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RESUMO 

A inovação digital, viabilizada pela tecnologia de informação (TI), tem sido cada vez mais 

reconhecida como vital às organizações para melhorar eficiência, capturar valor, criar 

vantagem competitiva e sobreviver à concorrência. Contudo, em quase todos os setores, 

organizações têm enfrentado desafios críticos na tentativa de reorganizar suas estruturas e 

processos de TI a fim de inovar digitalmente. Gestores questionam se os atributos e 

mecanismos tradicionais da governança de TI são aplicáveis à era digital, e quais seriam os 

modelos de governança de TI mais favoráveis à inovação digital. Mesmo entre acadêmicos, 

não há consenso quanto à natureza da influência da governança de TI sobre a inovação. 

Enquanto alguns autores apresentam a governança de TI como genericamente positiva para a 

capacidade organizacional de inovação digital, outros ressaltam que certos processos da 

governança de TI relacionados a centralização e conformidade apresentam o risco de limitar a 

flexibilidade e desencorajar a inovação. Ainda se destaca, na literatura, a escassez de 

pesquisas acerca da relação entre padrões da governança de TI e práticas de inovação digital. 

Nesse contexto, este estudo tem por objetivo identificar efeitos, tanto positivos quanto 

negativos, de diferentes atributos e mecanismos da governança de TI sobre a capacidade de 

inovação digital de uma organização. Para tal, foi realizado um estudo de caso exploratório 

em uma organização grande e tradicional, caracterizada por um nível estabelecido de 

maturidade na governança de TI e pelo intuito de inovar aplicando tecnologia. Por meio da 

análise qualitativa de conteúdo de entrevistas semiestruturadas, identificaram-se duas 

macrocategorias de efeitos da governança de TI sobre a capacidade de inovação digital da 

organização: efeitos específicos, causados por determinados mecanismos da governança – 

estruturas de tomada de decisão, processos de alinhamento e abordagens de comunicação –, e 

efeitos gerais, provocados por características generalizadas da governança – conformidade 

legal, controle, padronização, flexibilidade, centralização e descentralização. Dentre os efeitos 

constatados, destacaram-se trade-offs quanto a atributos antagônicos da governança de TI: 

controle e padronização versus flexibilidade, e centralização versus descentralização. Os 

resultados desta pesquisa sugerem que tais características opostas devem ser aplicadas 

paralelamente sobre diferentes parcelas da governança de TI a fim de maximizar a capacidade 

de inovação digital da organização. Nesse sentido, este estudo apresenta contribuições 

teóricas aos campos de governança de TI e inovação digital, e contribuições práticas a 

organizações tradicionais que desejem reavaliar seu modelo de governança de TI visando 

aprimorar sua capacidade de inovação digital. 

 
Palavras-chave: governança de TI, tecnologia de informação, inovação digital, capacidade de 

inovação, capacidade organizacional de inovação digital. 



   

  

ABSTRACT 

Digital innovation, enabled by information technology (IT), has been increasingly recognized 

as vital for organizations to improve efficiency, capture value, create competitive advantage 

and survive the competition. Yet, in nearly every industry, organizations have faced critical 

challenges in trying to reorganize their IT structures and processes to innovate digitally. 

Managers question whether traditional IT governance attributes and mechanisms apply in the 

digital age, and which IT governance models would be most conducive to digital innovation. 

Even among academics, there is no consensus as to the nature of the influence of IT 

governance on innovation. While some authors view IT governance as generally positive to 

the organizational readiness for digital innovation, others point out that certain IT governance 

processes related to centralization and compliance pose the risk of limiting flexibility and 

discouraging innovation. In the literature, there is still a scarcity of research on the 

relationship between IT governance standards and digital innovation practices. In such a 

context, this study aims to identify the positive and negative effects of different attributes and 

mechanisms of IT governance on the organizational readiness for digital innovation. For this, 

an exploratory case study was carried out in a large traditional organization characterized by 

an established level of maturity in IT governance and the intention to innovate by applying 

technology. Through the qualitative content analysis of semi-structured interviews, two 

macro-categories of effects of IT governance on the organizational readiness for digital 

innovation were identified: specific effects, caused by certain governance mechanisms – 

decision-making structures, alignment processes, and communication approaches – and 

general effects, brought about by generalized governance characteristics – legal compliance, 

control, standardization, flexibility, centralization, and decentralization. Among the observed 

effects, trade-offs were highlighted for antagonistic attributes of IT governance: control and 

standardization versus flexibility, and centralization versus decentralization. The results of 

this research suggest that such opposing characteristics should be concurrently applied to 

different portions of IT governance in order to maximize the organizational readiness for 

digital innovation. In this sense, this study offers theoretical contributions to the fields of IT 

governance and digital innovation, and practical contributions to traditional organizations that 

wish to reassess their IT governance model to improve their readiness for digital innovation. 

 
Keywords: IT governance, information technology, digital innovation, innovation capability, 

organizational readiness for digital innovation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo dos últimos anos, o papel da tecnologia de informação (TI) nas organizações 

evoluiu do simples suporte técnico para o destaque na inovação e na sustentação da estratégia 

de negócios (TERZIOGLU et al., 2017). Segundo resultados de pesquisa do GVcia – Centro 

de Tecnologia de Informação Aplicada da Escola de Administração de Empresas de São 

Paulo (EAESP) da Fundação Getulio Vargas (FGV) –, os gastos e investimentos em TI já 

constituem em média 7,9% da receita de médias e grandes empresas no país, com crescimento 

contínuo a despeito da retração econômica (MEIRELLES, 2019). Nota-se que os gastos e 

investimentos em TI estão positivamente associados ao aumento da lucratividade da empresa, 

distinguindo-se um crescimento de 7% no lucro após dois anos para cada 1% a mais de gastos 

e investimentos em TI (MEIRELLES, 2017). Tal relação é ainda mais sólida quando a TI se 

encontra devidamente alinhada aos objetivos da empresa, ou seja, quando a empresa não 

apenas investe mais em TI, mas também utiliza estrategicamente os recursos investidos 

(MEIRELLES, 2017).  

Nesse sentido, é evidenciada a relevância da governança de TI nas organizações. Em 

cenário de contínua transformação digital das empresas, nove em cada dez executivos 

seniores concordam que uma melhor governança de tecnologia de informação leva a 

resultados econômicos superiores e maior agilidade nos negócios, de acordo com pesquisa 

global realizada em 2017 pela ISACA – Information Systems Audit and Control Association 

(ISACA, 2017). Além de ser uma competência crítica para criação e captura de valor a partir 

de investimentos em tecnologia de informação, a governança de TI é apontada como relevante 

em questões de desempenho, qualidade de serviço, eficiência e transparência, resultando em 

benefícios não apenas para organizações do setor privado, mas também do setor público 

(TONELLI et al., 2017). Sobretudo, a governança de TI é apontada como forma de obtenção e 

sustentação de vantagem competitiva (TUREL; LIU; BART, 2017). 

Além da tecnologia de informação e de sua governança, também a inovação é 

reconhecida como um fator significativo para o alcance de vantagens competitivas (AKSOY, 

2017; DE CARVALHO et al., 2015). A capacidade de inovação de uma organização – isto é, 

sua capacidade de gerar valor por meio da criação de novos produtos, serviços e processos, ou 

de alterações em modelo de negócios, cultura ou processo de tomada de decisão 

(DERVITSIOTIS, 2010; DELUCA et al., 2017) – é diretamente relacionada à 

competitividade da organização e crítica para seu sucesso e sobrevivência (HOGAN; 

COOTE, 2014; ZHU; CHEUNG, 2017). Mais especificamente, a inovação digital tem sido 
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destacada como uma das principais fontes de geração de valor e de inovação nos negócios 

(FICHMAN; SANTOS; ZHENG, 2014). Tida como notável impulsionadora do atual 

crescimento econômico e de negócios, a inovação digital tem mudado a forma de operação de 

empresas e de governos (CHAE, 2019). 

Acadêmicos das áreas de inovação e de sistemas de informação têm reconhecido o 

papel fundamental da tecnologia de informação para a inovação nas corporações 

(TRANTOPOULOS et al., 2017), ao possibilitar tanto inovações sustentadas quanto 

disruptivas (MEIRELLES, 2019). Inovações digitais, viabilizadas pela TI, são exaltadas pelo 

seu potencial de reduzir custos, aumentar e eficiência e melhorar resultados (HARMON; 

DEMIRKAN, 2015). Em cenário de crescente dependência das organizações sobre a inovação 

digital, destaca-se a necessidade das organizações de revisarem suas estruturas e 

competências na preparação para a inovação digital – o que se mostra um desafio para 

organizações de quase todos os setores, em especial as incumbentes (NYLÉN; 

HOLMSTRÖM, 2015; LEONHARDT et al., 2018).  

Nesse contexto, a governança de TI é apontada por alguns autores como viabilizadora 

de aumento da capacidade de inovação digital nas organizações (DE HAES; VAN 

GREMBERGEN, 2015; HÉROUX; FORTIN, 2018). Destaca-se a estabilidade da TI, obtida 

por meio da governança, como moderadora da capacidade de inovação digital em função da 

redução de custos com continuidade da TI e consequente aumento do orçamento disponível 

para inovação (DE HAES; VAN GREMBERGEN, 2015). Também o alinhamento estratégico 

da tecnologia de informação com a governança corporativa – com o devido planejamento de 

recursos e estabelecimento de metas conforme os objetivos estratégicos – é evidenciado como 

base para o fomento da capacidade de inovação (AYANDE, 2013).  

Não obstante, apesar da concordância geral entre acadêmicos sobre a importância do 

alinhamento estratégico da tecnologia de informação na criação e preservação de valor e 

vantagem competitiva, há relatos de que determinados processos tradicionais da governança 

de TI estejam obstruindo a inovação, com mecanismos ultrapassados para tomada de decisão 

(HORNE; FOSTER, 2013). Estruturas e regras tradicionais da governança de TI estariam 

refreando a inovação de TI, inovação esta fundamental para as organizações prosperarem na 

economia digital (HAFFKE; KALGOVAS; BENLIAN, 2017). Em suma, a governança de TI 

tradicional é tida como excessivamente rígida e incapaz de apoiar a agilidade e a inovação 

necessárias para os negócios desta era digital (MACDORMAN; GULZAR, 2018). Conforme 

destacado no World Economic Forum no Global Information Technology Report de 2016, a 

economia digital moderna – com foco em inovação e crescente dinâmica – tem provocado 
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novos desafios, tais como a necessidade de novas, ágeis e flexíveis abordagens de governança 

(BALLER; DUTTA; LANVIN, 2016). 

Em meio a críticas à governança de TI tradicional, determinados autores esclarecem 

que a governança de TI tipicamente implica em uma dualidade entre eficiência e flexibilidade, 

isto é, que decisões estratégicas de TI focadas em aspectos como padronização e consistência 

podem vir a inibir a flexibilidade e a inovação da organização, e vice-versa (BOONSTRA; 

ESERYEL; VAN OFFENBEEK, 2017; SCHROEDER; PAULEEN; HUFF, 2012). Sob tal 

perspectiva, estruturas e processos formais para a tomada de decisão de TI podem ser 

inapropriados quando se pretende promover flexibilidade e criatividade, e tal burocratização 

pode acabar neutralizando os efeitos positivos da governança de TI e prejudicando o alcance 

de vantagem competitiva (TONELLI et al., 2017). Isto posto, nota-se na literatura 

posicionamentos diversos acerca da influência da governança de TI sobre a inovação, com 

certos autores apontando um efeito geral positivo da governança de TI sobre a capacidade de 

inovação, enquanto alguns ressaltam uma influência negativa e outros sugerem a existência de 

trade-offs entre diferentes tipos de governança.  

Cabe ressaltar que estudos recentes caracterizam a governança de TI como um 

fenômeno importante e que tem recebido cada vez mais atenção, porém ainda pouco 

compreendido, de crescente complexidade e carente de estudos empíricos (WU; STRAUB; 

LIANG, 2015; LUNARDI et al., 2017). É destacada a necessidade de realização de mais 

pesquisas qualitativas na área, em especial estudos de caso sobre sucessos e falhas de 

governança de TI (DEBRECENY, 2013). Mais especificamente, é ressaltada a carência de 

pesquisas acerca de estruturas e mecanismos de governança de TI apropriados para a inovação 

digital (LEONHARDT et al., 2018), e sugerida a realização de novos estudos sobre o 

alinhamento entre padrões da governança de TI e práticas de inovação digital (GREGORY et 

al., 2018).  

Nota-se, portanto, que há uma lacuna para maiores investigações a respeito dos efeitos 

– tanto positivos quanto negativos – de diferentes atributos e mecanismos da governança de 

TI sobre a capacidade de inovação digital em uma organização. Nesse contexto, este trabalho 

pretende colaborar para uma melhor compreensão do vínculo entre os temas governança de TI 

e capacidade de inovação digital. Para tal, propõe-se um estudo de caso exploratório em nível 

organizacional, realizado no âmbito de uma organização pública brasileira de grande porte 

caracterizada por possuir um nível estabelecido de maturidade na governança de TI e um 

objetivo estratégico de inovar aplicando tecnologia. 

.  
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1.1 QUESTÃO DE PESQUISA  

Este trabalho visa responder a seguinte questão de pesquisa: 

Como a governança de TI influencia a capacidade de inovação digital de uma 

organização? 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral da pesquisa é examinar a influência do modelo da governança de TI 

sobre a capacidade organizacional de inovação digital, por meio de um estudo de caso 

exploratório em uma organização de grande porte do setor público brasileiro. 

Os objetivos específicos são: 

• Levantar possíveis relações entre governança de TI e capacidade de inovação 

digital, com base na revisão de literatura; 

• Mapear atributos, objetivos e mecanismos da governança de TI na organização; 

• Avaliar a capacidade de inovação digital da organização; 

• Identificar efeitos, positivos e negativos, da governança de TI sobre a capacidade 

de inovação digital segundo a perspectiva de profissionais da organização; 

• Relacionar os efeitos identificados com o referencial teórico. 

1.3 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÃO 

A tecnologia de informação e a inovação são reconhecidas como fatores determinantes 

na obtenção de vantagem competitiva para as organizações (CHRISTENSEN et al., 2016; 

PANTANO, 2014). Pesquisas nas duas áreas têm apontado para uma sinergia entre ambas, 

destacando o papel fundamental da TI para a inovação nas organizações (TRANTOPOULOS 

et al., 2017). Tais estudos ressaltam que a TI afeta positivamente diversos aspectos da 

inovação, colaborando para criação de novos produtos e serviços, melhoria de processos, 

redução de custos e aumento de eficiência (NAMBISAN, 2013; TRANTOPOULOS et al., 

2017). A inovação digital – inovação viabilizada pelo uso de tecnologias digitais – é apontada 

como importante fonte de mudanças radicais na natureza e estrutura de novos produtos, 

serviços e modelos de criação e entrega de valor (NAMBISAN et al., 2017).  

Embora a relação entre TI e inovação seja alvo de cada vez mais interesse e pesquisas, 

ainda existem limitações na literatura, dentre elas um entendimento reduzido sobre os efeitos 
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da governança na inovação (WANG et al., 2017). De acordo com alguns acadêmicos, a 

governança de TI exerce um impacto positivo sobre a inovação (HÉROUX; FORTIN, 2018), 

com o alinhamento estratégico, a entrega de valor, o gerenciamento de recursos e a gestão de 

desempenho constituindo fatores antecedentes da capacidade de inovação (AYANDE, 2013). 

Por outro lado, há autores que destacam que certos processos tradicionais da governança de TI 

prejudicam a inovação, por meio de formas antiquadas de tomada de decisão (HORNE; 

FOSTER, 2013). Aponta-se que a governança de TI provoca uma dicotomia entre eficiência e 

flexibilidade, de modo que o foco em aspectos de padronização e consistência pode inibir a 

flexibilidade e a inovação (BOONSTRA; ESERYEL; VAN OFFENBEEK, 2017; 

SCHROEDER; PAULEEN; HUFF, 2012). 

Do ponto de vista corporativo, a rapidez dos processos de inovação digital requer a 

transformação das organizações, porém impõe um desafio – particularmente complexo para 

organizações tradicionais e incumbentes – quanto à necessidade de criar novas habilidades 

sem negligenciar as habilidades existentes (NYLÉN; HOLMSTRÖM, 2015). Nesse sentido, a 

busca pela adaptação à era digital se apresenta como um desafio para a definição de atributos 

e mecanismos da governança de TI, tendo em vista a dúvida sobre até que ponto os modelos 

tradicionais de governança de TI ainda se aplicam (DELONE; MIGLIORATI; VAIA, 2018).  

Assim, no contexto de limitações e variações na literatura, este trabalho visa contribuir 

para os estudos de governança de TI – tema complexo e carente de pesquisas empíricas 

(LUNARDI et al., 2017; WU; STRAUB; LIANG, 2015) – e de inovação digital – conceito de 

crescente relevância, porém ainda escasso de pesquisas (HOLMSTRÖM, 2018) – e, 

finalmente, para uma melhor compreensão do vínculo entre as duas áreas em nível 

organizacional. Na perspectiva profissional, espera-se colaborar para um maior entendimento 

corporativo sobre a governança de TI, a capacidade de inovação digital e a relação entre 

ambas, proporcionando insumo para melhoria em estratégias e ações organizacionais. Um 

conhecimento mais aprofundado acerca da relação entre governança de TI e capacidade de 

inovação digital poderia apoiar organizações na tomada de decisões visando o atingimento de 

objetivos estratégicos e a adaptação à era digital. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Esta dissertação está organizada em cinco seções, a saber:  

1. Introdução: apresentação do tema, questão de pesquisa, objetivos e justificativa; 
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2. Revisão de literatura: apresentação dos fundamentos acadêmicos relacionados à 

questão de pesquisa; 

3. Metodologia de pesquisa: relato da abordagem de pesquisa escolhida e dos métodos 

adotados para coleta e análise de dados;  

4. Apresentação e análise de resultados: descrição dos resultados obtidos na pesquisa, 

e avaliação dos resultados frente ao referencial teórico;  

5. Conclusões: relato de conclusões, contribuições teóricas e práticas, limitações da 

pesquisa e sugestões para estudos futuros. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 GOVERNANÇA DE TI 

A tecnologia é reconhecida, entre especialistas em gestão estratégica, como um 

elemento determinante na definição de negócios e na estratégia competitiva (BURGELMAN; 

CHRISTENSEN; WHEELWRIGHT, 2012). Seja a organização focada em eficiência, 

inovação, crescimento, responsividade de clientes ou integração de negócios, a tecnologia de 

informação tornou-se um fator essencial para a competitividade (WEILL; ROSS, 2006). 

Nesse cenário, a dependência das organizações sobre o uso da TI é crescente, evidenciando a 

necessidade de alocação maior de recursos financeiros para a TI, os quais precisam ser 

gerenciados visando assegurar o atendimento às prioridades da organização e a obtenção do 

melhor retorno possível (JOIA et al., 2012). Com a TI se tornando cada vez mais relevante 

para o sucesso e a competitividade das organizações, é realçada a necessidade de seu uso 

efetivo – o qual depende intrinsecamente de uma boa governança de TI (WU; STRAUB; 

LIANG, 2015).  

Estudos recentes têm indicado que a implantação de práticas de governança de TI leva 

a aumento da eficiência da TI, melhoria no desempenho organizacional e incremento da 

lucratividade (LUNARDI et al., 2014; WU; STRAUB; LIANG, 2015; ZHANG; ZHAO; 

KUMAR, 2016). Destaca-se que empresas com uma governança de TI eficaz apresentam um 

desempenho superior ao daquelas com má governança, obtendo lucros até 20% maiores 

(WEILL; ROSS, 2006). Também em organizações que não visam ao lucro, como no setor 

público, a governança de TI apresenta um foco crescente, na busca por benefícios de 

desempenho, transparência, qualidade de serviços e eficiência (TONELLI et al., 2017). Nessa 

perspectiva, a governança de TI vem ganhando importância dentro das organizações e sendo 

regularmente aplicada como forma de controle estratégico da TI para geração de valor de 

negócios (LUNARDI et al., 2017). 

2.1.1 Ligação entre governança de TI e governança corporativa 

A governança de TI é um subconjunto da governança corporativa (PRICE; 

LANKTON, 2018). Enquanto a governança corporativa busca controlar ações e gerenciar 

ativos e recursos corporativos visando atingir os objetivos da organização, controlar riscos e 

proteger os interesses dos stakeholders (JUIZ; TOOMEY, 2015), a governança de TI 
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supervisiona a definição e a implantação de processos, estruturas e mecanismos relacionais na 

organização tendo em vista o alinhamento entre negócios e TI e a criação de valor de 

negócios a partir da TI (DE HAES; VAN GREMBERGEN, 2015). Em função da ligação 

direta entre os dois conceitos, diversos mecanismos de governança corporativa são também 

aplicados na governança de TI (DE HAES; HUYGH; JOSHI, 2017). 

Com a TI sendo cada vez mais reconhecida como fundamental para o suporte, a 

sustentabilidade e o crescimento das organizações, a governança de TI passou a adotar um 

papel de maior relevância e destaque dentro da governança corporativa (LUNARDI et al., 

2017). Não obstante, a governança de TI muitas vezes ainda é apontada como o aspecto mais 

fraco da governança corporativa, possivelmente em função da falta de interesse, compreensão 

ou conhecimento da alta gerência acerca de potenciais oportunidades ou problemas de TI 

(TUREL; LIU; BART, 2017). 

2.1.2 Objetivos e mecanismos da governança de TI 

Weill e Ross (2006) definem a governança de TI como “a especificação dos direitos 

decisórios e do framework de responsabilidades para estimular comportamentos desejáveis na 

utilização da TI”, ressaltando que uma governança de TI eficaz deve tratar de três questões: 

quais decisões devem ser tomadas para garantir a gestão e o uso eficazes de TI, quem deve 

tomar essas decisões, e como essas decisões serão tomadas e monitoradas. Em outras 

palavras, a governança de TI pode ser definida como a autoridade e responsabilidade pelas 

principais decisões referentes a investimentos, uso e administração da TI (ALBERTIN; 

ALBERTIN, 2010). 

