificuldades e 

limitações encontradas destaca-se, principalmente, a falta de interesse das empresas em 

preencher o questionário. Foram procurados sindicatos, associações, fundações, prefeituras e 

Governo do Estado, dentre outros, para apoiar a pesquisa, porém nem todos puderam 

colaborar muito, pois além da burocracia havia o pretexto de impossibilidade de repassar os 

dados considerados sigilosos, os quais poderiam auxiliar bastante a pesquisa acadêmica. 

Mesmo assim foram recebidas 37 respostas de empresas da RMR. Na pesquisa com os 

profissionais as dificuldades foram menores e conseqüentemente o número de respondentes 

foi bem maior 348, visto que as respostas dependiam apenas de cada profissional 

individualmente. 

Outra limitação diz respeito à forma como o questionário foi estruturado, na busca de 

conseguir o máximo de informação possível sobre a exploração de TI nas organizações e 

sobre os profissionais de TI, dificultando o uso de técnicas estatísticas mais sofisticadas. 

5.3 Sugestões para trabalhos futuros 

Como prosseguimento desta pesquisa sugere-se a realização de novos estudos 

exploratórios, com um número maior de empresas, objetivando testar as hipóteses construídas 

com esta primeira investigação tais como as descritas a seguir: 
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− O investimento em TI explica parte do faturamento das organizações; 

− A percepção que o gestor da organização tem de TI, afeta diretamente a forma como a 

decisão de investimento para essa área é tomada. 

Finalmente pode-se ainda procurar entender como estas hipóteses podem ser melhor 

exploradas em benefício das organizações; realizar estudos mais direcionados para segmentos 

específicos, como setor de atividade (público ou privado) ou ramo de atuação (indústria, 

comércio ou serviço); e, utilizar outras técnicas de análise estatística mais sofisticadas na 

exploração dos dados, como a análise multivariada. 
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Questionário de Empresas – PARTE I 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: 
Razão Social: Site: 
Nome Fantasia: E-mail: 
CNPJ: CEP: Ano de Fundação: 
Ramo de Atividade: (  ) Indústria (  ) Serviço  
Setor de Atividade (ex: indústria alimentícia, indústria automobilística, energia): 
Tipo de Empresa: (  ) Pública (  ) Privada  
Tipo de Capital: (  ) Nacional (  ) Internacional (  ) Nacional e Internacional 
Em qual faixa melhor se enquadra o faturamento bruto anual da empresa? 
(  ) Abaixo de R$500.000,00 (  ) De R$500.000,01 a R$1.000.000,00 (  )  De R$1.000.000,01 a R$5.000.000,00 
(  )  De R$5.000.000,01 a R$10.000.000,00 (  )  De R$10.000.000,01 a R$50.000.000,00 (  )  Acima de R$50.000.000,00 
Número de Funcionários: 
Número de Computadores: 
IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR: 
Nome Completo: Idade: Sexo: (  ) Masculino     (  ) Feminino 
Nível de Formação: 
(  ) Ensino Fundamental – 1º  Grau (  ) Ensino Médio – 2º Grau (  ) Ensino Profissional - Técnico 
(  ) Graduação (  ) Especialização (  ) Mestrado Acadêmico 
(  ) Mestrado Profissionalizante (  ) Doutorado  
Instituição: 
Nome do Curso: 
Status do Curso: (  ) Em andamento    (  ) Concluído    (  ) Não Concluído 
Em qual das seguintes faixas se encaixa o seu salário atual? 
(  ) Até R$ 1.000,00 (  ) De R$ 1.000,01 a R$ 2.000,00 (  ) De R$ 2.000,01 a R$ 4.000,00 
(  ) De R$ 4.000,01 a R$ 8.000,00 (  ) De R$ 8.000,01 a R$ 16.000,00 (  ) Mais de R$ 16.000,01 
Qual é a sua percepção como gestor em relação à Tecnologia da Informação (TI) na empresa?    ESCOLHA UMA OU MAIS OPÇÕES 

(  ) Vê a TI como melhoria interna para os processos (  ) Vê a TI como diferencial 
competitivo 