Segundo Weill e Ross (2006), as decisões de TI podem ser classificadas em cinco 

tipos: 

• Princípios de TI – esclarece o papel da TI nos negócios; 

• Arquitetura de TI – define requisitos de integração e padronização; 

• Estratégias de infraestrutura de TI – determina serviços compartilhados e de 

suporte; 

• Necessidade de Aplicações do Negócio – especifica as necessidades, pelo 

negócio, de aplicações de TI compradas ou desenvolvidas internamente; 

• Investimentos e priorização de TI – escolhe quais iniciativas patrocinar e o 

quanto gastar. 
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Tais decisões de TI podem ser tomadas por um dos seguintes arquétipos 

identificadores de grupos de pessoas (WEILL; ROSS, 2006): 

• Monarquia de negócio – alta gerência; 

• Monarquia de TI – especialistas em TI; 

• Feudalismo – cada unidade de negócio tomando decisões independentes; 

• Federalismo – combinação entre o centro corporativo e as unidades de negócio, 

com ou sem o envolvimento do pessoal de TI; 

• Duopólio de TI – o grupo de TI mais algum outro grupo (por exemplo, alta 

gerência ou líderes de unidade de negócio); 

• Anarquia – indivíduos ou pequenos grupos de tomada de decisão de forma 

isolada. 

O principal objetivo da governança de TI é o alinhamento estratégico da TI, isto é, 

alinhar estratégias, planos, infraestrutura e processos da TI com necessidades e objetivos do 

negócio, de modo a melhorar o desempenho e maximizar o valor obtido dos investimentos em 

TI (DEBRECENY, 2013; DEBRECENY; GRAY, 2013; WU; STRAUB; LIANG, 2015). 

Como aponta Meirelles (2019), o alinhamento da TI com a estratégia e com componentes 

diversos da organização é um fator crítico de sucesso para os negócios.  

Além do alinhamento estratégico, os objetivos da governança de TI incluem controlar 

e mitigar riscos, monitorar o desempenho da TI, atender as expectativas da organização sobre 

a TI, salvaguardar os interesses dos stakeholders, garantir a continuidade operacional do 

negócio contra falhas, assegurar a conformidade legal e normativa, maximizar benefícios e 

capitalizar oportunidades (ALBERTIN; ALBERTIN, 2010; FERNANDES; ABREU, 2014; 

GONÇALVES; GASPAR; CARDOSO, 2016). Nesse sentido, Weill e Ross (2006) sintetizam 

os objetivos da governança de TI em quatro categorias: uso da TI com boa relação custo-

benefício, uso eficaz da TI para o crescimento dos negócios, uso eficaz da TI para a utilização 

de ativos, e uso eficaz da TI para a flexibilidade dos negócios. Em outra perspectiva, os 

objetivos da governança de TI podem ser relacionados a cinco áreas de foco: alinhamento 

estratégico, entrega de valor, gestão de recursos, gestão de riscos e medição de desempenho 

(JOSHI et al., 2018).  

Visando implantar a governança de TI com eficácia, é necessário um conjunto de 

mecanismos de governança de TI que promovam os resultados esperados da TI e encorajem 

sua sintonia com a missão, a estratégia, os valores, as normas e a cultura da organização (WU; 

STRAUB; LIANG, 2015). Tais mecanismos podem ser divididos em três tipos: estruturas de 
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tomada de decisão, processos de alinhamento, e abordagens de comunicação, conforme 

detalhado no Quadro 1 (WEILL; ROSS, 2006). 

Quadro 1 - Mecanismos de governança de TI 

Fonte: (WEILL; ROSS, 2006) 

2.1.3 Desafios na governança de TI 

Segundo Weill e Ross (2006), todas as empresas têm uma governança de TI, seja 

eficaz ou ineficaz. Naquelas com um conjunto eficaz de mecanismos de governança, a TI 

pode ser um fator significativo de estratégia competitiva, enquanto que nas empresas que 

governam a TI por omissão, a TI pode acabar sabotando a estratégia de negócios (WEILL; 

ROSS, 2006). Não obstante, é comum que a importância da tecnologia sobre os negócios seja 

subestimada, e que seu tratamento nos planos estratégicos seja meramente implícito 

(BURGELMAN; CHRISTENSEN; WHEELWRIGHT, 2012). 

Embora a implantação de uma estratégia clara de governança de TI seja reconhecida 

como vital para o funcionamento bem-sucedido da TI, gerentes e pesquisadores ainda veem 

dificuldades a respeito de como alcançá-la (LUNARDI et al., 2017). Nesse sentido, a adoção 

eficaz da governança de TI é tida como um desafio, e o conhecimento sobre o que constitui 

um caminho bem-sucedido para a governança de TI ainda é limitado (DEBRECENY, 2013). 

Tipo de Mecanismo Definição Exemplos de Mecanismos 

Estruturas de tomada 

de decisão 

Unidades e papeis organizacionais 

responsáveis por tomar decisões de 

TI 

Comitê administrativo executivo ou sênior 

Comitê de liderança de TI, compreendendo 

executivos de TI 

Equipes de processo com membros de TI 

Gerentes de relacionamento entre negócios e TI 

Conselho de TI, compreendendo executivos de 

negócios e TI 

Comitê de arquitetura 

Comitê de aprovação de capital 

Processos de 

alinhamento 

Processos formais para assegurar 

que os comportamentos cotidianos 

sejam consistentes com as políticas 

de TI e contribuam com as decisões 

Acompanhamento de projetos de TI e recursos 

consumidos 

Acordos de nível de serviço 

Rastreamento formal do valor de negócio de TI 

Arranjos de cobrança reversa 

Abordagens de 

comunicação 

Comunicados, porta-vozes, canais e 

esforços de educação que 

disseminam os princípios e as 

políticas de governança de TI e os 

resultados dos processos decisórios 

em TI 

Trabalho com gerentes que não seguem as 

regras 

Comunicados de alta gerência 

Escritório do CIO ou escritório de governança 

de TI 

Portais web e intranet para TI 
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Apesar de ser alvo de bastante debate e especulação entre pesquisadores e profissionais, a 

governança de TI ainda é um fenômeno pouco compreendido, que continua se desenvolvendo 

com complexidade crescente (LUNARDI et al., 2017). 

A dificuldade de se explicar a governança de TI e a falta de apoio da alta gerência são 

apontadas como algumas das principais barreiras à adoção e ao aprimoramento da governança 

de TI (WEILL; ROSS, 2006; ALREEMY et al., 2016). Muitos altos executivos não têm 

familiaridade com tecnologia nem com sua governança, o que agrava os problemas da 

governança de TI (WEILL; ROSS, 2006; BURGELMAN; CHRISTENSEN; 

WHEELWRIGHT, 2012). Além da incapacidade da alta gerência em compreender e explicar 

a governança de TI, outros traços comuns de uma governança ineficaz de TI são: a alta 

gerência vê pouco valor nos investimentos em TI, a TI é frequentemente uma barreira para a 

implantação de novas estratégias, os mecanismos para tomar decisões de TI são lentos ou 

contraditórios, os projetos de TI frequentemente atrasam e excedem o orçamento, a alta 

gerência vê a terceirização como um reparo rápido para problemas de TI, e a governança 

muda frequentemente (WEILL; ROSS, 2006). 

2.1.4 Governança de TI em organizações públicas 

Tanto para organizações do setor privado quanto do público, a TI tem se apresentado 

como um instrumento primordial na transformação de negócios, requerendo uma boa 

governança a fim de se capturar oportunidades e evitar fracassos (JUIZ; TOOMEY, 2015). 

Especificamente no setor público – contexto da organização estudada nesta pesquisa –, o foco 

na governança de TI tem-se intensificado paralelamente ao aumento do uso da TI em 

governos e à crescente busca pela modernização da administração pública, com atenção a 

questões como desempenho, transparência, qualidade em serviços e eficiência (TONELLI et 

al., 2017).  

No setor público, assim como no privado, pode-se afirmar que os objetivos gerais da 

governança de TI giram em torno do aumento de desempenho (DAWSON et al., 2016) e do 

atendimento a questões de conformidade e perenidade (LUCIANO; MACADAR, 2016). 

Nesse sentido, os conceitos básicos da governança de TI – seus princípios, objetivos e 

mecanismos – são similares para ambos os setores (WIEDENHÖFT; LUCIANO; PORTO, 

2019). Tanto no setor público quanto no privado, a efetividade da governança de TI, 

caracterizada pelo alcance dos objetivos organizacionais relacionados à TI, depende da 
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qualidade dos resultados obtidos a partir de estruturas de tomada de decisão, processos e 

mecanismos relacionais (SANTOS; SANTOS, 2017). 

Contudo, em pesem as similaridades conceituais da governança de TI nos setores 

público e privado, há de se reconhecer as significativas diferenças entre ambos no que tange a 

aspectos ambientais, objetivos organizacionais e forças externas (WIEDENHÖFT; 

LUCIANO; PORTO, 2019). Conforme sintetizado no Quadro 2, os objetivos organizacionais, 

e consequentes propósitos da governança de TI, diferem entre organizações públicas e 

privadas: enquanto aquelas focam primariamente em lucro, estas enfatizam questões sociais e 

legais (LUCIANO; MACADAR, 2016). Além disso, dentre os desafios peculiares ao contexto 

do setor público, estão a forte influência do ambiente político, a maior restrição à 

conformidade legal, a dificuldade na alocação de recursos escassos, a presença de objetivos 

conflitantes oriundos de distintos stakeholders, e o excesso de rigidez e burocracia 

(DAWSON et al., 2016; SANTOS; SANTOS, 2017; TONELLI et al., 2017; WIEDENHÖFT; 

LUCIANO; PORTO, 2019).  

Quadro 2 - Comparativo da governança de TI em organizações privadas e públicas 

Propósito da 

Governança de TI 
Organizações Privadas Organizações Públicas 

Foco Controles de Governança Necessidades dos cidadãos 

Objetivos 

Melhoria da gestão por meio da TI 

Incremento de resultados por meio da TI 
Incremento do valor público, aprimorando 

os serviços prestados ao cidadão 

Variáveis de 

acompanhamento 

da efetividade 

Pontuais, tais como margens de lucro, 

redução de custo ou market share 

Difusas e focadas em projetos que visem 

ao bem comum 

Estruturas de 

governança 

Novas estruturas (ou mudança no papel de 

estruturas existentes) criadas conforme a 

necessidade, respeitando os aspectos 

regulatórios 

Novas estruturas (ou mudança no papel de 

estruturas existentes), seguindo 

estritamente a estrutura de decisão prevista 

na legislação 

Decisões 

Novos papéis decisórios (ou mudança nos 

papéis existentes), conforme a necessidade, 

respeitando os aspectos regulatórios 

Novos papéis decisórios (ou mudança nos 

papéis existentes), seguindo estritamente as 

questões legais sobre o exercício de cada 

cargo 

Partes 

interessadas 
Acionistas ou proprietários A sociedade como principal stakeholder 

Papel da 

organização 

Predominantemente focado na 

sustentabilidade econômico-financeira 

Predominantemente focado na 

sustentabilidade econômico-financeira 

Fonte: Adaptado de Luciano e Macadar (2016) 

2.2 INOVAÇÃO  

A inovação pode ser definida como um processo – constituído de diversos 

subprocessos inter-relacionados – de solução de problemas e criação de novos conhecimentos 
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(ROSE; JONES; FURNEAUX, 2016). Como sumarizado no Manual de Oslo, a inovação em 

negócios trata-se de produto ou processo de negócios novo ou aprimorado, introduzido pela 

organização e que difere significativamente dos produtos ou processos de negócios anteriores 

(OECD; EUROSTAT, 2018). Nota-se que a inovação vai além da invenção e compreende 

todo o processo de transformação de ideias para a aplicação prática, incluindo aspectos de 

desenvolvimento e exploração (TIDD; BESSANT, 2013). Destaca-se ainda que a inovação 

não se restringe ao desenvolvimento de novos produtos, englobando também as dimensões de 

serviços, processos, pessoas, marketing, sustentabilidade, modelos de negócio e cadeia de 

suprimentos (ALMEIDA et al., 2016). Em suma, a inovação pode ser entendida como um 

processo de criação de valor a partir de ideias (TIDD; BESSANT, 2014).  

No âmbito organizacional, a inovação é amplamente reconhecida como um meio de 

obtenção de vantagem competitiva, sendo que a capacidade de inovar é identificada como um 

fator determinante para a o sucesso da organização (FELDENS; MACCARI; GARCEZ, 

2012; HOGAN; COOTE, 2014). Seja a organização de setor privado ou público, a inovação é 

um recurso estratégico imperativo para sua sobrevivência (BOS-NEHLES; BONDAROUK; 

NIJENHUIS, 2017; PALAZZESCHI; BUCCI; DI FABIO, 2018). 

Cabe ressaltar que o valor e a vantagem competitiva fornecidos pela inovação não são 

exclusivamente comerciais. Por exemplo, no setor público, o valor criado é social e a 

competitividade é contra desafios como limitação de recursos, provimento de serviços de alta 

qualidade com custos reduzidos, oposição à ilegalidade, entre outros (TIDD; BESSANT, 

2014). Dentre os objetivos da inovação no setor público estão o aumento da eficiência, o 

aumento da eficácia, o tratamento de questões sociais, o aumento da satisfação dos 

consumidores, o envolvimento de cidadãos e o envolvimento de parceiros do setor privado 

(DE VRIES; BEKKERS; TUMMERS, 2016). 

2.2.1 Tipos de inovação 

A inovação pode ser classificada em incremental ou disruptiva: enquanto a 

incremental fomenta melhorias contínuas de baixo grau de novidade sobre produtos ou 

serviços já estabelecidos, trazendo melhoria de desempenho e mantendo a organização em 

crescimento, a disruptiva – também conhecida como radical – provoca uma transformação 

drástica na organização ou no mercado, com uma proposta de entrega de valor totalmente 

nova (DI SERIO; VASCONCELLOS, 2009; ALMEIDA et al., 2016; CHRISTENSEN, 

2016).  
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Segundo a última edição do Manual de Oslo, a inovação em negócios pode ser 

classificada em dois tipos principais: inovação de produto – bem ou serviço novo ou 

aprimorado, introduzido no mercado, que difere significativamente dos produtos ou serviços 

anteriores da organização – e inovação de processo de negócio – processo novo ou 

aprimorado para uma ou mais funções de negócio, implantado na organização, que difere 

significativamente dos processos de negócio anteriormente em uso (OECD; EUROSTAT, 

2018). Sob outra perspectiva, a inovação pode ser categorizada em quatro áreas ou dimensões 

(TIDD; BESSANT, 2013):  

• Inovação de produto – mudanças nos produtos ou serviços oferecidos pela 

organização; 

• Inovação de processo – mudanças na forma com que os produtos ou serviços 

são criados e entregues; 

• Inovação de posicionamento – mudanças no contexto no qual os produtos ou 

serviços são introduzidos;  

• Inovação de paradigma – mudanças nos modelos mentais que fundamentam as 

ações da organização. 

2.2.1.1 Inovação tecnológica 

A inovação tecnológica, seja incremental ou radical, pode ser baseada ou facilitada 

pela tecnologia – a qual pode ser definida como conhecimento, habilidades e instrumentos 

aplicados no desenvolvimento, produção e distribuição de produtos e serviços 

(BURGELMAN; CHRISTENSEN; WHEELWRIGHT, 2012). Incorporando invenções de 

campos tais como engenharia e ciências puras ou aplicadas, a inovação tecnológica envolve a 

assimilação de oportunidades e o desenvolvimento e produção de produtos ou serviços 

culminando na agregação de valor para o negócio (MORTAZAVI RAVARI et al., 2016). 

Estudos diversos apontam para a inovação tecnológica como um componente essencial para a 

competitividade nas organizações (LIU; JIANG, 2016; STRAND et al., 2017).  

2.2.1.2 Inovação digital 

Com base na revisão da literatura, seguem algumas definições oferecidas para o termo 

“inovação digital”: 
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• Inovação viabilizada ou desencadeada por tecnologias digitais (LOKUGE et 

al., 2019); 

• Inovação de produtos, processos ou modelos de negócios por meio do uso de 

plataformas de tecnologia digital, como meio ou fim, dentro de uma 

organização ou entre organizações (CIRIELLO; RICHTER; SCHWABE, 

2018);  

• Uso de tecnologia digital durante o processo de inovação, ou o resultado de tal 

inovação (NAMBISAN et al., 2017);  

• Criação e mudanças de ofertas de mercado, processos e modelos de negócio 

resultantes do uso de tecnologias digitais (NAMBISAN et al., 2017);  

• Produto, processo ou modelo de negócio constituído ou viabilizado por TI, 

percebido como novo e que requer mudanças significativas por parte de quem 

o adota (FICHMAN; SANTOS; ZHENG, 2014). 

De modo geral, a inovação digital pode ser caracterizada como a inovação – 

incremental ou radical, sobre produtos, serviços, processos ou modelos – com o uso de 

tecnologias digitais. Como reforçam Nambisan et al. (2017), os resultados da inovação digital 

podem ser de diversas naturezas, incluindo novas plataformas, experiências de consumidor e 

formas de entrega de valor, e não são necessariamente de natureza digital, tendo apenas a 

restrição de terem sido viabilizados pela aplicação de tecnologias digitais. O termo “digital”, 

como apontam Hinings, Gegenhuber e Greenwood (2018), compreende a conversão de 

informação primariamente analógica para a linguagem binária utilizada por computadores. 

Nesse sentido, tecnologias digitais incluem dentre outras ferramentas e plataformas: sistemas 

de informação, computação em nuvem, mobile, Big Data, Analytics, Internet das Coisas e 

mídias sociais (NAMBISAN et al., 2017; CHAE, 2019; LOKUGE et al., 2019). 

A digitalização – codificação do analógico para o digital – é um ponto central da 

inovação digital (HOLMSTRÖM, 2018). Dentre os efeitos positivos da digitalização, estão: 

flexibilidade e ganhos de eficiência em processos, redução de custos de armazenamento, 

duplicação e transmissão de dados, aprimoramento da capacidade de buscar, analisar, corrigir 

e aperfeiçoar conteúdos, e maior potencial de funcionalidade dos produtos digitais 

(FICHMAN; SANTOS; ZHENG, 2014). Tais efeitos, combinados à ubiquidade das 

tecnologias digitais, viabilizam novos tipos de processos de inovação (NYLÉN; 

HOLMSTRÖM, 2015), o que por sua vez justifica o estudo da inovação digital como um 



29 

 

  

campo teórico à parte (HININGS; GEGENHUBER; GREENWOOD, 2018; HOLMSTRÖM, 

2018). 

A inovação digital vem mudando a forma de operação de empresas e de governos, 

apoiando o crescimento econômico e de negócios (CHAE, 2019). Em tal conjuntura, destaca-

se que a TI e a inovação digital têm implicado em transformações contínuas de estratégia em 

organizações focadas na obtenção de vantagem competitiva, com consequentes ajustes sobre 

aspectos de recursos, cultura, tomada de decisão, comunicação, e sistemas de recompensa 

(LOKUGE et al., 2019). Dessa forma, a TI se posiciona não meramente como instrumento de 

solução, mas sobretudo como um meio adaptativo de coevolução com capacidades 

organizacionais a fim de se criar valor social e econômico (VAN DE WETERING; 

MIKALEF; HELMS, 2017). 

Não se restringindo a empresas de software e novos entrantes, com a criação de 

modelos de negócios disruptivos, a inovação digital também é aplicada por organizações 

incumbentes e sem base tecnológica na exploração de oportunidades e no aprimoramento e 

desenvolvimento de produtos, serviços e processos (NYLÉN; HOLMSTRÖM, 2015; 

CIRIELLO; RICHTER; SCHWABE, 2018). Contudo, apesar das oportunidades e vantagens 

atreladas à inovação digital, tanto incumbentes quanto novos entrantes enfrentam complexos 

desafios ao tentar inovar digitalmente (NYLÉN; HOLMSTRÖM, 2015). Os desafios são 

particularmente maiores em setores tradicionais, tendo em vista a incompatibilidade entre 

estruturas tradicionais de entrega de valor e a não linearidade, a distribuição de controle e o 

dinamismo observados na inovação digital (HOLMSTRÖM, 2018). 

2.2.2 Capacidade de inovação 

A capacidade de inovação de uma organização é compreendida como sua habilidade 

para criar valor com a geração de novos produtos, serviços e processos, ou com alterações em 

seu modelo de negócios, cultura ou processo de tomada de decisão (DERVITSIOTIS, 2010; 

DELUCA et al., 2017). Por meio da capacidade de inovação, organizações podem atingir 

resultados como aumento de desempenho, geração de vantagem competitiva e crescimento 

organizacional (GALLEGOS; TORNER, 2018). Nesse sentido, a capacidade de inovação é 

apontada como um fator essencial para a sobrevivência e a competitividade de uma 

organização (OLIVEIRA et al., 2016). 

Para atingir seus objetivos de inovação, tanto empresas quanto órgãos governamentais 

devem criar mecanismos para permitir e fomentar iniciativas inovadoras. (FELDENS; 
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MACCARI; GARCEZ, 2012). Gerenciamento de informações, habilidades de aprendizado, 

apoio ao intraempreendedorismo por meio de políticas apropriadas de gerenciamento de 

recursos humanos e a promoção de uma cultura inovadora são fatores apontados como 

essenciais na contribuição para a capacidade organizacional de inovação. (ZHU; CHEUNG, 

2017). Nota-se ainda que a capacidade organizacional de inovação depende de fatores como 

aquisição de conhecimento, capacidade de inovação tecnológica e capacidade de absorção 

(CHENG; YANG, 2017). 

Segundo Christensen e Raynor (2013), a capacidade de inovação de uma organização 

pode ser avaliada conforme o framework RPV, sob três classes de fatores:  

• Recursos – pessoas, equipamentos, tecnologias, design de produtos, marcas, 

informações, dinheiro e relacionamentos, com valor notável e mensurável; 

• Processos – padrões de interação, coordenação, comunicação e tomada de 

decisão por meio dos quais recursos de entrada são transformados em produtos 

e serviços de maior valor; 

• Valores – padrões pelos quais os funcionários tomam decisões de priorização 

tais como sobre a atratividade de uma nova ideia ou a importância de um 

determinado consumidor. 

Adicionalmente aos recursos, processos e valores, os seguintes fatores são apontados 

como pilares de uma cultura inovadora (RAO; WEINTRAUB, 2013):  

• Comportamentos – como líderes e funcionários atuam quanto à inovação, se há 

resistência ou apoio, tendência ou aversão a riscos decorrentes da inovação; 

• Clima organizacional – clima desafiador de engajamento e entusiasmo, que 

promova o aprendizado e encoraje o pensamento independente; 

• Sucesso – percepção de clientes e concorrentes sobre a capacidade de inovação 

da organização, sucesso em níveis externo, corporativo e pessoal. 

Tidd e Bessant (2013), por sua vez, apontam que uma inovação bem-sucedida depende 

de uma base estratégica, de relacionamentos internos e externos eficientes, de mecanismos 

que promovam mudanças, e de um contexto organizacional apoiador. Nesse sentido, 

conforme detalhado no Quadro 3, os autores propõem um modelo de auditoria de capacidade 

de gestão da inovação baseada em cinco dimensões: 

• Estratégia – posição da organização em termos de produtos, processos e 

tecnologias, sua trajetória tecnológica e processos organizacionais de 

integração de aprendizado estratégico; 
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• Relacionamentos – interação com fornecedores, consumidores, usuários, 

concorrentes, parceiros; 

• Processos – mecanismos para implantação de uma ideia até seus resultados; 

• Organização – contexto organizacional apoiador para o surgimento de ideias e 

seu desenvolvimento efetivo; 

• Aprendizagem – captura e acumulação de conhecimentos sobre tecnologia e 

gestão do processo da inovação. 

Quadro 3 - Modelo de auditoria de capacidade de inovação, com questões por dimensão 

Estratégia Processos Organização Relacionamentos Aprendizagem 

As pessoas têm 

uma visão clara 

sobre como a 

inovação pode nos 

ajudar a competir. 

Temos processos 

para ajudar a gerir 

o 

desenvolvimento 

de novos produtos 

de forma eficaz, 

desde a ideia até o 

desenvolvimento. 

Nossa estrutura de 

organização não 

reprime inovação, 

e sim a favorece. 

Temos boas 

relações de 

negociação com 

nossos 

fornecedores. 

Existe um forte 

empenho na 

formação e 

desenvolvimento 

de pessoas. 

Nossa estratégia de 

inovação é 

claramente 

comunicada de 

modo que todos 

sabem quais são os 

alvos para 

melhoria. 

Nossos projetos de 

inovação 

costumam ser 

concluídos a 

tempo e dentro do 

orçamento. 

As pessoas 

trabalham bem 

juntas além dos 

limites 

departamentais. 

Somos bons para 

entender as 

necessidades de 

nossos clientes e 

usuários finais. 

Nós investimos 

tempo para revisar 

nossos projetos a 

fim de melhorar o 

desempenho 

futuro. 

As pessoas sabem 

é nossa 

competência 

distinta - o que nos 

dá uma vantagem 

competitiva. 

Temos 

mecanismos 

eficazes para 

garantir que todos 

entendam as 

necessidades dos 

clientes. 

As pessoas estão 

envolvidas em 

sugerir ideias para 

melhorias em 

produtos ou 

processos. 

Trabalhamos bem 

com 

universidades e 

outros centros de 

pesquisa para nos 

ajudar a 

desenvolver 

nosso 

conhecimento. 

Nós aprendemos 

com nossos erros. 

Avançamos de 

forma estruturada 

(usando 

ferramentas e 

técnicas 

preditivas) para 

tentar imaginar 

ameaças e 

oportunidades 

futuras. 

Temos 

mecanismos 

eficazes para 

gerenciar a 

mudança de 

processos desde a 

ideia até a 

implantação bem-

sucedida. 

Nossa estrutura 

nos ajuda a tomar 

decisões 

rapidamente. 

Trabalhamos em 

estreita 

colaboração com 

nossos clientes 

para explorar e 

desenvolver 

novos conceitos. 

Comparamos 

sistematicamente 

nossos produtos e 

processos com 

outras empresas. 

Nosso time 

principal tem uma 

visão 

compartilhada de 

como a empresa se 

desenvolverá por 

meio da inovação. 

Buscamos 

sistematicamente 

novas ideias de 

produtos. 

A comunicação é 

eficaz e funciona 

de cima para 

baixo, de baixo 

para cima e em 

toda a 

organização. 

Colaboramos 

com outras 

empresas para 

desenvolver 

novos produtos 

ou processos. 

Encontramos e 

compartilhamos 

experiências com 

outras empresas 

para nos ajudar a 

aprender. 

(continua) 
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Estratégia Processos Organização Relacionamentos Aprendizagem 

Existe 

compromisso e 

apoio à inovação 

pela alta gerência. 

Temos 

mecanismos para 

assegurar o 

envolvimento de 

todos os 

departamentos no 

desenvolvimento 

de novos produtos 

e processos. 

Nosso sistema de 

recompensa e 

reconhecimento 

suporta inovação. 

Tentamos 

desenvolver redes 

externas de 

pessoas que 

podem nos ajudar 

- por exemplo, 

com 

conhecimento 

especializado. 

Nós somos bons 

em capturar o que 

aprendemos para 

que os outros na 

organização 

possam usá-lo. 

Temos processos 

para avaliar novos 

desenvolvimentos 

de tecnologia ou 

mercado e o que 

eles significam 

para a estratégia de 

nossa empresa. 

Temos um sistema 

claro para escolher 

projetos de 

inovação. 

Temos um clima 

favorável para 

novas ideias - as 

pessoas não 

precisam deixar a 

organização para 

que elas 

aconteçam. 

 

Trabalhamos em 

estreita 

colaboração com 

o sistema 

educacional local 

e nacional para 

comunicar nossas 

necessidades por 

habilidades. 

Nós somos bons 

em aprender com 

outras 

organizações. 

Existe um vínculo 

claro entre os 

projetos de 

inovação que 

realizamos e a 

estratégia geral do 

negócio. 

Há flexibilidade 

suficiente em 

nosso sistema de 

desenvolvimento 

de produtos para 

permitir a 

realização de 

pequenos e 

rápidos projetos. 

Trabalhamos bem 

em equipes. 

Trabalhamos em 

estreita 

colaboração com 

usuários de 

vanguarda para 

desenvolver 

novos produtos e 

serviços 

inovadores. 

Usamos medidas 

para ajudar a 

identificar onde e 

quando podemos 

melhorar nosso 

gerenciamento de 

inovação. 

Fonte: (TIDD; BESSANT, 2013) 

Já Burgelman, Christensen e Wheelwright (2012) destacam cinco categorias relevantes 

de variáveis que influenciam a capacidade de inovação de uma organização: disponibilidade e 

alocação de recursos em atividades de inovação, compreensão das estratégias dos 

concorrentes e da evolução da indústria no que tange à inovação, compreensão de 

desenvolvimentos tecnológicos relevantes, contexto cultural e estrutural afetando o 

comportamento intraempreendedor, e gestão estratégica capaz de lidar com iniciativas de 

intraempreendedorismo. 

2.2.2.1 Capacidade de absorção 

Conceito introduzido por Cohen e Levinthal (1990), a capacidade de absorção de uma 

organização é definida como a habilidade da organização de reconhecer o valor de 

informações novas e externas, assimilar tais informações e aplicá-las a fins comerciais. Nesse 

sentido, a capacidade de absorção pode ser detalhada em quatro componentes (ALJANABI, 

2017):  
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1. Aquisição de conhecimento de fontes externas – capacidade da organização de 

identificar e obter novos conhecimentos; 

2. Assimilação de conhecimento – procedimentos da organização para processar, 

analisar e compreender habilidades, informações e conhecimentos obtidos; 

3. Transformação de conhecimento – capacidade da organização de integrar o 

conhecimento adquirido com conhecimentos prévios;  

4. Exploração de conhecimento – capacidade da organização de aplicar o 

conhecimento transformado aos seus produtos e processos. 

Desde que o termo foi cunhado, a capacidade de absorção tem apresentado papel de 

grande relevância na literatura da área de inovação (ZOU; ERTUG; GEORGE, 2018). 

Estudos empíricos diversos têm apontado para efeitos positivos da capacidade de absorção 

sobre a inovação de diferentes tipos nas organizações, incluindo inovação de produto, 

inovação de processo, inovação de gerenciamento, inovação tecnológica e inovação não 

tecnológica (ALI; KAN; SARSTEDT, 2016; ALJANABI, 2017; GALLEGOS; TORNER, 

2018; ZOU; ERTUG; GEORGE, 2018). Uma assimilação e aplicação eficiente de 

conhecimento externo facilita a melhoria de gestão, processos e produtos de uma organização, 

apoiando assim o seu desempenho em inovação (ZOU; ERTUG; GEORGE, 2018). 

2.2.2.2 Capacidade de inovação tecnológica 

Positivamente relacionada ao desempenho organizacional, a capacidade de inovação 

tecnológica de uma organização pode ser resumida em quatro aspectos: capacidade de 

desenvolver novos produtos conforme necessidades de mercado, capacidade de aplicar 

tecnologias de processo apropriadas à produção de novos produtos, capacidade de 

desenvolver e adotar novas tecnologias de produto e processo visando atender a necessidades 

futuras, e capacidade de responder a oportunidades inesperadas e atividades tecnológicas 

acidentais (CHENG; YANG, 2017). A capacidade de inovação tecnológica viabiliza nas 

organizações uma adaptação rápida às mudanças de mercado e de expectativa dos clientes, 

apoiando, portanto, a geração de vantagem competitiva (MORTAZAVI RAVARI et al., 

2016).  

Tradicionalmente, a pesquisa e desenvolvimento (P&D) era considerada o principal 

aspecto da capacidade de inovação tecnológica, porém estudos recentes passaram a ressaltar a 

existência de mais fatores, igualmente relevantes (STRAND et al., 2017). Destaca-se que o 

sucesso da inovação tecnológica depende não apenas da tecnologia, mas também de questões 
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como estrutura organizacional, manufatura, gerenciamento, planejamento estratégico, 

conhecimento e alocação de recursos (LIU; JIANG, 2016; STRAND et al., 2017). Nesse 

sentido, Yam et al. (2011) apontam os seguintes componentes-chave para a capacidade de 

inovação tecnológica de uma organização: 

• Aprendizagem – capacidade da organização de identificar, assimilar e explorar 

conhecimento; 

• Pesquisa e desenvolvimento (P&D) – capacidade da organização de integrar 

estratégia de P&D, execução de projetos, gestão de portfólio e gastos em P&D.  

• Alocação de recursos – capacidade da organização de alocar capital, 

profissionais e tecnologia suficientes ao processo de inovação; 

• Manufatura – capacidade da organização de transformar resultados de P&D em 

produtos, produzidos de acordo com necessidades e desejos do mercado; 

• Marketing – capacidade da organização de divulgar e vender produtos com 

base nas necessidades do consumidor, situação da concorrência, custos e 

benefícios; 

• Organização – capacidade da organização de manter harmonia e estrutura 

organizacionais, cultivar cultura organizacional e adotar boas práticas de 

gestão; 

• Planejamento estratégico – capacidade da organização de identificar forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças, e de se planejar conforme visão e missão. 

Com algumas similaridades ao trabalho de Yam et al. (2011), Mortazavi Ravari et al. 

(2016) propõem um framework para avaliação da capacidade de inovação tecnológica com 

base nos seguintes critérios: 

• Aprendizagem coletiva – treinamento profissional, gestão do conhecimento; 

• Recursos – capacidade de absorver recursos financeiros, criatividade entre os 

trabalhadores; 

• Marketing – competitividade, marketing específico; 

• Organização para inovação – desenvolvimento sistemático de tecnologia, 

colaboração e relações interorganizacionais, cultura inovadora, troca de 

feedback, inovação em procedimentos de recursos humanos, gestão de direitos 

intelectuais; 

• Planejamento estratégico; 
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• Desempenho – tecnologias comercializadas, patentes, trabalhos publicados, 

prêmios de inovação, sucesso em projetos de inovação. 

2.2.2.3 Capacidade de inovação digital 

Em nível organizacional, a capacidade de inovação digital representa o quanto a 

organização está preparada para adotar, assimilar e explorar tecnologias digitais para a 

inovação, ou seja, a sua capacidade de iniciar inovação com o uso de tecnologias digitais 

(LOKUGE et al., 2019). Desenvolver tal capacidade é um desafio para as organizações, em 

especial as grandes e tradicionais, que necessitam criar novas habilidades sem prejudicar 

processos e práticas existentes (NYLÉN; HOLMSTRÖM, 2015; SVAHN; MATHIASSEN; 

LINDGREN, 2017). Em que pese a facilidade técnica de uso e de implantação das tecnologias 

digitais, as organizações apresentam dificuldade de flexibilizar suas estratégias de modo a 

atuar com o dinamismo necessário para a inovação digital (LOKUGE et al., 2019). 

Cabe ressaltar que a capacidade de inovação digital não envolve apenas o grau de 

modernidade das tecnologias aplicadas, mas sobretudo questões como a tomada de decisões 

de TI, a cultura organizacional, os processos de gestão da inovação, o grau de flexibilidade na 

estrutura organizacional, a alocação de recursos e a gestão do conhecimento (NYLÉN; 

HOLMSTRÖM, 2015; CIRIELLO; RICHTER; SCHWABE, 2018; LOKUGE et al., 2019). 

Tendo isso em vista, Lokuge et al. (2018) propõem que a capacidade organizacional de 

inovação digital pode ser avaliada com base nos seguintes aspectos: 

• Recursos – capacidade da organização de configurar e reconfigurar seus 

recursos conforme as necessidades de inovação digital, ou seja, flexibilidade na 

alocação de recursos financeiros, humanos e de infraestrutura de TI para a 

inovação no portfólio de TI; 

• Cultura – valores centrais de uma organização que facilitam a inovação digital, 

como descentralização de processos de tomada de decisão, forma estabelecida 

para compartilhamento de ideias, e razoabilidade na avaliação de riscos de TI;  

• Estratégia – conjunto de atividades gerenciais realizadas pela organização 

visando facilitar a inovação digital, com comunicação, clareza e relevância dos 

objetivos estratégicos organizacionais relacionados ao uso do portfólio de TI; 
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• Tecnologia de informação – capacidade do portfólio de TI de apoiar a inovação 

digital, ou seja, acesso a tecnologias modernas e estabilidade, confiabilidade e 

atualização de sistemas corporativos e da infraestrutura de TI; 

• Compromisso com inovação – positividade dos funcionários quanto à inovação 

digital, constituída de motivação, empoderamento e atitudes corretas; 

• Capacidade cognitiva – capacidade da base de conhecimento da organização de 

facilitar a inovação digital, ou seja, existência de adaptabilidade e de 

habilidades e conhecimentos técnicos e de negócios adequados; 

• Parcerias – afiliação de stakeholders externos à inovação digital da 

organização, ou seja, bons relacionamentos com fornecedores e consultores de 

modo a facilitar inovações. 

Sob outra perspectiva, focando na sustentabilidade das inovações viabilizadas pela TI, 

Van de Wetering, Mikalef e Helms (2017) destacam os seguintes atributos influenciadores da 

capacidade de inovação: 

• Flexibilidade da TI – modularidade, escalabilidade, transparência e 

padronização; 

• Ambiente – hostilidade (forças externas desfavoráveis no ambiente de 

negócios da organização), dinamismo (taxa e imprevisibilidade de mudanças 

no ambiente) e complexidade (heterogeneidade e alcance de uma indústria ou 

das atividades de uma organização); 

• Colaboradores – fornecedores, consumidores, provedores de serviço e 

infraestrutura, outras organizações para desenvolvimento de tecnologia, 

universidades e instituições de pesquisa. 

2.3 RELAÇÃO ENTRE GOVERNANÇA E INOVAÇÃO 

2.3.1 Governança corporativa e inovação 

Visando minimizar conflitos de interesse entre gerentes e shareholders, os 

mecanismos da governança corporativa podem afetar fortemente a natureza e o 

direcionamento das atividades de inovação (HONORE; MUNARI; DE LA POTTERIE, 

2015). Aponta-se que a governança corporativa é mais relevante para o aumento da 

capacidade de inovação organizacional do que fatores como capacidade financeira, de 
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acumulação de conhecimento e de economias de escala (BOBILLO; RODRÍGUEZ-SANZ; 

TEJERINA-GAITE, 2018). Mais especificamente, com relação à capacidade de inovação 

tecnológica, estudos empíricos diversos destacam a governança corporativa como 

fundamental para a capacidade das organizações de produzirem inovações tecnológicas bem 

sucedidas (BELLOC; LAURENZA; ROSSI, 2016). Nota-se que a governança corporativa 

influencia a capacidade de inovação de diferentes formas, tais como por meio do apoio ao 

foco em lucros no longo prazo, do controle de riscos para os investidores, e de incentivos aos 

funcionários no envolvimento em atividades de inovação (BELLOC; LAURENZA; ROSSI, 

2016; BOBILLO; RODRÍGUEZ-SANZ; TEJERINA-GAITE, 2018). 

Cabe ressaltar que não há consenso na literatura quanto à natureza e intensidade do 

impacto da governança corporativa sobre a inovação (SIPOS; IONESCU, 2017). Embora 

certos estudos indiquem uma influência positiva da governança corporativa sobre a 

capacidade de inovação, inclusive com maiores vantagens no caso de maior rigor da 

governança corporativa (BOBILLO; RODRÍGUEZ-SANZ; TEJERINA-GAITE, 2018), há 

pesquisas que sugerem possíveis efeitos negativos da governança corporativa sobre a 

capacidade de inovação. Segundo estudos empíricos, a busca pelo fortalecimento dos direitos 

dos shareholders pode apresentar um efeito colateral negativo de redução de investimentos 

em inovação, assim como o foco em sucesso financeiro e resultados de curso prazo pode 

reduzir o comprometimento de gerentes a projetos de inovação (HONORE; MUNARI; DE 

LA POTTERIE, 2015). Sob tal perspectiva, tendo em vista o estímulo à inovação, é sugerida 

a aplicação de abordagens de governança corporativa específicas às características e 

necessidades de cada organização (BELLOC; LAURENZA; ROSSI, 2016). 

2.3.2 Governança de TI e inovação digital 

A tecnologia de informação e a inovação são reconhecidas como fatores determinantes 

na obtenção de vantagem competitiva para as organizações (PANTANO, 2014; 

CHRISTENSEN et al., 2018). Pesquisas nas duas áreas têm apontado para uma sinergia entre 

ambas, com a TI sendo fundamental para a inovação corporativa (TRANTOPOULOS et al., 

2017). Tais estudos ressaltam que a TI afeta positivamente diversos aspectos da inovação, 

colaborando para criação de novos produtos e serviços, melhoria de processos, redução de 

custos e aumento de eficiência (NAMBISAN, 2013; TRANTOPOULOS et al., 2017). 

Em tal conjuntura, alguns estudos têm apontado para um efeito geral positivo da 

governança de TI sobre a inovação, sugerindo que a governança de TI colabora com a 
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inovação por meio de aumento da eficiência da TI, apoio a disseminação e exploração de 

conhecimento, criação de ambiente colaborativo, alinhamento estratégico da TI, melhoria da 

estabilidade da TI e redução de custos com continuidade (AYANDE, 2013; DE HAES; VAN 

GREMBERGEN, 2015; LIEBE et al., 2017; HÉROUX; FORTIN, 2018). Entretanto, não há 

um entendimento resoluto sobre quais são os mediadores da influência positiva da governança 

de TI sobre a inovação. Em pesquisa junto a executivos seniores de TI no Canadá, Héroux e 

Fortin (2018) obtiveram um resultado confirmatório dos efeitos positivos da governança de TI 

sobre a inovação, porém foram incapazes de comprovar que tais efeitos são moderados pelo 

alinhamento entre TI e negócios. 

 Por outro lado, há tanto acadêmicos quanto profissionais que ressaltam um potencial 

efeito negativo da governança de TI sobre a inovação. Questiona-se a aplicabilidade de 

abordagens tradicionais de governança de TI ao atual contexto de transformação digital 

(DELONE; MIGLIORATI; VAIA, 2018). A governança de TI tradicional é apontada como 

demasiadamente rígida e insuficientemente ágil no apoio às necessidades de inovação digital 

nos negócios (MACDORMAN; GULZAR, 2018). Segundo Horne e Foster (2013), certos 

processos tradicionais de governança de TI estão desatualizados e acabam por prejudicar a 

inovação devido a questões relacionadas à alocação de investimentos, tais como falta de 

conhecimento técnico da alta gerência, dificuldade de mensuração de retorno financeiro de 

certos projetos, ênfase convencional de seleção de investimentos por ROI (retorno sobre 

investimento), e alocação de recursos por razões políticas. Nota-se ainda que estruturas e 

regras tradicionais de governança de TI atravancam a inovação digital em função de 

limitações de sistemas legados, priorização de atividades de operação e manutenção, e 

visualização da TI por executivos como custo em vez de investimento (HAFFKE; 

KALGOVAS; BENLIAN, 2017). 

Também é criticada a governança de TI do tipo centralizada, direcionada a questões 

como padronização e formalização, visto que – apesar de minimizar riscos e melhorar 

processos – é incapaz de contribuir para alavancar a inovação (TEODORO; 

PRZEYBILOVICZ; CUNHA, 2014). Nesse sentido, alguns autores reforçam uma teoria de 

dualismo entre a centralização e a descentralização da governança de TI, apontando para a 

existência de trade-offs entre os estilos de governança com repercussões na capacidade de 

inovação. Há um dilema na busca por equilíbrio entre os dois tipos de governança de TI nas 

organizações, com a governança centralizada proporcionando estabilidade enquanto que a 

descentralizada favorece inovação (BOONSTRA; ESERYEL; VAN OFFENBEEK, 2017).  