(  ) Vê a TI como facilitador da 
comunicação 

(  ) Vê a TI como despesa (  ) Outros:____________________  
 
1. Em que fase se encontra sua empresa, atualmente, em relação à cultura de Sistemas de Informação? 
(  ) Nenhuma    (  ) Em fase inicial    (  ) Difundida entre todos os setores 
2. Qual o nível de dependência da sua empresa em relação ao uso de sistemas de informações, na sua visão? 
(  ) Baixo     (  ) Médio     (  ) Alto 
3. Quanto a empresa investe anualmente em SI/TI: 
(  ) Abaixo de R$50.000,00 (  ) De R$50.000,01 a R$100.000,00 (  )  De R$100.000,01 a R$500.000,00 
(  )  De R$500.000,01 a R$1.000.000,00 (  )  De R$1.000.000,01 a R$5.000.000,00 (  )  Acima de R$5.000.000,00 
4. Deste valor acima investido em SI/TI quanto é investido em terceirização? 
(  )  < 10% (  )  de 10% a 25% (  )  de 25% a 50% 
(  )  de 50% a 70% (  )  > 70%  
5. Qual o nível de automação que a empresa se encontra, ou seja, o nível em que os processos estão informatizados? 
(  ) Baixo     (  ) Médio     (  ) Alto 
6. A empresa utiliza alguma metodologia para planejamento de Sistemas de Informação? Qual? 
(  ) Sim     (  ) Não     Qual:______________________________________________________ 
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Questionário de Empresas – PARTE II 

7. Qual o nível de satisfação dos clientes em relação aos serviços prestados pela sua empresa 
(  ) Péssimo     (  ) Ruim     (  ) Regular    (  ) Bom    (  ) Ótimo 
8. Como você avaliaria a disponibilidade das informações para auxiliar uma tomada de decisão da diretoria na sua empresa? 
(  ) Difícil acesso     (  ) Médio acesso     (  ) Fácil acesso 
9. Qual o critério utilizado pela sua empresa para investir em SI/TI?     ESCOLHA UMA OU MAIS OPÇÕES 
(  ) Baseado no que os concorrentes investem (  ) Critérios técnicos (  ) Critérios financeiros 
(  ) Tendência de mercado (  ) Outros:________________________  
10. Sua empresa utiliza algum software como:    ESCOLHA UMA OU MAIS OPÇÕES 
(  ) Data Mining (  ) ERP (  ) CRM 
(  ) Data Warehouse (  ) Outros: _______________________  
11. O uso de SI/TI nos produtos e serviços da sua empresa procura melhorar para o cliente:    ESCOLHA UMA OU MAIS OPÇÕES 
(  ) Rapidez (  ) Qualidade (  ) Custo 
(  ) Confiabilidade/Credibilidade (  ) Flexibilidade (  ) Outros:________________________ 
12. Como a empresa decide o investimento em Sistemas de Informação?    ESCOLHA APENAS UMA OPÇÃO 
(  ) Utiliza uma metodologia de 
 planejamento de investimento 

(  ) Decide baseada apenas em experiências 
 passadas 

(  ) Utiliza ferramentas de apoio a decisão 
 

(  ) Nenhuma metodologia é utilizada (  ) Outros: _________________________  
13. Em que estágio sua empresa encontra-se em relação a utilização de SI/TI?    ESCOLHA APENAS UMA OPÇÃO 
(  ) Poucas pessoas usam o computador e 
somente para atender necessidades básicas 
da organização 

(  ) Muitas pessoas usam o computador sem 
gerenciamento e padronização de 
ferramentas de tecnologia 

(  ) Existe controle no uso dos 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 a organização 

14. Qual tipo de Sistema Operacional de rede que é adotado na sua empresa?    ESCOLHA UMA OU MAIS OPÇÕES 
(  ) Novell (  ) WINDOWS (  ) UNIX 
(  ) LINUX (  ) Outros: __________________________  
15. Qual Banco de Dados sua empresa utiliza?    ESCOLHA UMA OU MAIS OPÇÕES 
(  ) ORACLE (  ) DB2 (  ) Microsoft ACCESS 
(  ) SQL SERVER (  ) Outros: ________________________  
16. Que linguagens de programação sua empresa utiliza?    ESCOLHA UMA OU MAIS OPÇÕES 
(  ) DELPHI (  ) JAVA (  ) PHP 
(  ) ASP (  ) Outros: ________________________  
17. Em relação a Internet, a sua empresa possui:    ESCOLHA UMA OU MAIS OPÇÕES 
(  ) Portal Corporativo (  ) Portal E-commerce (  ) Site Institucional 
(  ) Intranet e/ou Extranet (  ) Outros: ________________________  
 