Tal contraste ocorre devido ao fato de que a governança de TI centralizada limita o poder 
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decisório de gerentes locais, focando em padronização, redução de riscos e aumento da 

eficiência, ao passo que a descentralizada distribui a autoridade para decisão e aumenta a 

flexibilidade sob pena de aumento de custos e riscos (SCHROEDER; PAULEEN; HUFF, 

2012; THOMPSON et al., 2014). No Quadro 4, são sintetizadas algumas das diferenças 

observadas entre a centralização e a descentralização na governança de TI, com possíveis 

impactos sobre a capacidade de inovação digital. 

Quadro 4 - Comparativo entre centralização e descentralização na governança de TI 

Centralização Descentralização Referência 

Controle, eficiência, confiabilidade 

no uso da TI 

Flexibilidade, inovação, 

responsividade a mudanças 
(GREGORY et al., 2018) 

Maior controle, maior eficiência por 

economia de escala 

Maior desempenho de inovação 

digital, maior responsividade às 

necessidades específicas de diferentes 

unidades de negócio  

(LEONHARDT et al., 2018) 

Padronização de soluções Customização de soluções 
(BOONSTRA; ESERYEL; 

VAN OFFENBEEK, 2017) 

Confiabilidade, padronização, 

eficiência, economia, continuidade 

em longo prazo 

Responsividade, agilidade 
(VANTRAPPEN; WIRTZ, 

2017) 

Otimização da alocação de recursos, 

mitigação de riscos, controle, apoio à 

estratégia da organização 

Melhor uso da TI na resposta às 

necessidades do mercado, risco de 

desalinhamento entre os 

investimentos de TI e a estratégia 

organizacional 

(THOMPSON et al., 2014) 

Padronização de aplicações, 

eficiência em operações, redução de 

custos por economia de escala 

Melhor responsividade, maior 

flexibilidade para usuários, melhor 

estimulação da criatividade em 

unidades de negócio, maiores custos 

(SCHROEDER; PAULEEN; 

HUFF, 2012) 

Foco em custo, alta estabilidade 

Foco em inovação, flexibilidade, alto 

grau de resposta para atender a 

necessidades do negócio 

(ALBERTIN; ALBERTIN, 

2010) 

Possível burocratização dos órgãos 

decisórios 

Possível deterioração dos padrões 

organizacionais 
(WEILL; ROSS, 2006) 

Fonte: Elaboração própria, com base na revisão de literatura 

É importante ressaltar que a demanda por inovação digital não reduz a necessidade de 

confiabilidade, eficiência, segurança e escalabilidade na TI das organizações; pelo contrário, a 

demanda por confiabilidade e eficiência de custos tem crescido mesmo em cenário de 

crescente disrupção digital (HAFFKE; KALGOVAS; BENLIAN, 2017). Desse modo, para 

inovar digitalmente, as organizações devem estabelecer mecanismos de governança de modo 

a balancear fatores como centralização e controle com descentralização e flexibilidade 

(SVAHN; MATHIASSEN; LINDGREN, 2017; GREGORY et al., 2018). Ou seja, se por um 

lado deve-se manter processos formais para alinhamento estratégico da TI, por outro é 

necessário trabalhar com mecanismos relacionais de comunicação, cultura e entendimento 
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unificado entre TI e negócios (DELONE; MIGLIORATI; VAIA, 2018; GREGORY et al., 

2018). Também a coordenação e colaboração entre diferentes departamentos da organização é 

apontada como um dos fatores intervenientes na inovação digital, requerendo a aplicação de 

mecanismos de governança específicos para a integração interdepartamental (LEONHARDT 

et al., 2018). Não apenas a área de TI deve ser transformada visando à inovação digital; é 

necessário que a organização adote um modelo de governança que estimule iniciativas de 

digitalização conjuntas entre TI e negócios (HAFFKE; KALGOVAS; BENLIAN, 2017). 

A necessidade de reorganizar estruturas e desenvolver novas capacidades visando a 

inovação digital tem se mostrado um desafio para organizações da maioria dos setores 

(LEONHARDT et al., 2018), em particular para organizações tradicionais cujo foco primário 

está na eficiência e confiabilidade (GREGORY et al., 2018). Como solução, alguns autores 

propõem a implantação de uma governança de TI com dois estilos separados e simultâneos. 

Segundo Haffke, Kalgovas e Benlian (2017), a TI bimodal é separada em duas modalidades 

paralelas – uma tradicional, focada em estabilidade, e outra ágil, focada em inovação – e 

requer a implantação de mecanismos de governança efetivos tais como comitês de orientação 

e incentivos a funcionários compatíveis com as especificidades de cada modalidade. Sob 

perspectiva similar, Bygstad (2017) sugere a aplicação de uma governança de TI inovadora e 

flexível para a “TI leve” – tecnologia móvel, mais barata e acessível – e uma governança mais 

centralizada e padronizada para a “TI pesada” – grandes sistemas e soluções sofisticadas. 

Conforme soluções da “TI leve” se tornem amplamente utilizadas, elas gradualmente devem 

migrar para o modelo de governança da “TI pesada” (BYGSTAD, 2017). 

Em suma, a literatura que aborda a relação entre governança de TI e inovação digital 

pode ser resumida em três grupos, conforme Quadro 5: enquanto alguns autores abordam a 

influência positiva da governança de TI sobre a inovação de forma generalizada, alguns 

destacam o efeito negativo da governança tradicional, e outros adotam uma teoria de dualismo 

entre características antagônicas da governança de TI. Em que pesem os estudos citados, 

ainda é destacada a necessidade de mais pesquisas sobre o papel da TI na inovação, sobretudo 

no âmbito da governança, a fim de aprimorar o entendimento acerca do impacto de diferentes 

mecanismos e contextos de governança na capacidade de inovação (HÉROUX; FORTIN, 

2018; NAMBISAN, 2013; WANG et al., 2017). A tais limitações da literatura, é acrescida a 

escassez de estudos empíricos na área de governança de TI (WU; STRAUB; LIANG, 2015), 

sobre a qual se sugere a realização de pesquisas qualitativas e estudos de caso 

(DEBRECENY, 2013). Mais especificamente, há uma lacuna para a realização de estudos 

sobre a efetividade de mecanismos específicos de governança de TI e seus efeitos sobre a 
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inovação digital nas organizações (LEONHARDT et al., 2018), em especial as incumbentes, 

que têm enfrentado maiores desafios para se adaptar ao contexto de transformação digital do 

mercado (GREGORY et al., 2018). 

Quadro 5 - Síntese da literatura acerca da relação entre governança de TI e inovação 

Constructo Tópicos Abordados Referências 

Governança de TI tida como 

genericamente positiva para 

a inovação 

• Aumento da eficiência da TI 

• Apoio à disseminação e exploração de 

conhecimento 

• Criação de ambiente colaborativo  

• Alinhamento estratégico da TI 

• Estabilidade da TI 

• Redução de custos com continuidade da 

TI 

(AYANDE, 2013; DE HAES; 

VAN GREMBERGEN, 2015; 

LIEBE et al., 2017; HÉROUX; 

FORTIN, 2018) 

Governança de TI 

tradicional tida como 

negativa para a inovação 

• Rigidez e burocratização de processos 

• Foco na minimização de riscos 

• Ênfase na seleção de investimentos por 

ROI 

• Dificuldade de mensuração do retorno 

financeiro de projetos 

• Priorização de atividades de operação e 

manutenção 

• TI vista por executivos como custo, e 

não investimento 

(HORNE; FOSTER, 2013; 

HAFFKE; KALGOVAS; 

BENLIAN, 2017; DELONE; 

MIGLIORATI; VAIA, 2018; 

MACDORMAN; GULZAR, 

2018) 

Dualismo entre 

características antagônicas 

da governança de TI e seus 

efeitos sobre a inovação 

• Centralização e padronização 

relacionada à melhoria de processos, 

estabilidade, eficiência e riscos, sob 

pena de redução da flexibilidade 

• Descentralização relacionada à melhoria 

de flexibilidade e inovação, sob pena de 

aumento de custos e riscos 

• TI bimodal como possível solução para 

atender as necessidades simultâneas de 

estabilidade e flexibilidade 

(SCHROEDER; PAULEEN; 

HUFF, 2012; THOMPSON et 

al., 2014; BOONSTRA; 

ESERYEL; VAN 

OFFENBEEK, 2017; 

BYGSTAD, 2017; HAFFKE; 

KALGOVAS; BENLIAN, 

2017; VANTRAPPEN; WIRTZ, 

2017; GREGORY et al., 2018; 

LEONHARDT et al., 2018) 

Fonte: Elaboração própria, com base na revisão de literatura 



42 

 

  

3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Para esta pesquisa, aplicou-se o paradigma interpretativista, com lógica indutiva e 

abordagem qualitativa, o que é apropriado para casos em que se pretenda focar na qualidade e 

profundidade dos dados coletados e evitar a restrição a teorias existentes (COLLIS; HUSSEY, 

2013). Tendo em vista a questão de pesquisa proposta e a conjuntura da literatura sobre o 

assunto, a metodologia escolhida foi um estudo de caso exploratório. Collis e Hussey (2013) 

apontam que estudos de caso exploratórios são adequados para pesquisar fenômenos cuja 

literatura apresenta limitações – o que se pode observar na área aqui estudada, com carência 

de pesquisas empíricas e falta de consenso entre autores.  

Segundo Yin (2017), o estudo de caso é aplicável para tratar de questões do tipo 

“como” ou “por que”, feitas a respeito de um fenômeno real e contemporâneo que se deseja 

compreender com profundidade e sobre o qual o investigador tenha pouco ou nenhum 

controle. Destaca-se ainda que questões de pesquisa relacionadas a sucesso e falhas de 

práticas gerenciais de TI são compatíveis com a metodologia de estudo de caso, a qual 

permite avaliar o fenômeno em ambiente real e incluir experiências dos stakeholders 

envolvidos (SHANKS; BEKMAMEDOVA, 2017). Tais características correspondem 

devidamente à questão de pesquisa em foco. 

3.2 SELEÇÃO DO CASO 

O caso selecionado para o estudo foi o de uma organização pública brasileira de 

grande porte na qual a TI é aplicada em múltiplas funções – transacional, informacional, 

estratégica e de infraestrutura – e cujo orçamento anual de TI é cerca de 300 milhões de reais. 

A organização trabalha com desenvolvimento de software in-house, visto que especificidades 

do negócio e requisitos legais obstaculizam a aquisição de softwares prontos ou 

customizáveis, e conta com estrutura e processos estabelecidos para a gestão de projetos e 

operações de TI.  

Como instituição pública, a organização escolhida faz parte de um setor cada vez mais 

demandado de inovações digitais. Cidadãos requerem a entrega de serviços digitais do 

governo com o mesmo nível de qualidade daqueles fornecidos pelas empresas privadas 

(EGGERS; HURST, 2017). Nesse sentido, a maioria das organizações governamentais tem 
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buscado se transformar digitalmente, visando entregar novos produtos e serviços digitais ou 

introduzir novos modelos de entrega de valor (LACHECA, 2018).  

A introdução de tecnologias para desenvolvimento e entrega de serviços aos usuários e 

cidadãos é apontada como um dos principais tipos de inovação aplicados atualmente no setor 

público (DE VRIES; BEKKERS; TUMMERS, 2016). Não obstante, nota-se que poucas 

organizações têm sido capazes de inovar digitalmente. Segundo pesquisa da Gartner – 

realizada em seis países, EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, Índia e Cingapura –, apenas 

27% das organizações governamentais têm sido capazes de entregar novos serviços digitais 

para os cidadãos, enquanto 38% se encontram em fase de desenvolvimento de protótipos, e 

35%, em fase de análise (LACHECA, 2018). 

Bem como se tem observado dentre a maioria dos órgãos públicos, a organização 

selecionada manifesta o interesse de inovar digitalmente. Tanto a inovação quanto a 

tecnologia são destacadas no planejamento estratégico da organização, que tem como um de 

seus valores inovar com a otimização de processos e a aplicação de tecnologia. Por outro lado, 

estudo realizado com base nos processos do COBIT identificou um índice de maturidade em 

governança de TI de aproximadamente 3,6 – em escala de 0 a 5 – para a organização, 

apontando-a como uma das mais maduras em governança de TI no contexto do ente 

federativo ao qual pertence. Trata-se, portanto, de uma organização na qual TI e inovação 

apresentam papel relevante, e na qual a governança de TI apresenta um nível estabelecido de 

maturidade, indicando um contexto propício para a realização desta pesquisa. 

Mais uma razão para a escolha do caso foi o fato de a pesquisadora possuir 

experiência profissional e contatos pessoais dentro da organização. Na literatura de 

metodologia de pesquisa qualitativa, são apontadas diversas vantagens de se ter um 

pesquisador que é membro do grupo a ser estudado. Dentre elas, estão: conhecimento prévio 

sobre o contexto estudado, conhecimento sobre a cultura informal além da formal, 

acessibilidade e aceitação dentro do grupo, maior capacidade de compreender e projetar as 

percepções dos participantes da pesquisa, naturalidade ao abordar e interagir com os 

participantes, e maior chance de sinceridade dos participantes em função da relação de 

confiança com o pesquisador (UNLUER, 2012; GREENE, 2014). Tais vantagens são 

particularmente úteis no caso em questão, tendo em vista que se deseja identificar não apenas 

efeitos positivos, mas também negativos, da governança de TI na organização. Profissionais 

dificilmente se sentiriam à vontade para criticar sinceramente os mecanismos de gestão de sua 

organização junto a um pesquisador externo. 
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3.3 COLETA DE DADOS 

Em estudos de caso, é comum a aplicação de diversas técnicas de coleta de dados 

(SHANKS; BEKMAMEDOVA, 2017), sendo que a utilização de múltiplas fontes de dados é 

vantajosa para alicerçar uma pesquisa completa e profunda (LUNE; BERG, 2016). Conhecido 

como triangulação, o uso de variadas fontes e técnicas de coleta de dados permite incluir 

diferentes interpretações na análise de dados e aumentar a validade e a confiabilidade da 

pesquisa (CRESWELL; CRESWELL, 2017; SHANKS; BEKMAMEDOVA, 2017). Estudos 

que utilizam mais de um método de coleta de dados possuem maior consistência de dados e 

menor risco de incidência de erros associados a uma técnica específica (PATTON, 2014). 

Conforme destacado por Yin (2017), a triangulação, com o uso de múltiplas fontes de 

evidência, é especialmente recomendada na condução de estudo de casos. Nesse sentido, 

conforme Figura 1, foram escolhidas as seguintes técnicas para a coleta de dados deste estudo 

de caso: entrevistas semiestruturadas, questionários, observação e análise documental. As 

entrevistas semiestruturadas foram aplicadas como a principal forma de coleta de dados no 

caso, a fim de se responder à questão de pesquisa, enquanto que demais técnicas foram 

empregadas com objetivos secundários de exploração de contexto e validação de resultados. 

Figura 1 - Etapas, técnicas e objetivos da coleta de dados 

 

Fonte: Elaboração própria 

Observação; 
Análise 

documental

Questionários 
pré-entrevista

Entrevistas 
semiestruturadas

Questionários 
de validação

Investigação preliminar sobre a 
organização, sua governança 

de TI e capacidade de 
inovação digital 

Identificação de efeitos da 
governança de TI sobre a 
capacidade de inovação 
digital na organização 

Diagnóstico da governança de 
TI e da capacidade de 

inovação digital na organização 

Validação dos efeitos 
identificados na etapa anterior 
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A análise documental é tida como uma das técnicas apropriadas para pesquisas 

qualitativas de cunho exploratório na área de gestão (COOPER; SCHINDLER, 2013). A 

observação, por sua vez, permite um entendimento mais completo sobre situações e 

fenômenos, tendo em vista a limitação do que se pode ser aprendido a partir da fala de 

entrevistados, da resposta a questionários ou da análise documental (PATTON, 2014). Neste 

estudo, a análise documental e a observação tiveram por objetivo examinar preliminarmente o 

contexto da organização, sua governança de TI e capacidade de inovação digital. Na análise 

documental, foram avaliados relatórios públicos, publicações oficiais, e documentações 

internas sobre planejamento, resultados, estrutura e processos na organização. Já a observação 

foi aplicada no sentido de capturar e corroborar informações a respeito de práticas, da cultura 

e do clima organizacional. 

Visando retratar com maior clareza os objetivos e mecanismos da governança de TI e 

as dimensões da capacidade de inovação digital na organização, foi utilizada a técnica de 

coleta de dados por questionários. Embora estudos de caso tipicamente envolvam a coleta de 

dados qualitativos, dados quantitativos também podem ser utilizados, sendo particularmente 

úteis para destacar características de organizações e entrevistados (SHANKS; 

BEKMAMEDOVA, 2017). No caso, foram aplicados questionários antes das entrevistas 

semiestruturadas, para cada entrevistado, com os objetivos de esclarecer informações acerca 

da organização – sua governança de TI e capacidade de inovação digital –, permitir que cada 

participante se dedicasse preliminarmente à reflexão sobre os assuntos tratados, e alicerçar 

parte dos questionamentos das entrevistas semiestruturadas. 

Por meio dos questionários pré-entrevista foram abordados separadamente os dois 

temas basilares deste trabalho – governança de TI e capacidade de inovação digital – a fim de 

se averiguar o contexto da organização estudada. Para a avaliação da governança de TI na 

organização, baseou-se nos tipos de mecanismos – estruturas de tomada de decisão, processos 

de alinhamento, e abordagens de comunicação (WEILL; ROSS, 2006) – e nos objetivos da 

governança de TI (WEILL; ROSS, 2006; ALBERTIN; ALBERTIN, 2010; FERNANDES; 

ABREU, 2014; GONÇALVES; GASPAR; CARDOSO, 2016; JOSHI et al., 2018). Já para 

avaliar a capacidade de inovação digital da organização, foram apuradas dimensões com base 

no referencial teórico, de acordo com o Quadro 6. Na elaboração dos questionários pré-

entrevista, conforme Apêndice A, foram utilizadas questões fechadas objetivas e em formato 

de escala Likert com cinco pontos. 
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Quadro 6 - Dimensões para avaliação da capacidade de inovação digital na organização 

Dimensão Aspectos relacionados Referências 

Recursos 
Disponibilidade e alocação 

de recursos  

(YAM et al., 2011; BURGELMAN; CHRISTENSEN; 

WHEELWRIGHT, 2012; CHRISTENSEN; RAYNOR, 

2013; RAO; WEINTRAUB, 2013; MORTAZAVI RAVARI 

et al., 2016; LOKUGE et al., 2019) 

Cultura 

Valores; Comportamentos; 

Clima organizacional; 

Compromisso com inovação 

(BURGELMAN; CHRISTENSEN; WHEELWRIGHT, 

2012; CHRISTENSEN; RAYNOR, 2013; RAO; 

WEINTRAUB, 2013; MORTAZAVI RAVARI et al., 2016; 

LOKUGE et al., 2019) 

Estratégia 
Gestão estratégica; 

Planejamento estratégico 

(YAM et al., 2011; BURGELMAN; CHRISTENSEN; 

WHEELWRIGHT, 2012; TIDD; BESSANT, 2013; 

MORTAZAVI RAVARI et al., 2016; LOKUGE et al., 

2019) 

Organização 
Processos; Estrutura 

organizacional 

(YAM et al., 2011; BURGELMAN; CHRISTENSEN; 

WHEELWRIGHT, 2012; CHRISTENSEN; RAYNOR, 

2013; RAO; WEINTRAUB, 2013; TIDD; BESSANT, 2013) 

Tecnologia de 

informação 

Capacidade tecnológica; 

Flexibilidade da TI 

(YAM et al., 2011; BURGELMAN; CHRISTENSEN; 

WHEELWRIGHT, 2012; VAN DE WETERING; 

MIKALEF; HELMS, 2017; LOKUGE et al., 2019) 

Aprendizagem Capacidade cognitiva 
(YAM et al., 2011; TIDD; BESSANT, 2013; MORTAZAVI 

RAVARI et al., 2016; LOKUGE et al., 2019) 

Parcerias Relacionamentos 
(TIDD; BESSANT, 2013; VAN DE WETERING; 

MIKALEF; HELMS, 2017; LOKUGE et al., 2019) 

Fonte: Elaboração própria 

As entrevistas – semiestruturadas e individuais conforme roteiro proposto no Apêndice 

B – foram parcialmente baseadas nas respostas dos questionários pré-entrevista e visaram 

responder à questão de pesquisa proposta, explorando a percepção de profissionais da 

organização acerca do efeito da governança de TI na capacidade organizacional de inovação 

digital. A escolha por entrevistas semiestruturadas se justifica pela flexibilidade da técnica, 

que permite capturar em profundidade os pontos de vista dos participantes ao mesmo tempo 

que garante o foco da pesquisa (WILLIAMSON, 2017). Dentre as vantagens da aplicação de 

entrevistas semiestruturadas, frente a questionários ou entrevistas padronizadas, estão: 

oportunidade de se fazer perguntas mais complexas, liberdade para o respondente buscar 

esclarecimentos, opção de elaborar perguntas visando melhor entendimento, possibilidade de 

formular dinamicamente novas perguntas e flexibilidade para se adaptar a assuntos que 

venham a surgir de modo imprevisível no decorrer da entrevista (LUNE; BERG, 2016; 

WILLIAMSON, 2017).  

Para a aplicação dos questionários e entrevistas, os participantes foram selecionados 

em amostra não probabilística, com critérios de acessibilidade – elementos selecionados em 

função da facilidade de acesso a eles – e tipicidade – elementos considerados pelo 

pesquisador como representativos da população-alvo (VERGARA, 2016). Neste sentido, os 
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questionários e entrevistas foram aplicados a profissionais da organização que fossem 

acessíveis à pesquisadora e que possuíssem tanto conhecimento acerca dos mecanismos 

organizacionais de governança de TI quanto experiência na gestão de melhoria e criação de 

sistemas de TI na organização.  

Dessa forma, optou-se por focar a coleta de dados da pesquisa em um setor da 

organização intermediário entre TI e negócios, responsável pela gestão do portfólio de TI da 

área-fim da organização, ou seja, por gerenciar demandas e projetos de TI, desenvolver e 

manter sistemas de informação, e garantir o atendimento das necessidades de infraestrutura de 

TI para as atividades-fim da organização. Tal setor, embora não seja responsável pela gestão 

de todo o portfólio de TI da organização, não englobando o portfólio de TI de áreas-meio, foi 

selecionado em razão de possuir maior histórico de experiência em governança de TI na 

organização, tendo sido a primeira área a definir e implantar metodologias de gestão de 

portfólio e de projetos de TI – as quais foram utilizadas como base para o estabelecimento de 

metodologias em toda a organização –, e por ser um setor intermediário entre TI e negócios, 

com especialistas de ambas as áreas e com uma visão simultânea das necessidades dos 

negócios e das oportunidades e limitações tecnológicas.  

Destaca-se que, por se tratar de um setor intermediário entre TI e negócios, a área 

selecionada conta com profissionais conhecedores tanto do modelo de governança de TI da 

organização, quanto do contexto organizacional de inovação em negócios. Na organização 

estudada, observou-se que os profissionais da área de TI possuem conhecimento limitado 

acerca dos negócios da organização, assim como os profissionais da área de negócios 

desconhecem os mecanismos e atributos da governança de TI. Dessa forma, optou-se por 

desconsiderar estes dois grupos e focar a coleta de dados da pesquisa nos profissionais 

pertencentes ao setor intermediário entre TI e negócios – detentores de conhecimento em 

ambos os campos.  

Dentro de tal área de gestão de portfólio de TI, foram selecionados profissionais com 

atuação em nível gerencial ou superior, conforme Figura 2, visto que profissionais atuantes 

em áreas estritamente técnicas – tais como analistas e desenvolvedores – em geral não 

possuiriam o grau de experiência com governança de TI pretendido para a participação na 

pesquisa. Visando maximizar a variedade dos pontos de vista coletados, os participantes 

foram selecionados dentre diferentes equipes da área estudada. 
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Figura 2 - Modelo de estrutura da área de gestão de portfólio de TI 

 

Fonte: Elaboração própria 

Ao todo foram quatro entrevistados, conforme Quadro 7. Todas as entrevistas foram 

realizadas de modo presencial, com gravação de áudio e transcrição para fins de análise de 

conteúdo. Embora a gravação de áudio seja o método mais preciso para captura de dados em 

uma entrevista, ela pode gerar uma sensação de desconforto para o entrevistado (YIN, 2017). 

Em função disso, visando minimizar incômodos aos entrevistados e de modo a deixá-los mais 

à vontade em seus discursos, optou-se pela não divulgação dos áudios gravados e das 

transcrições integrais das entrevistas. Ainda nesse sentido, buscando oferecer um ambiente 

seguro para que os entrevistados apresentassem eventuais críticas a processos, estrutura ou 

cultura da organização, optou-se por manter a anonimidade de todos os participantes. Tais 

questões foram comunicadas aos entrevistados por meio de convite à participação na 

pesquisa, conforme Apêndice C, e pessoalmente antes do início de cada entrevista. 

Quadro 7 - Relação de entrevistados 

Entrevistado Nível de atuação Data da Entrevista 

E1 Gerência de produto ou projeto 18/02/2019 

E2 Supervisão 19/02/2019 

E3 Gerência de produto ou projeto 21/02/2019 

E4 Direção 25/02/2019 

Fonte: Elaboração própria 

Uma vez concluída a análise de conteúdo das entrevistas semiestruturadas – tendo em 

vista os riscos de subjetividade e enviesamento associados a estudos de caso (YIN, 2017) – 

Diretoria

Supervisão

Gerência de 
Produto/Projeto

Gerência de 
Produto/Projeto

Supervisão

Gerência de 
Produto/Projeto

Gerência de 
Produto/Projeto

Supervisão

Gerência de 
Produto/Projeto

Gerência de 
Produto/Projeto
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prosseguiu-se à validação dos resultados obtidos visando garantir a precisão dos dados 

interpretados e a pertinência das conclusões extraídas, questões relacionadas à confiabilidade 

e à credibilidade da pesquisa qualitativa (CRESWELL; CRESWELL, 2017). Nesse sentido, 

para determinação de validade qualitativa, foi aplicada a estratégia de checagem por 

membros, consistindo na apresentação de resultados qualitativos consolidados aos 

participantes para avaliação de concordância e precisão (CRESWELL; CRESWELL, 2017). 

Para tal, foi administrado um questionário (Apêndice D) contendo os resultados dos efeitos 

identificados nas entrevistas, para que os respondentes apontassem o grau de concordância ou 

discordância. Todos os quatro entrevistados responderam ao questionário, cuja aplicação 

visou apurar problemas de subjetividade ou erro na interpretação dos dados das entrevistas 

pela pesquisadora, além de averiguar a existência de consenso entre os entrevistados. 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

Para o tratamento das respostas obtidas dos questionários e dos resultados extraídos da 

análise de conteúdo das entrevistas, foi aplicada uma análise de dados exploratória com 

técnicas de estatística descritiva. A análise exploratória de dados visa investigar fenômenos a 

partir de dados e, por meio de sua característica indutiva, apoia a credibilidade de pesquisas 

organizacionais e o estabelecimento de validade em conclusões científicas (JEBB; 

PARRIGON; WOO, 2017). Técnicas de estatística descritiva e análise exploratória, como 

distribuições de frequência, medidas de tendência central, medidas de variabilidade, uso de 

percentuais, representações tabulares e gráficas permitem a descrição e a sumarização dos 

dados da pesquisa com ênfase em representações visuais, viabilizando uma melhor 

compreensão do conjunto de dados e de suas características (COOPER; SCHINDLER, 2013; 

CHRISTENSEN; JOHNSON; TURNER, 2015).  

A análise qualitativa dos dados das entrevistas, por sua vez, foi baseada nos modelos 

propostos por Bardin (2011) e por Lune e Berg (2016), conforme Quadro 8. Primeiramente, 

com base no referencial teórico, foram identificadas categorias relacionadas à governança de 

TI e à capacidade de inovação digital, que nortearam a formulação das perguntas dos 

questionários pré-entrevista. Após a aplicação das entrevistas semiestruturadas, realizou-se a 

leitura do material obtido visando estabelecer códigos e categorias para classificação do 

conteúdo, bem como foram definidos os critérios para a seleção e classificação de dados em 

tais códigos e categorias. Em seguida, o conteúdo foi efetivamente classificado com base nos 
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códigos e categorias estabelecidos. Finalmente, os resultados foram reunidos, analisados e 

confrontados com o referencial teórico. 

Quadro 8 - Fases da análise qualitativa de conteúdo 

Fonte: (BARDIN, 2011; LUNE; BERG, 2016) 

Como ferramenta de apoio à análise de conteúdo das entrevistas, optou-se pelo uso de 

um Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software (CAQDAS). Amplamente 

utilizados em diferentes setores e disciplinas¸ pacotes CAQDAS suportam variados tipos de 

dados e métodos de pesquisa e – quando combinados com a devida aplicação de 

conhecimento e técnicas – podem colaborar para uma análise de conteúdo rigorosa (SILVER; 

RIVERS, 2016). No caso, o software selecionado foi o ATLAS.ti, plataforma de análise 

qualitativa de dados textuais, gráficos e audiovisuais apontada como especialmente útil para 

facilitar e documentar codificações e decisões analíticas de modo transparente, reflexivo, 

rigoroso e sistemático (PAULUS; LESTER, 2016). 

Na análise de conteúdo das entrevistas, foram estabelecidas duas macrocategorias: 

efeitos específicos – oriundos estritamente de um determinado mecanismo da governança de 

TI – e efeitos gerais – causados por características da governança de TI como um todo. Dentro 

de tais categorias, conforme Figura 3 e Figura 4, os códigos foram categorizados em grupos 

de códigos conforme a origem do efeito identificado dentro da governança de TI e a dimensão 

afetada dentro da capacidade de inovação digital. Para os efeitos específicos (Figura 3), os 

grupos de códigos por governança de TI foram divididos por tipos de mecanismos: estruturas 

de tomada de decisão, processos de alinhamento e abordagens de comunicação. 

Modelo de Bardin (2011) Modelo de Lune e Berg (2016) 

Pré-análise: fase de organização e planejamento, 

com escolha e preparação de documentos, 

formulação de hipóteses e objetivos, e elaboração 

de regras de recorte e classificação 

Identificação da questão de pesquisa 

Definição de categorias analíticas com base em 

literatura, questão de pesquisa ou perguntas de 

entrevista  

Definição de categorias fundamentadas na leitura e 

análise dos dados 

Definição de critérios objetivos para seleção e 

classificação de pedaços dos dados nas categorias 

Exploração do material: tratamento e classificação 

dos dados conforme regras definidas na pré-análise 

Classificação dos dados nas categorias (com revisão, se 

necessário, de categorias e critérios de seleção após se 

realizar a classificação de alguns casos) 

Tratamento e interpretação dos resultados: 

operações estatísticas, síntese e seleção dos 

resultados, inferências e interpretações 

Contagem do número de entradas em cada categoria, 

para estatísticas descritivas e demonstração de 

magnitude; Revisão de materiais textuais classificados 

em múltiplas categorias buscando padrões 

Avaliação de padrões à luz da literatura; Análise de 

resultados; Relacionamento entre a análise de 

resultados e o referencial teórico 
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Figura 3 - Mapa de códigos e grupos de códigos para efeitos específicos 

 

Fonte: Elaboração própria, com uso do software ATLAS.ti 

Para os efeitos gerais (Figura 4), os códigos foram reunidos por característica da 

governança de TI: conformidade legal, controle, padronização, centralização, descentralização 

e flexibilidade. Do ponto de vista da capacidade de inovação digital, foi estabelecido um 

grupo de código para a capacidade de inovação digital como um todo, no caso em que ela era 
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influenciada de forma geral, mais um grupo para cada dimensão da capacidade de inovação 

digital: recursos, cultura, estratégia, organização, tecnologia de informação, aprendizagem e 

parcerias. Por fim, os códigos foram identificados conforme o tipo do efeito observado: 

efeitos positivos foram assinalados com “(+)” e efeitos negativos, com “(-)”. 

Figura 4 - Mapa de códigos e grupos de códigos para efeitos gerais 

 

Fonte: Elaboração própria, com uso do software ATLAS.ti 

Conforme Figura 5, identificou-se que foi atingida a saturação temática indutiva, isto 

é, a emergência de novos códigos a partir da análise de conteúdo foi reduzida a cada 

entrevista até chegar a zero (SAUNDERS et al., 2018). Atingida tal saturação, julgou-se a 

coleta de dados como satisfatoriamente concluída, tendo em vista a constatação da ausência 

de surgimento de novos temas ou categorias a partir dos novos dados coletados (CRESWELL; 

CRESWELL, 2017). 
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Figura 5 - Análise de saturação temática indutiva 

 

Fonte: Elaboração própria 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

4.1 GOVERNANÇA DE TI NA ORGANIZAÇÃO 

Com um orçamento anual de TI na ordem de 300 milhões de reais, a organização 

selecionada para o estudo de caso organização investe na TI com múltiplos objetivos – 

transacional, informacional, estratégico e de infraestrutura – optando pelo desenvolvimento de 

software in-house em razão da especificidade de suas necessidades de negócio. Nesse 

contexto, a organização apresenta um nível de maturidade em governança de TI estabelecido, 

com indicador de maturidade aproximadamente igual a 3,6 – em escala de 0 a 5 – conforme 

pesquisa realizada com base nos processos COBIT. Ainda segundo tal estudo, a organização 

se destaca como uma das detentoras de maior nível de maturidade em governança de TI 

dentre órgãos de seu ente federativo.  

Tomando-se como base os cinco tipos de decisões de TI estabelecidos por Weill e 

Ross (2006), foi observado que as tomadas de decisão de TI na organização ocorrem 

tipicamente do seguinte modo: 

• Princípios de TI – Definições de alto nível sobre o papel da TI em alinhamento 

com os objetivos estratégicos organizacionais são feitas pela alta gerência de 

negócios, com apoio da área de TI.  

• Arquitetura de TI – Políticas e diretrizes de padronização e integração de dados 

e aplicações são definidas pela área de TI, levando em consideração requisitos 

apresentados pelas áreas de negócio. 

• Estratégias de infraestrutura de TI – Serviços-base de TI, compartilhados e de 

suporte, também são alvo de decisão pela área de TI, levando em consideração 

requisitos apresentados pelas áreas de negócio. 

• Necessidade de Aplicações do Negócio – A identificação das necessidades 

organizacionais de soluções de TI é feita por gerentes de diferentes áreas de 

negócio e pela alta gerência, com eventual participação da área de TI.  

• Investimentos e priorização de TI – A seleção e a priorização do portfólio de 

TI são realizadas principalmente pela alta gerência, com eventual apoio e 

participação da área de TI. 

Dessa forma, a tomada de decisões de TI na organização pode ser sintetizada 

conforme a matriz de arranjos de governança de TI do Quadro 9. 
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Quadro 9 - Matriz de arranjos da governança de TI na organização 

 
Princípios 

de TI 

Arquitetura 

de TI 

Estratégias de 

infraestrutura  

de TI 

Necessidade  

de aplicações  

de negócio 

Investimentos 

em TI 

 Apoio Decisão Apoio Decisão Apoio Decisão Apoio Decisão Apoio Decisão 

Monarquia 

de negócio 
 X        X 

Monarquia 

de TI 
   X  X     

Feudalismo        X   

Federalismo       X    

Duopólio X  X  X    X  

Fonte: Elaboração própria, com base na teoria de Weill e Ross (2006) 

Na organização, os projetos de TI são tidos como instrumentos táticos de execução das 

estratégias da organização. Segundo documentação da metodologia de gestão da organização, 

novos projetos são oriundos do planejamento estratégico ou de necessidades emergentes e 

devem, antes de seu planejamento e execução, passar por uma triagem conforme Figura 6. Na 

prática, observa-se a realização de alguns projetos menores de modo paralelo à metodologia 

estabelecida, sem a formalização esperada, visando evitar burocracias e buscar maior 

agilidade. 

Figura 6 - Ciclo de seleção do portfólio de projetos de TI na organização 

 

Fonte: Elaboração própria, baseada em análise de documentos da organização 

A governança dos projetos de TI na organização visa garantir alinhamento estratégico, 

manter o patrocínio do projeto, assegurar a efetividade dos processos de gerenciamento de 

projetos, e prover comunicação e transparência às partes interessadas. O monitoramento, a 

avaliação e as decisões sobre os projetos de TI são realizadas por meio de reuniões de comitê, 
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por exemplo: reuniões de comitê com participação de líderes de negócio e de TI para 

acompanhamento da situação dos projetos e definição de planos de recuperação, reuniões com 

especialistas e líderes de TI para definição de questões pertinentes a arquitetura e 

infraestrutura, e reuniões com participação da alta gerência, com caráter deliberativo e 

decisório em nível superior. 

A adoção em geral de mecanismos de governança de TI – estruturas de tomada de 

decisão, processos de alinhamento e abordagens de comunicação – na organização pode ser 

resumida conforme Figura 7, representativa do percentual de entrevistados que reconheceram 

o uso de cada mecanismo em resposta ao questionário pré-entrevista (Apêndice A). 

Figura 7 - Reconhecimento da adoção de mecanismos de governança de TI na organização 

 

Fonte: Elaboração própria 
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A organização trabalha com uma metodologia própria de gestão e acompanhamento de 

projetos, “desenvolvida pela experiência da organização” e que “não varia muito do 

mercado” (E3). Tal metodologia visa estabelecer um padrão geral de gestão fundamentado no 

acompanhamento por pontos de controle: “Cada ponto de controle tem um conjunto de 

atividades definido.” (E4). Dentre as estruturas de tomada de decisão e abordagens de 

comunicação, destacam-se comitês diversos e suas respectivas reuniões. Nas entrevistas, 

foram apontados comitês conjuntos entre TI e representantes da área de negócios, além de 

comitês com a alta gerência: 

[...] para que a área de negócios saiba, né, como está o andamento dos projetos, 

temos algumas reuniões, temos alguns comitês que buscam acompanhar esse 

desenvolvimento. Temos o Comitê Executivo, e temos o Comitê Operacional. O 

operacional é [...] para ter um acompanhamento mais, numa granulometria menor, 

com maior frequência. E o executivo é onde a gente presta contas do andamento dos 

projetos para a diretoria mesmo, a alta diretoria da empresa. (E3) 

Contudo, relatou-se que uma reestruturação organizacional recente suprimiu o comitê 

executivo, de participação conjunta entre a TI e a alta gerência do negócio: “A gente tinha os 

comitês executivos que não estão mais ocorrendo” (E4). Já o comitê operacional, com a 

participação de representantes de negócios e da TI, foi mantido. A governança de TI conta 

ainda com reuniões de desenho de solução, junto a especialistas de TI, para o alinhamento das 

necessidades de TI pelo negócio e tomada de decisões sobre arquitetura e infraestrutura. Além 

das reuniões formais de comitês, outra abordagem de comunicação utilizada na governança de 

TI da organização são os portais web ou intranet, aplicados para documentação e 

compartilhamento.  

Mecanismo de processo de alinhamento, o papel dos gerentes de relacionamento entre 

negócios de TI é realizado pela área de gestão de portfólio de TI selecionada para a coleta de 

dados deste estudo de caso. O objetivo de tais gerentes é comunicar e coordenar as demandas 

de negócio junto a equipes técnicas: “[...] a gente trabalha como um departamento meio. A 

gente tenta captar as necessidades da área de negócio e passar essas necessidades para a 

equipe técnica” (E3). Mais um processo de alinhamento utilizado são os acordos de nível de 

serviço, ou SLAs, ressalvado os fatos de que tais acordos na organização são aplicados na 

parte de operação, mas não no desenvolvimento de sistemas, e que ainda falta maturidade na 

aplicação desse mecanismo: 

Na parte de desenvolvimento de sistemas, a gente não tem SLAs. A gente tem muito 

mais na parte de sistemas em operação, em produção. Então assim, cada serviço 

que você abre lá dentro do Remedy tem um SLA. Alguns são cumpridos, outros não. 

Alguns SLAs são realistas, outro não. Mas existe. De novo, né. A pergunta aqui é se 

são adotados. Realmente, é adotado. Funciona bem? Às vezes sim, às vezes não. 

Mas existe uma preocupação de manter a parte de operação funcionando, né. (E4) 
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[...] o acordo de nível de serviço, que eu não marquei, porque existem SLAs.  Mas o 

problema é que as SLAs ainda não estamos com o nível de maturidade para eu dizer 

que... Embora, desde que eu entrei aqui, há dezesseis anos, existam SLAs, eu não 

considero que a organização esteja madura. (E2) 

Por meio do questionário pré-entrevista (Apêndice A), foi possível caracterizar o estilo 

da governança de TI segundo seus objetivos e atributos, conforme resultados apresentados na 

Tabela 1. Quanto às características da governança de TI, ela foi qualificada pelos participantes 

como mais centralizada, formal, padronizada e rígida. Nesse sentido, detalhou-se que decisões 

menores são tomadas de forma descentralizada, informal e adaptável ao contrário das decisões 

maiores: “[...] o problema do dia-a-dia eu vejo que é bem informal, descentralizado e 

adaptável. Quer dizer, o pessoal vai se resolvendo. [...] Mas, do ponto de vista das grandes 

decisões, aí de fato tem que passar pelo comitê.” (E4). 

Tabela 1 - Estatística descritiva sobre objetivos e atributos da governança de TI 

Variável Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

GTI2 - O1 4,00 0,00 4 4 

GTI2 - O2 3,25 0,50 3 4 

GTI2 - O3 3,00 0,82 2 4 

GTI2 - O4 3,50 0,58 3 4 

GTI2 - O5 3,25 0,50 3 4 

GTI2 - O6 4,75 0,50 4 5 

GTI2 - O7 4,50 0,58 4 5 

GTI2 - O8 2,75 0,50 2 3 

GTI3 - C/D 2,00 0,82 1 3 

GTI3 - F/I 2,25 0,50 2 3 

GTI3 - PR/AF 2,50 0,58 2 3 

Fonte: Elaboração própria 

Quanto aos objetivos da governança de TI, segundo apreciação dos participantes 

sintetizada na Figura 8, destacaram-se como as mais importantes: garantir a continuidade 

operacional do negócio contra interrupções e falhas – “Há uma preocupação de garantir uma 

continuidade operacional. Se a produção parou, esquece, tem que parar tudo, tem que atacar 

e resolver. Isso tem uma preocupação total.” (E2) – e assegurar a conformidade legal e 

normativa – “A gente tem alterações legais, que são colocadas como prioridades para serem 

atendidas nos projetos e nos sistemas.” (E4). Já o objetivo identificado menos relevante na 

organização foi o de apoio à flexibilidade nos negócios, questão que foi reafirmada em 

entrevistas: “A governança não apoia muita flexibilidade dos negócios.” (E1); “Flexibilidade 

de negócios... A gente é muito rígido.” (E2). 
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Figura 8 - Grau de relevância dos objetivos da governança de TI na organização 

 

Fonte: Elaboração própria 

4.2 CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DIGITAL DA ORGANIZAÇÃO 

Conforme previamente citado, uma das razões da escolha da organização estudada 

para a pesquisa foi o fato de ela apresentar em seu planejamento estratégico o intuito de 

inovar com aplicação de tecnologia. Sendo grande e tradicional, a organização se enquadra no 

estilo das incumbentes, as quais mais têm sido desafiadas na tentativa de se reorganizar para a 

inovação digital, buscando adquirir novas habilidades sem perder as existentes. No contexto 

de seu setor, a organização apresenta uma crescente demanda por inovações digitais, 

complexa e desafiadora de se atender. Dentre as dificuldades encontradas para a inovação em 

geral no setor público, ao qual pertence a organização estudada, apontam-se as limitações 

orçamentárias, as restrições legais e a volatilidade da administração conforme mudanças no 

quadro político. Especificamente para a inovação digital, os desafios se estendem sobre 

questões de cultura, estrutura e processos. 