Deseja receber o resultado desta pesquisa por e-mail? 
(  ) Sim     (  ) Não     Seu e-mail: ________________________________________ 
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Questionário de Profissionais – PARTE I 

IDENTIFICAÇÃO: 
Nome Completo: Idade: Sexo: (  ) Masculino     (  ) Feminino 
Nível de Formação: 
(  ) Ensino Fundamental – 1º  Grau (  ) Ensino Médio – 2º Grau (  ) Ensino Profissional - Técnico 
(  ) Graduação (  ) Especialização (  ) Mestrado Acadêmico 
(  ) Mestrado Profissionalizante (  ) Doutorado  
Instituição: 
Nome do Curso: 
Status do Curso: (  ) Em andamento    (  ) Concluído    (  ) Não Concluído 
Empresa em que está trabalhando atualmente: 
Site da empresa: E-mail da empresa: 
 
1. Nível de Envolvimento na empresa: 
(  ) Estratégico - Decisor (  ) Tático - Gerencial (  ) Operacional 
2. Tempo de Experiência na Área de Tecnologia da Informação(TI): 
(  )  Até 5 anos (  ) De 6 a 10 anos (  ) Mais de 10 anos 
3. Em qual das seguintes faixas se encaixa o seu salário atual? 
(  ) Até R$ 1.000,00 (  ) De R$ 1.000,01 a R$ 2.000,00 (  ) De R$ 2.000,01 a R$ 4.000,00 
(  ) De R$ 4.000,01 a R$ 8.000,00 (  ) De R$ 8.000,01 a R$ 16.000,00 (  ) Mais de R$ 16.000,01 
4. Tempo diário de uso do computador na empresa: 
(  )  Até 2 horas (  ) De 2 a 8 horas (  ) Mais de 8 horas 
5. Tempo diário de uso do computador fora da empresa: 
(  )  Até 2 horas (  ) De 2 a 8 horas (  ) Mais de 8 horas 
6. Você tem acesso às informações da sua área de atuação na empresa por meio de algum Sistema de Informação? Ex: área financeira, 
portanto possui acesso aos relatórios financeiros. 
(  ) Sim     (  ) Não 
7. Você utiliza algum Sistema de Informação para auxiliar na sua tomada de decisão dentro da empresa? 
(  ) Não    (  ) Sim    Qual ?__________________________________________________ 
8. No que se refere ao planejamento e decisões sobre TI na sua empresa, você: 
(  ) Faz parte da equipe de planejamento 
e dá suporte técnico a equipe 

(  ) Dá suporte técnico a equipe de 
planejamento 

(  ) Faz parte da equipe de planejamento 
 

(  ) Não se envolve nas decisões   
9. Com relação ao vínculo com a empresa em que atua como profissional de TI, você é: 
(  ) Contratado por tempo determinado (  ) Contratado por tempo indeterminado (  ) Prestador de serviço (pessoa física) 
(  ) Prestador de serviço (pessoa jurídica) 
 

(  ) Contratado ou prestador de serviços 
terceirizado  

10. Se você é prestador de serviço ou terceirizado, tanto como pessoa física ou jurídica, em que grau de satisfação você se encontra em 
relação a este vínculo? 
(  ) Péssimo     (  ) Ruim     (  ) Regular    (  ) Bom    (  ) Ótimo 
11. Você acredita que o tipo de vínculo com a empresa influencia no seu poder de decisão sobre TI dentro da empresa? 
(  ) Sim     (  ) Não   Por  que? ________________________________________________ 
12. Sobre os negócios da empresa na qual você atua como profissional de TI:    ESCOLHA UMA OU MAIS OPÇÕES 
(  ) Você conhece a missão, metas, 
concorrentes e clientes 