Nesta pesquisa, a capacidade de inovação digital na organização foi avaliada junto aos 

participantes por meio de um questionário pré-entrevista (Apêndice A), segundo dimensões 

identificadas a partir da revisão da literatura: recursos, cultura, estratégia, organização, 
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tecnologia de informação, aprendizagem e parcerias. Os resultados por variável do 

questionário foram sintetizados conforme Tabela 2. 

Tabela 2 - Estatística descritiva sobre fatores da capacidade de inovação digital 

Variável Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

CID1 - R1 2,75 0,50 2 3 

CID1 - R2 2,75 0,50 2 3 

CID1 - R3 2,50 0,58 2 3 

CID1 - C1 2,50 1,29 1 4 

CID1 - C2 3,00 0,82 2 4 

CID1 - C3 3,00 1,41 1 4 

CID1 - E1 3,25 0,50 3 4 

CID1 - E2 3,75 0,96 3 5 

CID1 - E3 2,75 0,96 2 4 

CID1 - O1 4,00 0,00 4 4 

CID1 - O2 2,25 0,50 2 3 

CID1 - O3 2,00 0,82 1 3 

CID1 - T1 4,50 0,58 4 5 

CID1 - T2 4,25 0,96 3 5 

CID1 - T3 4,25 0,96 3 5 

CID1 - A1 3,75 0,50 3 4 

CID1 - A2 2,50 1,00 2 4 

CID1 - A3 3,00 0,00 3 3 

CID1 - P1 3,75 0,96 3 5 

CID1 - P2 2,25 1,26 1 4 

CID1 - P3 2,75 0,50 2 3 

Fonte: Elaboração própria 

Conforme observado na Figura 9, o aspecto da tecnologia de informação se destacou 

na organização como o melhor dentre as dimensões da capacidade de inovação digital. Foram 

apontadas como positivas a estabilidade e confiabilidade da TI na organização, com destaque 

especial para a segurança da informação: 

Pelo que eu conheço no mercado, a gente é muito estável. Problemas, sim, shit 

happens.  Mas o fato é que, apesar de às vezes a monitoração não pegar, etc. e tal, 

existe uma preocupação realmente de que tudo seja estável. Quando houve aquele 

WannaCry, o vírus WannaCry mundial, nós não perdemos NADA. Então acho que 

isso é um forte indicativo de que a gente tem uma infraestrutura muito boa. (E2) 

Nesse sentido, também a escalabilidade da TI foi colocada como positiva na 

organização, viabilizada pelo do uso de máquinas virtuais: “[...] hoje a gente ainda tem 

máquinas, servidores físicos, mas a maior parte dos servidores de sistemas são máquinas 
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virtuais. E é difícil a gente ter essa... Não ter máquina... Quer dizer, a gente nunca viu um 

problema de falta de infraestrutura.” (E4); “[...] pra sistemas padrão, assim, a gente tem um 

parque que consegue criar uma máquina virtual nova, e sai usando.” (E4). 

Figura 9 - Grau médio por dimensão da capacidade de inovação digital na organização 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Do ponto de vista da aprendizagem, notou-se que as pessoas assimilam conhecimento 

individualmente a partir de sua experiência, porém que esse conhecimento não é devidamente 

compartilhado entre indivíduos e equipes: “Eu acho assim, as pessoas assimilam 

conhecimento. Agora, não a organização. [...] as pessoas vão se conversando e assimilam 

individualmente. Mas a organização não retém isso.” (E4); “[...] aquele conhecimento que é 

adquirido no dia-a-dia, aquele conhecimento que você cometeu um erro no projeto, daí seria 

ótimo que esse conhecimento não ficasse só com você, isso a gente ainda não tem.” (E3). Por 

um lado, notou-se que a área de gestão de portfólio selecionada para a coleta de dados deste 

estudo de caso, sendo composta de profissionais de diversas áreas, tem uma cultura positiva 

de compartilhamento de conhecimento: “até por sua natureza tem, de pessoas de várias áreas 

diferentes... Há muita abertura para comunicação entre os projetos. Então os líderes, os 

desenvolvedores... A gente conversa MUITO.” (E3). Contudo, tal cultura foi descrita como 

local e não generalizada na organização: “Isso é uma questão cultural da diretoria. [...] chega 

em nível de diretoria, de práticas culturais.” (E2). Nesse sentido, a cultura mais formalista de 

determinados departamentos, dentre eles o de tecnologia, foi apontada como prejudicial à 

disseminação do conhecimento na organização:  

Mas por exemplo no [...] você vê que isso é um pouco mais restrito. Eles não têm 

muita comunicação entre as áreas e os projetos deles mesmo. Eles sempre usam 

muito o processo. Se tiver uma reunião para um determinado projeto, aí é chamado 

todas as áreas e aí naquela reunião eles discutem isso. É formal, eu acho é uma 

maneira de otimizar o tempo, sem dúvida, mas é algo que não favorece a 

disseminação do conhecimento. Que é algo que eu vejo, que é um desafio em 

qualquer empresa, em qualquer instituição. (E3) 

Quanto às parcerias, foi apresentado um bom relacionamento da organização com seus 

fornecedores de TI, justificado em parte pela administração de tais relacionamentos por meio 

de contratos: 

[...] nós temos bons relacionamentos com fornecedores de TI... Eu acredito que a 

gente tem bons relacionamentos principalmente porque a gente tem que agir dentro 

da lei, né. Então o nosso contrato com o fornecedor ele é criado dentro do que a lei 

estabelece. Então assim tudo é... Com os nossos fornecedores, tudo é feito na base 

de contrato. Então assim, a gente tem... A gente estabelece bem os termos do que 

tem que ser feito, o que tem que ser feito, antes de começar o serviço. E esse 

processo eu acho que auxilia num bom relacionamento com os fornecedores, porque 

ninguém se frustra na relação. Todo mundo sabe no início o que esperar do outro. 

(E1) 

No entanto, colocou-se como insuficiente a colaboração com usuários da TI para o 

desenvolvimento de novos produtos e serviços, o que se notou ocorrer eventualmente, porém 

não de forma regular: “A gente tem muito contato com os usuários aqui do prédio. Mas não 

com os usuários das [unidades de negócio].” (E4). Ainda o trabalho em parceria com outras 
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organizações para o desenvolvimento e compartilhamento de conhecimentos, embora tenha 

sua importância reconhecida – “A gente poderia inovar justamente vendo o quê que outros 

órgãos já fizeram.” (E4) –, foi destacado como deficitário por mais de um participante da 

pesquisa: 

Nós trabalhamos com parcerias com outras organizações para desenvolver e 

compartilhar conhecimento?  Não, a gente trabalha muito fechado aqui. A gente... 

Isso se deve, eu acho assim, eu acho que se deve muito à cultura da organização. 

[...] A gente vai buscando dentro aqui da casa o que fazer, como fazer, e às vezes 

esquece de olhar um pouco pra fora, pra outras organizações, se alguém já fez algo 

parecido ou não. A gente prefere desenvolver conhecimento aqui dentro do que 

buscar conhecimento já desenvolvido em outros lugares. (E1) 

A gente não trabalha com muitos órgãos. [...] Na verdade, a gente sempre trabalha 

por necessidade. Alterações legais que vão influenciar no trabalho [...], a gente é 

obrigado a trabalhar. [..] A gente tem um convênio, e é bem restrito. Simplesmente 

é troca de informações [...] O que é previsto por lei, e por isso a gente consegue, via 

convênio. Então eu falei, isso é fraco. Porque você, em outras empresas, em outras 

parcerias, você consegue passar não apenas algo restrito, por necessidade, mas 

consegue passar mesmo conhecimento, informação. Nesse ponto é que achei que 

aqui é um pouco mais restrito. (E3) 

No tocante à cultura, foi ressaltado o esforço de determinados profissionais da 

organização pela atuação com flexibilidade e agilidade. Contudo, apontou-se uma tendência 

negativa quanto à burocracia e rigidez no ambiente de trabalho, com relato de uma minoria de 

pessoas proativas e uma propensão geral à formalização: 

[...] aquele cara que é mais proativo bypassa a burocracia... Aquele cara que é 

menos proativo, mais encostado, ele vai usar a burocracia. Então, ele vai mandar e-

mail pro supervisor, pro supervisor mandar pra não sei quem, entendeu... Então 

assim, eu acho que o modelo padrão é ser burocrático. As pessoas ágeis, elas vão 

contra o modelo padrão. [...] a cultura ainda é mais formalista assim. (E4) 

A cultura se mostrou um pouco negativa com relação ao medo de errar, destacando-se 

inclusive a possibilidade de repreensão em caso de erro: “Na verdade, a gente até é 

responsabilizado, desde sindicância, a processos administrativos pra isso.” (E3). Tal cultura 

de aversão a erros estaria relacionada ao caráter público da organização: “Acho que por ser 

uma instituição pública, a gente tem uma fachada para a sociedade de que a gente não pode 

cometer erros. E isso acaba influenciando a maneira como as pessoas trabalham aqui 

dentro.” (E3). Por outro lado, relatou-se que a alta gerência oferece apoio sobre eventuais 

erros da TI quando existe aproximação e comunicação entre ambos: 

[...]mesmo quando chega um novo gestor, a princípio não tão alinhado, às vezes por 

conta de lendas urbanas que correm com relação ao nosso trabalho, quando ele 

percebe a seriedade do time, frequentemente ele apoia a gente, porque entende que 

iremos errar eventualmente. vai acontecer, mas é porque a gente tenta. [...] A alta 

gerência, de quem tem contato com a gente, sim. Eventualmente, um dirigente novo 

de outra diretoria, não. Então acaba havendo, quando existe alguma troca de 

comando, pode haver uma celeuma. Mas que tipicamente se resolve. tem até casos 
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concretos de quando a gente perdeu.... Às vezes acontece um desastre,  a gente pega 

e mostra seriedade, em que acontece algum problema grave, a gente mostra que a 

gente faz a cobertura, qual o tamanho do prejuízo, a gente pega e propõe uma 

solução para o caso concreto tenta promover alguma solução para o caso abstrato 

de não permitir que  isso aconteça de novo. E o pessoal percebe esse trabalho todo, 

por isso que eu vejo que existe um apoio. (E2) 

Quanto à dimensão de organização, referente a estrutura e processos, destacou-se 

como positiva a existência de processos estabelecidos para gerenciar o desenvolvimento de 

novos produtos de TI desde a ideia até o lançamento. Contudo, a estrutura da organização foi 

apontada como negativa para a agilidade e inovação, em especial pela restrição da 

organização pública à legislação: “Novamente, é uma estrutura pública, somos adstritos à lei, 

né. E por causa disso, né, até o plano de carreira, tudo, não possibilita a discricionariedade 

que há por exemplo numa iniciativa privada, de se premiar a inovação, se premiar a 

agilidade...” (E3); “Essas coisas que na verdade são agilidades, que podem ser feitas na 

iniciativa privada, na administração pública, é tudo muito mais cauteloso, né.” (E3). 

Também se apontou a estrutura fortemente hierárquica da organização como negativa à 

comunicação de ideias: “Por exemplo, existem grandes ideias muitas vezes [...] de gente que 

vive o dia-a-dia e não consegue sequer sair da [unidade de negócio] a ideia dele para chegar 

até aqui. [...] tradicionalmente as ideias mais interessantes nunca chegam até aqui.” (E2). 

Por fim, a dimensão verificada como mais ineficiente da capacidade de inovação 

digital na organização estudada foi a de recursos. Nesse sentido, os participantes da pesquisa 

destacaram a restrição orçamentária como primordial fator desfavorável. Em função da 

limitação de recursos, atividades de operação e de garantia da continuidade operacional são 

priorizadas frente a iniciativas de inovação e projetos de TI: 

Com cortes, ano após ano, nos últimos anos, o governo tem cortado orçamento. [...] 

Sem orçamento, o que acontece, tem que contratar menos pontos de função, menos 

infraestrutura. E alguns contratos que realmente dão suporte para resolver os 

grandes problemas acabam sendo cortados. [...] É uma questão simples de falta de 

orçamento. Então, o que acontece, tem mais orçamento para evoluir ou sustentar o 

que já existe, e menos orçamento...  Que, na hora, tipo, o que que eu vou sustentar: 

projeto, ou sustentar a produção?  Óbvio que tem que sustentar produção, não pode 

parar. Então nessa, o que acontece, projeto fica à míngua. (E2) 

O problema que as instituições estão sofrendo atualmente é de restrição 

orçamentária, o que também está afetando isso. A gente está migrando para uma 

coisa que é mais para atender as necessidades imediatas do que tentando fazer um 

planejamento mais pro futuro. (E3) 
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4.3 EFEITOS DA GOVERNANÇA DE TI SOBRE A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO 

DIGITAL 

Na análise de conteúdo das entrevistas, conforme Figura 10, foram estabelecidas duas 

macrocategorias para a classificação dos efeitos identificados da governança de TI sobre a 

capacidade de inovação digital. Os efeitos específicos representam os efeitos de determinados 

mecanismos da governança de TI – por exemplo, comitês, acordos de nível de serviço e 

comunicados da alta gerência – sobre diferentes dimensões da capacidade de inovação digital. 

Já os efeitos gerais mapeiam a influência de características gerais da governança de TI, tais 

como foco em controle e centralização ou descentralização de tomada de decisões, sobre a 

capacidade de inovação digital. 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

4.3.1 Efeitos específicos 

Sob a designação de efeitos específicos, foram elencados aqueles efeitos oriundos 

especificamente de algum mecanismo da governança de TI – de uma estrutura de tomada de 

decisão, de um processo de alinhamento ou de uma abordagem de comunicação – sobre a 

capacidade de inovação digital. Pela análise de conteúdo das entrevistas, pôde-se observar que 

tais efeitos invariavelmente apresentavam como produto a influência sobre alguma das 

dimensões da capacidade de inovação digital, ou seja: recursos, cultura, estratégia, 

organização, TI, aprendizagem e parcerias. Nesse sentido, optou-se por listar os efeitos 
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Figura 10 - Macrocategorias de análise de conteúdo das entrevistas 
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específicos de acordo com a dimensão afetada da capacidade de inovação digital, conforme 

itens a seguir. 

4.3.1.1 Efeitos específicos sobre recursos 

Reuniões formais de comitê foram apontadas como um mecanismo relevante no 

acompanhamento do uso e aproveitamento dos recursos aplicados em projetos de 

desenvolvimento de sistemas de TI: “[...] o comitê é pra garantir que o dinheiro que está 

sendo gasto, que os recursos que estão sendo gastos estão andando” (E2). Mais 

especificamente, foi destacado o mérito de comitês formados por representantes tanto da TI 

quanto negócios sobre a administração de recursos a iniciativas de TI. Notou-se que, na 

organização, os comitês acompanham apenas projetos de desenvolvimento de novos sistemas 

ou grandes conjuntos de melhorias sobre sistemas já existentes. Demandas de melhoria de 

menor escopo não entram sob a gestão desses comitês, o que implica em perda de controle 

sobre a alocação de recursos a tais demandas: 

[...] a partir do momento que o produto é desenvolvido, normalmente ele sai do 

corpo desses comitês e conselho de representantes de TI, tanto de TI quanto 

negócio. Porque assim, as melhorias não são acompanhadas por esses comitês. 

Normalmente as melhorias, principalmente as que são feitas diariamente, que levam 

mês, pequenas melhorias, que são muito necessárias aos sistemas, como não tem... 

Esse comitê não entra, formado por TI quanto negócio, a gente tem um impacto 

negativo. Faltaria esse comitê. (E1) 

Em tal situação de falta de acompanhamento pelos comitês dos recursos alocados para 

as pequenas melhorias de TI, os gerentes de relacionamento são apontados como 

remediadores na gerência da alocação de recursos:  

[...] a gente perde o controle na alocação de recursos. O que tenta, o que ameniza 

isso... Só não é pior do que isso, devido aos gerentes de relacionamento entre 

negócio e TI. Porque essas pessoas fazem pressão nas áreas de TI pra conseguir 

que seu sistema [...] Esse gerente de relacionamento faz uma pressão, uma gestão 

para conseguir recursos para o projeto dele. (E1) 

Finalmente, foi salientada a importância de uma gestão de portfólio devidamente 

focada nas prioridades, capaz de descartar projetos não prioritários, para uma alocação 

adequada de recursos à melhoria ou desenvolvimento dos produtos e serviços de TI tidos de 

fato como prioritários. Nesse sentido, foi apontado por mais de um entrevistado que a 

organização apresenta falhas em tal gestão de portfólio, tendo pouco foco no estabelecimento 

de prioridades e iniciando projetos demais, o que implica em uma alocação de recursos de TI 

deficiente, especialmente no tocante aos recursos humanos:  
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Eu acredito que a gente ainda não tem uma boa gestão de portfólio. Então assim, 

essa questão de não ter uma boa gestão de portfólio impacta bastante na gestão 

desses recursos humanos para conseguir a melhoria desses produtos. Então 

normalmente a gente vai e faz um novo projeto e esquece de melhorar um projeto 

que a gente tinha antes, que já estava na nossa organização. (E1) 

Acho que a gente tem muito projeto no nosso portfólio. Assim, se a gente tivesse 

menos coisa fazendo ao mesmo tempo, teria espaço para alocar pessoas e recursos 

para outras coisas, né. Então, acho que a gente abre muito projeto. Vai mudando as 

administrações, vai abrindo novos projetos, a gente não termina os anteriores. A 

gente só vai colecionando... A gente tenta fazer demais e não entrega... Nada é 

muito forte... Mas a gente não entrega... Acho que a gente poderia começar a 

entregar aquilo que... Tem projeto aqui com seis anos, oito anos. E não termina, né. 

Então, você acaba alocando uma, duas pessoas aqui, não sei quantos 

desenvolvedores lá... Quer dizer, você acaba aumentando cada vez a máquina ao 

invés de conseguir ter espaço para limpar o estoque, né. [...] Então, assim, a gente 

tem vários sistemas aqui que têm um desenvolvedor. Com um desenvolvedor, a 

gente não vai terminar nunca os sistemas, né... Então, para um sistema, põe dois 

aqui, termina... Terminou, volta para aquele lá. É a minha opinião. Nisso, eu 

realmente acredito que a gente está errando. (E4) 

4.3.1.2 Efeitos específicos sobre cultura 

Quanto ao efeito de estruturas de tomada de decisão sobre a dimensão de cultura, 

apontou-se que os gerentes de relacionamento de negócios e TI – papel realizado dentro da 

organização pela diretoria aqui estudada – apresentam papel importante na busca pela 

agilidade: 

A gente tenta ser bastante ágil em relação em relação à questão desse gerente de 

relacionamento entre negócios e TI [...] Esse gerente de relacionamento é muito 

importante, que ele é feito aqui pela Diretoria [...] Ele afeta diretamente nessa 

busca por atuar com agilidade. Essa pessoa, ela faz interface entre negócios e TI e 

ela consegue mover com agilidade. (E1) 

Um processo de alinhamento identificado com efeito positivo sobre a cultura foi a 

aplicação de metodologias de gestão baseadas em agilidade e orientadas a resultado e entrega 

de valor. Segundo um dos entrevistados, tais metodologias focadas em resultados colaboram 

para uma cultura de maior colaboração entre diferentes áreas da organização – entre TI e 

negócios e entre diferentes áreas da TI. Antigamente, na organização, as áreas de negócio não 

colaboravam com a área de TI: “como o negócio não participava, então a gente só... Se a 

gente tivesse o sucesso, o mérito era do negócio. Se a gente não conseguisse, o fracasso era 

nosso.” (E2). Com o crescimento do foco em resultados e a adoção de uma metodologia de 

gerenciamento de projetos de TI baseada no Scrum, a área de negócio passou a estar mais 

envolvida nos projetos de TI, crescendo também a colaboração entre diferentes equipes da TI: 

A gestão atual faz com que o negócio realmente esteja envolvido. Melhorou muito 

nesse sentido. E eu vejo que pelo menos estamos fazendo entregas, estamos 

entregando algum valor. Temos problemas, você vive isso no dia a dia, sabe que 
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temos problemas. Mas eu vejo algo sendo entregue, eu vejo as várias equipes que 

podem ajudar conversando mais. Eu vejo, por exemplo, a equipe de qualidade 

sendo mais bem usada. (E2) 

Ainda no âmbito de processos de alinhamento, a mitigação de riscos dentro da gestão 

e acompanhamento de projetos de TI foi colocada como positiva para a cultura 

organizacional. Na organização, apontou-se que existe um controle e mitigação de riscos 

consolidado na área de infraestrutura, porém que ainda não há uma devida mitigação de riscos 

no desenvolvimento de novas soluções de TI: “A parte de infraestrutura, eles têm. Eles têm 

um controle até bem lá previsto ações que pudessem afetar a disponibilidade dos sistemas. 

Mas a gente, no desenvolvimento de novas soluções, a gente não analisa essa coisa de 

riscos.” (E3). Tal falta de mitigação de riscos em projetos de TI foi indicada como negativa 

para a cultura de inovação: “E eu acho que isso afeta a inovação. Porque no momento que 

você entra num projeto e um projeto dá errado, isso afeta a cultura da empresa, né. E a 

mitigação do risco é justamente pra evitar esse tipo de coisa.” (E3). Segundo o entrevistado, 

uma devida mitigação de riscos nos projetos de TI poderia colaborar para que fosse reduzido 

o medo de errar na organização, aumentando a confiança das pessoas na proposta de novas 

soluções: 

É como a gente falou, aquela questão do errar, seria algo que não seria tão 

impactante nas pessoas. Porque elas veriam como...Olha só, a gente já criou as 

contingências necessárias para essas situações, então eu tenho mais confiança de 

fazer o trabalho. Tenho mais confiança de chegar e propor algo novo. Porque eu 

posso mostrar pros meus superiores: olha, a gente vai fazer isso novo, e pode 

acontecer isso, isso e isso. E a gente pode, para essas situações, responder de tal e 

tal forma. Ter essa maneira de pensar ajuda a inovação. Deixa de ser uma coisa 

aventureira para se tornar uma inovação profissional. [...] É impossível achar que 

você vai fazer tudo e não vai errar. Errar faz parte do negócio, faz parte do 

empreendimento e faz parte da inovação. Mas você tem que se preparar para não 

errar. E acho que isso que falta um pouco aqui. (E3)  

Já a troca de conhecimentos e ideias foi apontada como uma questão cultural, cujo 

fomento “poderia cair na parte de comunicação, de tentar capturar o que existe de cultura 

dentro da diretoria” (E2). Como possível forma de incentivar uma cultura de troca de ideias, 

conhecimentos e experiências, um dos entrevistados sugeriu a adoção de um mecanismo de 

governança de TI, do tipo de abordagem de comunicação, de reuniões periódicas para 

“divulgação de cases dentro da diretoria, para estimular que essa cultura continue ou 

melhore” (E2). 

Dentre os efeitos negativos observados na organização de mecanismos da governança 

de TI sobre a cultura de inovação, apontou-se a influência das reuniões formais de comitê 
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sobre o medo de errar das pessoas. Segundo entrevistados, tais reuniões atualmente são 

focadas na prestação de contas e acabam perpetuando um clima de condenação a erros: 

A gente não pode errar, e a gente não tem muito apoio quando a gente erra. 

Normalmente o erro aqui é condenado. Então isso... As reuniões formais de comitês 

trazem um pouco disso, essa carga negativa. Porque assim, não é positivo errar... 

[...] Perpetuam esse medo de errar porque não são... A gente não recebe muito bem 

as críticas. Às vezes, assim, o que importa é como essa reunião é tocada, né. Hoje 

acredito que ela não aceita muito erros. (E1) 

[...] os comitês, eles são o momento que a gente tem que prestar contas. [...] O 

sentimento comum é que você está prestando contas. Não apenas pros seus gestores, 

mas aquilo ali... Eles representam a sociedade. Então sim, eles de certo modo criam 

um clima de que você não pode errar, um clima de que você vai ser 

responsabilizado se cometer um erro. Então isso diminui essa liberdade... (E3) 

Mais um efeito negativo foi apontado quanto à adoção dos acordos de nível de serviço 

(SLA), mecanismos do tipo de processo de alinhamento. Segundo um dos entrevistados, tais 

acordos por vezes geram uma cultura de preocupação estrita com o cumprimento dos termos 

do acordo, sem atenção à resolução de fato dos problemas, o que se pode observar entre 

profissionais da área de infraestrutura de TI: “A infraestrutura está mais preocupada em 

fechar o incidente, muitas vezes, do que realmente resolver o problema.” (E2). 

4.3.1.3 Efeitos específicos sobre estratégia 

Colaborando para o alinhamento estratégico do portfólio da TI, destacou-se o papel de 

comitês de alta gestão, responsáveis por estabelecer “quais são os projetos que estão 

alinhados com a visão da empresa, né, com a estratégia, com as prioridades estratégicas da 

empresa” (E3). A organização contava com um comitê desse estilo, denominado “comitê 

executivo”, o qual foi dissolvido após uma reestruturação e redefinição de processos. É 

salientada a relevância de tal comitê para garantir que as iniciativas de TI sejam devidamente 

priorizadas e não estejam desalinhadas com os objetivos estratégicos da organização, evitando 

que atendam exclusivamente aos interesses de uma determinada unidade de negócio: 

Vamos lá, tem toda uma estrutura.  Porque na verdade, desde a concepção do 

projeto, você tem que pontuar se este projeto está ou não alinhado com os objetivos 

estratégicos. Já da época que eu era [...], a gente via isso aí no comitê executivo. 

Pontue, prove. Tá alinhado, Quais são os objetivos? Esses, esses, e esses... Que nota 

você dá? Você tinha que pontuar os vários objetivos para o seu projeto ter chance 

de ser priorizado. (E2) 

O que eu vejo falta talvez é o comitê executivo. Embora eu achasse... É chato ter 

uma reunião por mês, com um monte de gente. É chato, mas, é o momento de estar 

todo mundo discutindo as coisas importantes. Porque senão... E tem cada diretor 

cuidando do seu, mas não tem um alinhamento dos diretores... Para onde a gente 

vai, né. (E4) 
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Reuniões formais de comitê em geral são apontadas como positivas tanto para a 

divulgação do trabalho da TI, colaborando para o apoio da alta gerência de negócios à 

implantação de projetos e iniciativas da TI, quanto para que a TI receba uma realimentação 

sobre as necessidades e expectativas do negócio, contribuindo para o alinhamento da TI:  

O comitê traz a possibilidade de a gente fazer a propaganda do que está 

acontecendo, de a gente ver, de a gente ter um retorno, uma realimentação, tanto do 

ponto de vista da publicidade do nosso trabalho, quanto de conseguir perceber o 

que esperam de nós. [...] Eu acho isso muito importante, essa realimentação e 

alinhamento. (E2) 

No ponto de vista da responsividade da organização a transformações externas de 

legislação e tecnologia, foi destacada como fundamental a atuação dos gerentes de 

relacionamento entre negócios e TI, papel cumprido pela diretoria estudada. Em razão de ter 

uma visão simultânea das necessidades do negócio e de questões tecnológicas, tais gerentes 

de relacionamento colaboram na busca pela flexibilidade e responsividade tanto sobre 

mudanças que afetam o negócio quanto sobre atualizações de TI: 

[...] esta diretoria existe justamente para tentar fazer o meio de campo. [...] Nós 

somos essenciais. Porque a gente enxerga tanto... Se deixasse só do ponto de vista 

da infraestrutura de TI, o que acontece, seria um lugar autista porque que ignora as 

necessidades do negócio. Se fosse só do ponto de vista do negócio, Nunca faria 

atualização... Então a gente tenta olhar com as duas óticas para garantir que as 

coisas andem. (E2) 

Finalmente, para o devido alinhamento estratégico do portfólio de TI, foi ressaltada a 

necessidade da implantação de mecanismos de mensuração e rastreamento do valor de 

negócio efetivamente obtido a partir dos investimentos em TI. Relatou-se que, na 

organização, os projetos de TI são avaliados no momento de sua proposta e priorização 

segundo “notas” quanto ao retorno esperado e alinhamento aos objetivos estratégicos 

organizacionais. Contudo, não há o devido controle posterior, ao longo da execução do 

projeto de TI, sobre se o valor previsto foi de fato entregue. Tal falta de rastreamento do valor 

efetivamente entregue acaba por prejudicar o alinhamento estratégico da TI: 

Está faltando o seguinte, quando você começa a ter as primeiras entregas, está 

faltando uma realimentação pra dizer: as notas que as pessoas deram para o 

projeto fazendo promessas estão sendo cumpridas? As promessas estão sendo 

cumpridas, que é isso que garantiu uma certa nota? Essa realimentação é que está 

faltando. [...] É que quando você faz um projeto, você promete uma certa entrega de 

valor para os vários objetivos. Por vezes, a gente percebe... Existe a possibilidade, 

em todas as instituições, de o cara dar uma certa vitaminada numa promessa de 

valor. Então o fato é que se você não faz uma certa realimentação, mais adiante, 

quando o produto for entregue, se o valor foi ou não foi cumprido, o que acontece... 

Ninguém é premiado ou penalizado de alguma forma por um valor falso, o cara não 

tem que justificar porque que não cumpriu o valor... Está faltando algum tipo de 

realimentação [...] Sem essa realimentação, não diria que está perfeitamente 

alinhado. (E2) 



71 

 

  

4.3.1.4 Efeitos específicos sobre organização 

Quanto à existência de processos estabelecidos para gerenciar o desenvolvimento de 

novos produtos de TI, são apontadas como benéficas as estruturas de comitês formados por 

representantes tanto de TI quanto de negócios, responsáveis por tomar decisões conjuntas: 

Nós temos processos estabelecidos para gerenciar o desenvolvimento de novos 

produtos. É... Então, esse ponto aqui, que você está chamando de capacidade, a 

gente tem processos estabelecidos para novos produtos. Aí já um ponto que eu vejo 

que influencia bastante isso... É... Seria a questão dos comitês formados por líderes 

de TI e de... Não, desculpa, aqui o E4, o comitê ou conselho formado por 

representantes tanto de TI quanto de negócio, responsável por tomar decisões 

conjuntas. Esses comitês, eles são parte desses processos que a gente tem. A gente 

tem um processo, um processo muito bem estabelecido. (E1) 

Por outro lado, embora seja reconhecida a importância de estruturas de comitês para o 

acompanhamento, o controle e a priorização da TI, nota-se que tais estruturas têm um efeito 

colateral negativo de redução da agilidade na tomada de decisões de TI: “Mas porque não é 

tão ágil? Por que ele não é, por que não concordo completamente com isso? Porque nossas 

estruturas, elas... A questão de ter comitês formados por líderes de TI... Algumas estruturas 

ainda engessam um pouco essa dinâmica.” (E1); “Quando tinha os comitês executivos, era 

uma vez por mês, então dependendo do que era pra ser decidido, tinha que esperar um mês 

pra decidir.” (E4). A quantidade de pessoas e de passos envolvidos na tomada de decisões de 

TI por meio dos comitês é destacada como indutora de uma tomada de decisões mais 

burocrática e por vezes demorada: 

Seria essa questão de comitê de TI e negócios, a gestão de negócios e entra a 

reunião formal também aqui. Porque essas estruturas formais, elas nos... A 

quantidade de passos para você aprovar um projeto é muito grande, a quantidade 

de pessoas que precisam assinar um para um projeto ir a frente, ela é grande. [...] A 

gente às vezes demora um pouco, a gente demora um pouco pra tomar as decisões 

de TI. Então assim, pra tomar as decisões de TI, tem que envolver muita gente. (E1) 

A organização apresenta uma metodologia própria de gestão e acompanhamento de 

projetos de TI, desenvolvida com base na experiência da organização e boas práticas do 

mercado. Nota-se que tal gestão e acompanhamento de projetos, baseada em pontos de 

controle, cada qual com um conjunto de atividades definida, “funciona bem para os projetos 

normais” (E4). Esse mecanismo, do tipo processo de alinhamento, é apontado como positivo 

quanto ao gerenciamento de novos produtos de TI desde a ideia até o lançamento: “A gente 

tem a gestão de acompanhamento de projetos de TI. Isso é um mecanismo que fortalece 

bastante essa questão de processos estabelecidos para gerenciar o desenvolvimento de novos 

produtos” (E1). 
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Por outro lado, destaca-se que o foco da gestão e acompanhamento de projetos sobre o 

controle, com excesso de burocracia e sem a devida atenção à entrega de valor, tem tornado 

os processos da casa inflexíveis e dissociados de contexto: 

Em relação aos nossos processos são adaptados para serem flexíveis e baseados em 

contexto em vezes de baseados em controle e burocracia... Não, isso é uma coisa 

que eu discordo completamente. A gente tem a... E o que impacta mais pesado nisso 

é a forma como a gente faz a gestão e acompanhamento de projetos de TI. Ela é 

muito burocratizada e ela, ela... Falta... Ela é muito burocratizada e... E assim, o 

mais importante, muitas vezes, é o controle. Mais o controle do que o valor 

adicionado. Então, por exemplo, a gente não verifica o valor adicionado, que é um 

dos mecanismos que eu não coloquei aqui. E a gente não... Como a gente não 

verifica o valor que um certo projeto traz, muitas vezes o que é cobrado do gerente, 

o que é cobrado do projeto, é mais se está tudo sendo controlado. Então assim, a 

gente pode estar gastando mais ou menos, ou pode estar ganhando mais ou menos 

valor, mas o que importa é que está controlando. Se está controlado, se está tudo 

anotado em algum lugar, eu acho que é o que o pessoal gosta de ver na casa. Então 

o que impacta pesadamente é a forma como a gente faz gestão e acompanhamento 

dos projetos de TI. (E1) 

Por fim, foi ressaltada a necessidade de aplicação de mecanismos de abordagem de 

comunicação para difusão e consolidação dos processos estabelecidos: “Aparentemente está 

estabelecido um processo, mas assim, infelizmente a gente não tem uma divulgação muito 

grande disso. Não tem uma comunicação difundida para esclarecer esses mecanismos.” (E1). 

Nesse sentido, foi enfatizada a falta de comunicados da alta gerência na organização, os quais 

seriam úteis na disseminação de processos estabelecidos e de mecanismos de governança de 

TI: “[...] não tem essa comunicação da alta gerência. A gente tem um processo, mas pra você 

descobrir qual é o processo, você precisa conversar com as pessoas, você precisa caminhar 

pela organização.” (E1); “Falta aqui comunicados da alta gerência para difundir e 

esclarecer mecanismos de governança. Então assim temos governança estabelecida, mas ela 

não é difundida.” (E1). Outra questão colocada como passível de melhoria na governança de 

TI visando a disseminação dos processos de gerenciamento foi a aplicação do mecanismo de 

trabalho individualizado junto a gerentes que não seguem as regras: “A gente tem um processo 

estabelecido, mas olha que interessante... A gente não tem aqui um trabalho individualizado 

junto aos gerentes. Então assim, os gerentes que fogem das regras, dos processos, eles não 

têm um acompanhamento muito grande.” (E1). 

Já um ponto apontado como positivo na difusão de processos estabelecidos foi o uso 

de portais web ou intranet, ressalvada a necessidade de sua devida atualização: 

Tem parte do processo está bem escrito pelos portais. [...] Os portais de web e 

intranet ajudam bastante nessa questão de processo estabelecido. Mas assim, 

algumas atualizações ainda estão pendentes. Então assim, se eu preciso de um 

documento, de um novo template, eu preciso conversar com a área de qualidade. 

Não só acesso o site intranet. Se eu acessasse só o site intranet seria mais fácil. Mas 

por que não né? Porque provavelmente... Normalmente, o site intranet está um 
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passo antes, um passo anterior, não está totalmente atualizado. Então a gente vai no 

portal ver como o processo funciona. Então assim, o portal influencia positivamente 

na questão dos processos. Mas assim, falta um pouco de atualização ainda. (E1) 

4.3.1.5 Efeitos específicos sobre TI 

Sobre a questão da estabilidade, confiabilidade e escalabilidade da infraestrutura e dos 

sistemas de TI, foram apontados como favoráveis os comitês formados por líderes de TI, 

responsáveis pela tomada de decisões sobre arquitetura e infraestrutura de TI, e os processos 

da gestão e acompanhamento de projetos de TI: 

Vamos lá, a nossa infraestrutura de TI é estável e confiável... É, a questão da 

tecnologia de informação... Esses três pontos, quando a gente fala da infraestrutura, 

dos sistemas e de saber se ela é escalável ou não, ele vem bastante ao encontro 

desse comitê ou conselho formado por líderes de TI, que é o ponto E2. A gente tem 

um processo de gestão e acompanhamento de projetos de TI que é muito forte, e 

desses projetos surgem esses comitês. E esses, esses em conjunto, esses dois 

mecanismos em conjunto, eles mantêm nossa infraestrutura de t.i. estável, mantêm 

os principais sistemas estáveis e confiáveis, e mantêm uma TI escalável também. 

(E1) 

Os acordos de nível de serviço, orientados na organização pela “preocupação de 

manter a parte de operação funcionando” (E4) são apontados como positivos para a 

manutenção da estabilidade da TI, em razão de fornecer “rastreabilidade em tempo de 

resolução” (E2). Além dos acordos de nível de serviço, a realização de reuniões formais de 

desenho de solução entre especialistas de TI, para especificação de requisitos técnicos de 

novos sistemas e padronização de arquitetura, também é tida como importante para a 

manutenção da estabilidade da TI:  

[...] eu acredito que assim, essa questão de estável, confiável, tanto em 

infraestrutura quanto em sistema como a escalabilidade dele, a gente tem 

procedimentos na casa muito bem estabelecidos para chegar a esses pontos. Esses 

procedimentos envolvem bastante reunião formais de comitê e acordos de nível de 

serviço. Então a gente tem uma reunião que a gente chama de desenho de solução, 

que é com os especialistas de TI, que define bem o que o seu usuário está esperando 

da sua TI. Então, assim, eles perguntam pra gente o quanto o sistema precisa estar 

confiável no ar, o quanto confiabilidade a gente precisa disso... Eles planejam se 

esse sistema vai escalar o tamanho dele. Então eu considero que a nossa TI... Esses 

três pontos, eles são muito bons em função dessas estruturas que existem... Acordos 

de nível de serviço, os comitês líderes de TI, as reuniões formais e a própria gestão 

auxilia nisso. Mas assim, os principais pontos são comitês e acordos de nível de 

serviço. (E1) 

[...] excepcionalmente hoje a gente teve um problema sério de infraestrutura, mas 

você não lembra quando foi o anterior. Então acho que funciona bem a parte de 

infra. É difícil dar um problema como deu hoje. E tem lá o [...] que cuida da parte 

de arquitetura. Todo projeto novo passa lá por desenho de solução, então eles 

tentam padronizar a parte de arquitetura. [...] Então, toda a parte de volumetria 

entra no desenho de solução para eles poderem determinar em qual servidor vai 

ficar o banco de dados, vai ficar a aplicação. É... A parte de confiabilidade e 
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disponibilidade dos sistemas, se é um sistema 24 por 7 ou só horário comercial... 

Então tudo isso aí influencia onde a máquina, o sistema vai ser instalado. (E4) 

4.3.1.6 Efeitos específicos sobre aprendizagem 

Quanto à assimilação e compartilhamento do conhecimento adquirido a partir da 

experiência em projetos e operações de TI, foi ressaltada a necessidade do estabelecimento de 

mecanismos de abordagem de comunicação: “Divulgação. Às vezes, quando a gente percebe 

um problema que está recorrendo, eu percebo que na verdade essa pessoa não ouviu falar 

que já lidamos com isto ou aquilo.” (E2). Nesse sentido, foi destacada a necessidade de 

reforçar o processo de lições aprendidas dentro da gestão e acompanhamento de projetos: 

“Então, dentro lá dos pontos de controle, do processo, a gente tem lá a questão de lições 

aprendidas. Mas ninguém preenche, ninguém lê. [...] Tá muito na teoria.” (E4). A falta da 

aplicação real das lições aprendidas nos projetos de TI faz com que o conhecimento na casa se 

mantenha “muito mais pessoal que organizacional” (E4): 

Lições aprendidas de um projeto, normalmente a gente não cobra isso. A gente não 

cobra que isso seja espalhado pela casa. [...] Acabou o projeto, todo o 

conhecimento que se ganhou naquele projeto, que foi aprendido, fica com aquelas 

pessoas do projeto. Então assim... Se uma pessoa precisa de um conhecimento aqui 

na casa, ela precisa buscar a outra. Então assim, novamente, eu acredito que falta 

aqui um pouco da gestão e acompanhamento de projetos de TI. Faltam processos 

adequados para isso. (E1) 

Questionados sobre o que tem facilitado a absorção e o compartilhamento de 

conhecimento da TI entre as pessoas na organização, entrevistados apontaram para o 

benefício da utilização de portais web ou intranet: "As abordagens de comunicação, 

principalmente o portal, ajuda muito a gente a espalhar o conhecimento entre as equipes" 

(E1); "A divulgação de conhecimento através dos portais intranet, isso aí é uma ótima coisa" 

(E3). 

4.3.1.7 Efeitos específicos sobre parcerias 

Dentro da dimensão das parcerias, apontou-se que os gerentes de relacionamento entre 

TI e negócios contribuem para um trabalho mais colaborativo junto aos usuários da TI no 

desenvolvimento de novos produtos ou serviços, embora tal nível de colaboração ainda seja 

apontado como insatisfatório na organização:  

Eu vejo aqui que a gente tem um pouco de contato com usuário, não achei 

totalmente ruim, porque a gente tem gerentes de relacionamento entre negócio e TI. 
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Esse gerente de relacionamento entre negócios e TI facilita essa comunicação. A 

gente... A gente acaba tendo um pouco de colaboração dos usuários, por causa 

desse gerente de relacionamento de negócio e TI. (E1) 

Quanto ao relacionamento com fornecedores de TI, destacou-se como positivo o 

mecanismo de gestão e acompanhamento de projetos de TI, o qual colabora para o 

relacionamento por meio do controle de demandas e de recursos: 

Então assim, o que é que auxilia bastante a nossa relação com fornecedores: a 

gestão e acompanhamento de projetos de TI, que é o mecanismo que auxilia muito a 

gente a controlar e trabalhar com esses fornecedores, pra saber o quanto está 

disponível, o quanto de trabalho eles precisam, esse tipo de questão... (E1) 

4.3.1.8 Resumo e análise dos efeitos específicos 

No Quadro 10, foram sintetizados os efeitos específicos identificados a partir da 

análise de conteúdo das entrevistas, organizados em formato matricial conforme o tipo de 

mecanismo de governança de TI ocasionador do efeito e a dimensão afetada da capacidade de 

inovação digital. Nota-se que a maioria dos efeitos específicos identificados foram de 

natureza positiva, sinalizada como “(+)”, indicando uma influência favorável de mecanismos 

de governança de TI sobre diferentes dimensões da capacidade de inovação digital. De um 

total de 30 efeitos identificados, 26 foram positivos e somente 4, negativos. 
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Quadro 10 - Efeitos específicos da governança de TI sobre a capacidade de inovação digital 

  Governança de TI: tipo de mecanismo 

  Estruturas de tomada de decisão Processos de alinhamento Abordagens de comunicação 

C
a

p
a

ci
d

a
d

e 
d

e 
in

o
v

a
çã

o
 d

ig
it

a
l:

 d
im

en
sã

o
 

Recursos 

(+) Comitês formados por representantes tanto 

de TI quanto de negócios, responsáveis por 

tomar decisões conjuntas, são úteis no controle 

da alocação de recursos a iniciativas de TI.  

(+) Gerentes de relacionamento entre negócios 

e TI, responsáveis por coordenar necessidades 

de negócios junto à TI, colaboram para a 

gestão de recursos dentro de seus projetos. 

(+) Uma gestão de portfólio capaz de priorizar 

demandas de TI e eliminar projetos não 

prioritários é necessária para a alocação 

adequada de recursos humanos a projetos de 

TI. 

(+) Reuniões formais de comitê contribuem 

para o acompanhamento do consumo de 

recursos em projetos de TI. 

Cultura 

(+) Gerentes de relacionamento entre negócios 

e TI colaboram para uma atuação 

organizacional mais ágil ao realizar tal 

interface entre negócios e TI. 