(  ) Você conhece algo sobre o processo  
produtivo e/ou prestação de serviços 

(  ) Você sabe quais são os produtos e serviços 
oferecidos pela empresa 

(  ) Outros: _______________________   
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Questionário de Profissionais – PARTE II 

 

13. Como a alta direção da sua empresa define a principal função de SI/TI?    ESCOLHA UMA OU MAIS OPÇÕES 
(  ) Alavancar negócios (  ) Solucionar problemas (  ) Dar suporte aos departamentos 
(  ) Disseminar novidades (  ) Melhorar qualidade dos processos (  ) Utilizar a TI como diferencial competitivo 
14. Quais as suas principais fontes de informação sobre SI/TI? Numere de 1 a 6 em ordem crescente de prioridade 
ex: 1 mais importante, 6 menos importante. 
(  ) Jornais (  ) Revistas (  ) Eventos 
(  ) Internet (  ) Feiras e Congressos (  ) Cursos 
15. Quais as metodologias de análise que você já utilizou ou está utilizando atualmente?    ESCOLHA UMA OU MAIS OPÇÕES 
(  ) Análise Estruturada (  ) Análise Essencial (  ) Análise Orientada a Objetos 
(  ) Outros: ________________________   
16. Que linguagens de programação você utiliza?    ESCOLHA UMA OU MAIS OPÇÕES 
(  ) DELPHI (  ) JAVA (  ) PHP 
(  ) ASP (  ) VISUAL BASIC (  ) Outros: ________________________ 
 
Deseja receber o resultado desta pesquisa por e-mail? 
(  ) Sim     (  ) Não     Seu e-mail: ________________________________________ 
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APÊNDICE C 

Pearson Chi-square: 174,928, df=117, p=,000424 
 N=37            Row 

Count 
Melhoria Interna do Processos 
Diferencial Competitivo 
Facilitador da Comunicação 

Critérios  
tecnicos 

Critérios 
Técnicos e 
financeiros 

Critérios 
Técnicos e 
Financeiros 
Tendência 
mercado 

concorrência critérios 
financeiros outros 

Critérios 
financeiros 
outros 

Concorr. 
Critérios 
Técnicos e 
Financeiros 
Tendência 
mercado  
outros 

Con- 
corrência 
outros 

Concorrência 
Técnicos 
fianceiros 

Critérios 
Técnicos 
outros 

14 

Column Percent  0,00% 60,00% 80,00% 33,33% 0,00% 25,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%  
Row Percent  0,00% 21,43% 28,57% 7,14% 0,00% 7,14% 7,14% 7,14% 0,00% 7,14% 14,29%  
Table Percent  0,00% 8,11% 10,81% 2,70% 0,00% 2,70% 2,70% 2,70% 0,00% 2,70% 5,41% 37,84% 

Count Melhoria Interna do Processos 
 6 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 11 

Column Percent  60,00% 20,00% 0,00% 33,33% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Row Percent  54,55% 9,09% 0,00% 9,09% 9,09% 18,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Table Percent  16,22% 2,70% 0,00% 2,70% 2,70% 5,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29,73% 

Count Diferencial Competitivo 
 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 

Column Percent  40,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Row Percent  66,67% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Table Percent  10,81% 0,00% 2,70% 0,00% 0,00% 2,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,22% 
Count Facilitador da Comunicação 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 
Column Percent  0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Row Percent  0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Table Percent  0,00% 0,00% 0,00% 2,70% 5,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,11% 

Count 

Melhoria Interna do Processos 
Diferencial Competitivo 
Facilitador da Comunicação 
Despesa 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Column Percent  0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Row Percent  0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
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Table Percent  0,00% 2,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,70% 

Count Melhoria Interna do Processos 
Diferencial Competitivo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Column Percent  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%  
Row Percent  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%  
Table Percent  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,70% 0,00% 0,00% 2,70% 

Count Melhoria Interna do Processos 
Facilitador da Comunicação 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Column Percent  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Row Percent  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Table Percent  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,70% 
Count All Grps 10 5 5 3 4 4 1 1 1 1 2 37 
Table Percent  27,03% 13,51% 13,51% 8,11% 10,81% 10,81% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 5,41% 100,00% 

 