(+) Metodologias de gestão orientadas a 

resultados e entrega de valor, tais como 

métodos ágeis, contribuem para uma cultura 

mais colaborativa entre as áreas envolvidas. 

(+) A mitigação de riscos em projetos de TI, 

com a preparação de contingências para casos 

de erro, é útil para reduzir o medo de errar e 

aumentar a confiança na proposta de soluções. 

(-) Acordos de nível de serviço têm um efeito 

colateral negativo sobre a cultura entre 

funcionários de infraestrutura de TI, que se 

tornam mais preocupados em fechar cada 

incidente do que resolver de fato o problema. 

(+) Reuniões periódicas para divulgação de 

cases de sucesso podem estimular uma cultura 

de troca de conhecimentos e ideias. 

(-) Reuniões formais de comitê, quando 

focadas em controle e cobrança, podem gerar 

um clima de condenação a erros. 

Estratégia 

(+) Comitês de alta gestão responsáveis pelo 

estabelecimento de prioridades de TI 

colaboram para o alinhamento do portfólio de 

TI aos objetivos estratégicos da organização. 

(+) Gerentes de relacionamento entre negócios 

e TI, por terem uma visão conjunta das duas 

áreas, contribuem para tornar a organização 

mais responsiva a mudanças de legislação e 

tecnologia. 

(+) O rastreamento do valor de negócio 

efetivamente obtido em projetos de TI é 

necessário para um devido alinhamento 

estratégico do portfólio de TI. 

(+) Reuniões formais de comitê trazem a 

possibilidade de a TI divulgar o seu trabalho e, 

com isso, colaboram para o apoio da alta 

gerência à implantação de iniciativas de TI. 

(+) Reuniões formais de comitê colaboram 

para que a TI tenha um feedback sobre as 

necessidades e expectativas da área de 

negócios, contribuindo assim para o 

alinhamento estratégico da TI. 

(continua) 
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  Governança de TI: tipo de mecanismo 

  Estruturas de tomada de decisão Processos de alinhamento Abordagens de comunicação 
C

a
p

a
ci

d
a

d
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d
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Organização 

(+) Comitês formados por representantes tanto 

da TI quanto de negócios contribuem para a 

gestão do desenvolvimento de novos produtos 

de TI. 

(-) Comitês responsáveis por tomada de 

decisões de TI e estabelecimento de 

prioridades, embora sejam úteis para 

alinhamento e controle, tornam a tomada de 

decisões de TI burocrática e por vezes mais 

lenta. 

(+) A gestão e acompanhamento de projetos 

de TI colabora para gerenciar o 

desenvolvimento de novos produtos de TI 

desde a ideia até o lançamento. 

(-) Uma gestão e acompanhamento de projetos 

burocratizada e sem foco na entrega de valor 

implica em processos rígidos e dissociados de 

contexto. 

(+) Portais web ou intranet, quando 

devidamente atualizados, colaboram para a 

disseminação de processos de gerenciamento 

da TI. 

(+) Comunicados da alta gerência são 

necessários para esclarecer e difundir 

processos de gestão e governança de TI. 

(+) O trabalho individualizado junto a gerentes 

que não seguem as regras é útil para a 

disseminação dos processos estabelecidos de 

gerenciamento de TI. 

Tecnologia de 

informação 

(+) Comitês formados por líderes de TI, 

responsáveis por decisões de arquitetura e 

infraestrutura, contribuem para a estabilidade, 

confiabilidade e escalabilidade da 

infraestrutura de TI. 

(+) A gestão e acompanhamento de projetos 

de TI colabora para a formação de 

confiabilidade e estabilidade em novos 

sistemas de TI. 

(+) Acordos de nível de serviço contribuem 

para a manutenção da estabilidade da 

infraestrutura de TI. 

(+) Reuniões formais de desenho de solução 

entre especialistas de TI são úteis no 

alinhamento dos requisitos de disponibilidade, 

confiabilidade e escalabilidade para novos 

sistemas de TI. 

Aprendizagem - 

(+) O levantamento e divulgação de lições 

aprendidas ao final de um projeto de TI é 

importante para a assimilação e o 

compartilhamento do conhecimento obtido 

pela experiência naquele projeto. 

(+) Portais web ou intranet colaboram para o 

compartilhamento de conhecimento entre 

pessoas e equipes. 

Parcerias 

(+) Gerentes de relacionamento entre negócios 

e TI facilitam a comunicação e colaboração 

com usuários da TI no desenvolvimento de 

novos produtos ou serviços. 

(+) A gestão e acompanhamento de projetos 

de TI, por meio do controle de demandas e de 

recursos, auxilia no trabalho junto a 

fornecedores de TI. 

- 

Fonte: Elaboração própria
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A maturidade da governança de TI na organização se mostrou especialmente favorável 

aos aspectos de estabilidade, confiabilidade e escalabilidade da TI – questões da dimensão de 

tecnologia de informação na capacidade de inovação digital. Questões como controle da 

alocação de recursos a iniciativas de TI, alinhamento do portfólio de TI à estratégia 

organizacional, cultura colaborativa e gestão de conhecimento também foram apontadas como 

favorecidas por mecanismos tais como comitês, gerentes de relacionamento entre TI e 

negócios, gestão e acompanhamento de projetos, reuniões periódicas e portais. Tais efeitos 

condizem com os trabalhos da literatura que destacam uma influência positiva da governança 

de TI sobre a inovação, mediada pelo aumento da eficiência da TI, pelo seu alinhamento 

estratégico, pelo suporte a um ambiente colaborativo e pelo apoio à disseminação e 

exploração de conhecimento. 

Em contrapartida, alguns mecanismos foram indicados como determinantes de 

influência negativa sobre aspectos da capacidade de inovação digital. Isto posto, nenhum 

mecanismo foi condenado como um todo, mas sim apontado como negativo especificamente 

em razão de estar caracterizado por burocracia e controle. Nesse sentido, estruturas, processos 

e abordagens focados na burocracia e no controle apresentaram um efeito colateral negativo 

de rigidez e lentidão na tomada de decisões de TI na organização, além de prejuízos à 

agilidade e perpetuação do medo de errar na cultura organizacional. Tais efeitos negativos são 

compatíveis aos relatos da literatura de que uma governança de TI focada em controle e 

formalização, embora colabore para a estabilidade e eficiência da TI, tende à burocracia 

prejudicando a inovação. 

4.3.1.9 Validação dos efeitos específicos 

Para a validação dos efeitos específicos identificados, os participantes foram 

convidados a registrar o grau de concordância com cada efeito segundo escala Likert, de 

acordo com questionário do Apêndice D. Conforme Tabela 3, não foi registrada nenhuma 

discordância, nem parcial, sobre qualquer dos efeitos específicos. Além disso, todos os efeitos 

específicos apresentaram média de concordância mínima de 4, ou seja, todos foram validados 

com grau de concordância ao menos parcial. Segundo participantes, respostas de 

concordância parcial se deveram em razão de a consumação do efeito identificado vir a 

depender de questões como a devida aplicação do mecanismo de governança de TI e o grau 

de maturidade da organização. 
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Tabela 3 - Estatística descritiva sobre validação dos efeitos específicos 

Efeito específico Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

ER1 5,00 0,00 5 5 

ER2 4,75 0,50 4 5 

ER3 5,00 0,00 5 5 

ER4 4,25 0,50 4 5 

EC1 4,25 0,50 4 5 

EC2 4,50 1,00 3 5 

EC3 4,50 0,58 4 5 

EC4 4,25 0,50 4 5 

EC5 4,75 0,50 4 5 

EC6 4,50 0,58 4 5 

EE1 4,25 0,50 4 5 

EE2 5,00 0,00 5 5 

EE3 5,00 0,00 5 5 

EE4 4,25 0,50 4 5 

EE5 4,50 0,58 4 5 

EO1 4,50 0,58 4 5 

EO2 4,00 0,82 3 5 

EO3 4,50 0,58 4 5 

EO4 5,00 0,00 5 5 

EO5 4,75 0,50 4 5 

EO6 4,50 0,58 4 5 

EO7 4,50 0,58 4 5 

ET1 4,75 0,50 4 5 

ET2 4,75 0,50 4 5 

ET3 4,00 1,15 3 5 

ET4 4,25 0,50 4 5 

EA1 4,75 0,50 4 5 

EA2 5,00 0,00 5 5 

EP1 4,75 0,50 4 5 

EP2 5,00 0,00 5 5 

Fonte: Elaboração própria 

4.3.2 Efeitos gerais 

Foram rotulados como efeitos gerais aqueles efeitos oriundos de uma característica 

generalizada da governança de TI – sem especificação de mecanismo – sobre a capacidade de 

inovação digital da organização. Tais características da governança de TI foram especificadas 

a partir da análise indutiva do conteúdo das entrevistas, totalizando seis ao final: 

conformidade legal, controle, padronização, flexibilidade, centralização e descentralização. 

Ainda segundo a análise de conteúdo das entrevistas, foi possível notar um dualismo entre 
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algumas dessas características e de seus efeitos, a saber: controle e padronização versus 

flexibilidade, e centralização versus descentralização. A seguir, os efeitos gerais da 

governança de TI sobre a capacidade de inovação digital são apresentados conforme a 

característica motivadora dos efeitos e, quando o caso, de acordo com o dualismo entre tais 

características da governança de TI. 

4.3.2.1 Efeitos gerais da conformidade legal 

Nesta pesquisa, a questão da conformidade legal na governança de TI da organização 

trouxe um viés particular do setor público: “Somos restritos a tudo que está na lei” (E3). 

Tendo em vista a diferença entre os setores privado e público sob a ótica legal, segundo a qual 

no primeiro pode-se fazer tudo o que não é proibido pela legislação enquanto que no segundo, 

apenas o que é permitido pela legislação, a liberdade das organizações públicas fica limitada. 

Nesse sentido, relatou-se que o foco na conformidade legal da governança de TI da 

organização pública prejudica a sua capacidade de inovação digital como um todo, já que para 

inovar sobre o negócio é necessário primeiramente adaptar a legislação: 

Isso aqui impacta na nossa capacidade de inovação: assegurar a conformidade 

legal e normativa. Porque assim, a gente trabalha dentro dos limites legais. E isso, 

isso assim, se a gente quiser inovar no negócio, a gente não pode. A gente tem que 

estar dentro da lei. Primeiro a gente precisa mudar uma portaria, mudar um 

instrumento legal, pra depois conseguir inovar numa forma de negócio. Isso é, eu 

diria, dentro desses pontos aqui, dentro desses objetivos da governança, é o que 

mais afeta a gente. A gente não consegue inovar se a gente não trabalhar a lei e a 

questão normativa antes. Isso nos segura bastante. (E1) 

Nessa perspectiva, pôde-se notar que a principal dimensão da capacidade de inovação 

digital afetada pela conformidade legal da governança de TI é a estratégia. Foi apontado que a 

responsividade da organização pública às transformações da sociedade fica prejudicada pelo 

fato de a legislação por vezes estar dissociada da realidade e atrasada em relação às mudanças 

do ambiente. Em que pese o fato de unidades de negócio da organização estudada buscarem 

se flexibilizar para atender à realidade e às demandas do ambiente externo, esta flexibilização 

não ocorre no desenvolvimento de sistemas de TI. Os sistemas de TI são desenvolvidos de 

modo a atender estritamente a conformidade legal, mesmo que isso implique em um 

descolamento das necessidades reais do negócio: 

A lei, a gente fala da lei como se fosse um grande problema né, aqui na 

administração pública... Ela não é um problema. Só que ela só pode ser alterada 

com comum acordo dos representantes legais. [...] Então há sim uma inércia para 

se adaptar as leis às mudanças da sociedade. E a gente é, na verdade, só uma 

consequência disso. (E3) 
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A gente resolve sistemas para atender requisitos legais, mas não para atender 

problemas. [...] A gente acaba fazendo sistemas baseados na legislação, mas às 

vezes a legislação não é a realidade [...] Não estou falando que eles estão fazendo 

de maneira ilegal. Mas assim, onde puder ter uma flexibilidade, eles se flexibilizam. 

E a gente aqui segue o que a legislação diz. (E4) 

Sob outra ótica, apontou-se ainda que o foco da governança de TI na conformidade 

legal implica na adoção de processos e estruturas mais rígidas e orientadas a controle, com o 

objetivo de garantir o atendimento aos requisitos legais, o que por sua vez prejudica a 

agilidade da organização: 

[...] a gente é uma estrutura hierárquica... Temos que ser baseados na lei. E por 

isso a gente sempre adotou técnicas tradicionais, em cascata, né, de 

desenvolvimento de software. Porque são aquelas que você pode acompanhar e ver 

cada etapa, vendo se está realmente, né, atendendo os requisitos legais. Então, é, do 

mesmo modo, a gente tem essa restrição para ter essa agilidade. Eu acho que é uma 

coisa até... É um desafio para a administração pública, como equilibrar essas duas 

fachadas... Você tem que ser mais ágil para poder atender as necessidades sempre 

mudando, sempre em mudança, da sociedade, mas ao mesmo tempo você tem toda 

aquela obrigação legal... (E3) 

Nós somos uma estrutura mais rígida, somos. Somos restritos a tudo que está na lei. 

E a lei só é alterada lá [...] Então tem todo um peso que a gente tem que suportar, 

né, para poder fazer mudanças que vão atender a sociedade. Então, o que eu acho, 

aí até vai além do escopo da gente. Ou talvez a gente tivesse que ter uma influência 

maior no legislativo para explicar para os deputados a importância de termos uma 

estrutura mais flexível, uma estrutura que possa atender essas mudanças né da 

sociedade. Enquanto isso não ocorrer, eu acho que atrapalha. (E3) 

4.3.2.2 Efeitos gerais de controle e padronização versus flexibilidade 

Pelas entrevistas realizadas, pôde-se observar a existência de trade-offs entre o foco da 

governança de TI sobre controle e padronização e o foco na flexibilidade. Um dos pontos 

observados foi o efeito negativo da padronização sobre a adaptabilidade da TI às demandas e 

a agilidade na tomada de decisões de TI, questões que seriam melhor apoiadas por uma 

governança de TI mais flexível: 

[...] como aquela TI é formal, é padronizada e rígida, é muito difícil inovar. Eu 

preciso passar por vários processos para conseguir inovar alguma coisa aqui 

dentro da casa. Mesmo que seja dentro dos termos legais. Assim, a formalidade, 

passar por todas as filas de projetos, a rigidez da nossa tomada de decisão... [...] 

Inovação envolve você tentar alguma coisa. Então assim, às vezes é um escopo 

pequeno, você não queria ir longe, você não queria fazer muito tempo, muito 

recurso, você queria tentar ver se uma certa iniciativa poderia dar certo. Como 

todos os processos passam pela mesma formalidade, têm a mesma padronização e 

rigidez, a gente não consegue inovar. A gente não consegue fazer esses projetos 

pequenininhos pra começar a ver se alguma coisa iria dar certo. O projeto aqui, 

para nascer, ele tem que ser grande, ele sempre é grande. Ele sempre tem que 

passar pelo mesmo processo. Acho que inovação envolve coisas menores, tentativas 

e erros. E a gente não consegue tentar errar aqui, devido a essa formalização [...] 

Eu diria se fosse mais adaptável e flexível, se tivesse uma TI um pouco mais 

adaptável e flexível às demandas.  Se eu quero uma coisa menor, quero testar se 
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uma coisa vai dar certo na ponta do meu negócio, eu gostaria que fosse um pouco 

mais adaptável a isso, não precisa passar pelo mesmo processo de um projeto de 

dois anos, um projeto que eu queria ver se dá certo em um, dois meses. (E1) 

Nessa perspectiva, ao obstaculizar a adaptabilidade e a responsividade, a padronização 

de processos se mostrou ineficiente para o tratamento de casos urgentes ou excepcionais:  

Hoje teoricamente a [organização] inteira trabalha da mesma forma. A única parte 

ruim é que, assim, a gente tem o processo só que ele funciona para os casos 

normais. Às vezes você tem um caso urgente, um projeto excepcional. E a gente tem 

um pouco de dificuldade de flexibilizar esse processo. (E4) 

Por outro lado, notou-se que, enquanto a padronização de processos estabelecidos 

contribui para a sua consolidação, a flexibilização dos mesmos pode implicar na sua 

degradação:  

Uma coisa que acontece quando uma instituição é muito formal, e que todo mundo 

sabe exatamente o que tem que ser feito. Porque tá todos os processos mapeados, tá 

tudo, né, todos os documentos são bem conhecidos, o que traz uma certa 

tranquilidade pra, principalmente quem tá em posições hierárquicas mais altas. 

Quando você flexibiliza, na verdade você perde isso. (E3) 

Verificou-se ainda que a padronização na governança de TI se mostra positiva para a 

formação e manutenção da estabilidade e confiabilidade da infraestrutura e de sistemas de TI, 

em que pese a rigidez imposta pela padronização: “Existe o pessoal aqui que cuida da 

infraestrutura [...] que às vezes são por demais um tanto rígidos demais [...] Na verdade tem 

que ser até para conseguir fornecer um nível de serviço adequado.” (E2).  

Sob outra ótica, o foco da governança de TI sobre o controle, somado à aversão a 

riscos, foi apontado como negativo para a cultura de inovação na organização: “[...] no 

momento em que você tem um controle maior sobre as pessoas, obviamente você... É uma 

contrapartida né, você está controlando mais, você está dando menos liberdade para aquela 

pessoa ter ideias próprias” (E3). Tais características da governança de TI foram apontadas 

não apenas como negativas para a cultura, mas também para a capacidade de inovação digital 

como um todo da organização:  

Controlar e mitigar riscos de TI, eu acredito que afeta negativamente a nossa 

capacidade de inovar, porque a gente acaba ficando muito no controle, e assim... Se 

pensar, inovar envolve muito risco. Envolve riscos, porque você está inovando, você 

está fazendo algo diferente. Então assim, eu acredito que a nossa importância dada 

a controle e risco de TI afeta pesado nessa questão de inovação tecnológica, digital. 

(E1) 

Não obstante, mesmo reconhecendo as implicações negativas do excesso de controle e 

padronização sobre a capacidade de inovação digital, os entrevistados ressaltaram a 

importância de tais características e de seus resultados sobre aspectos como estabilidade, 
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confiabilidade e perenidade. Nesse sentido, mais de um entrevistado, quando questionado a 

respeito de possíveis alterações na governança de TI a fim de maximizar a inovação digital, 

sinalizou que não haveria viabilidade na flexibilização de tais questões. Um dos entrevistados, 

contudo, reconhecendo a importância do atual estilo de governança de TI e a necessidade de 

flexibilização para a inovação digital, propôs uma governança de TI composta por duas 

esteiras, uma rígida – controlada e padronizada – e outra flexível – mais ágil da tomada de 

decisões e adaptável a diferentes demandas: 

[...] eu separaria a TI em duas. [...] Pode ser até uma TI, mas tem que ser duas 

esteiras... Uma esteira que se importa com a formalização, que tem um controle de 

gastos, uma rigidez... [...] Mas a gente tem que ter uma outra TI que seja rápida, 

que a gente consiga fazer projeto em um mês, em dois meses, e adapte ao meu 

negócio, ao que eu preciso que seja feito.  Então assim, a maior diferença era isso. 

Se eu separasse a TI, uma mais rígida, outra mais flexível, eu trabalharia com 

projetos de formas diferentes. Então assim, a partir do momento que eu separo essa 

estrutura, eu trabalho com projetos, com processos e forma de tomada de decisões 

de formas diferentes. Nessa rígida, eu continuaria como está.  Porque é uma boa TI.  

Tanto que ela tem estabilidade, é uma excelente TI, ela consegue escalar minhas 

soluções. Mas pra inovação, essa TI rígida, ela acaba sendo um pouco prejudicial. 

Pra inovação, especificamente pra inovação, seria legal ter uma TI menor, uma TI 

um pouco mais flexível, processos flexíveis, tomada de decisão rápida. Então se eu 

quisesse aprovar um projeto de um, dois meses, passasse por menos passos, 

passasse por menos aprovações, passasse por... E essa TI desenvolvesse, já me 

entregasse esses produtos. Então o que eu faria era principalmente isso, separar a 

TI em duas, uma rígida, uma que trabalha com processos de gerenciamento, 

comitês, da mesma forma que está hoje, porque essa forma funciona e ela é boa, 

mas ela é boa pra quê, manter estável, manter escalabilidade, mas ela não é boa 

pra inovar. Pra inovar eu preciso de algo mais rápido, de processos mais rápidos, 

de menos pessoas tomando decisões.  Então assim, é uma TI mais achatada, né. 

Mais assim... Mais independente... Ela consegue... Ela tem um orçamento próprio 

pra inovação. Essa seria minha principal sugestão. (E1) 

4.3.2.3 Efeitos gerais de centralização versus descentralização 

Também quanto aos aspectos de centralização e descentralização na governança de TI 

foram identificados trade-offs nos efeitos sobre a capacidade de inovação digital. Por um lado, 

apontou-se que a centralização da tomada de decisões a respeito das priorizações da TI na alta 

gerência de negócios, sem a participação da área de TI, prejudica a flexibilidade da alocação 

de recursos a iniciativas de inovação em TI. Foi mencionado que a organização “tem uma 

estrutura um tanto rígida. Por isso que eu coloquei uma nota baixa nessa flexibilidade de 

alocação de recursos.” (E3). Notou-se ainda que a TI antigamente tinha uma participação 

maior nas decisões de priorização da TI por meio de comitês conjuntos, porém que com uma 

mudança recente da estrutura na casa, essa priorização passou a ficar centralizada na alta 

gestão de negócios, dificultando que a TI conseguisse priorizar iniciativas de inovação:  
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Agora que a gente está sem os comitês, é... Não tem nem discussão. Alguém resolve 

lá na [...] e nos comunica, né. Então, de fato, a gente não tem... Por exemplo, aqui 

[...] espaço para poder priorizar o portfólio. Depende do que a [...] determina. 

Então nesse sentido, eu vejo como centralizado, formal. [...] Isso engessa, porque 

assim, a gente só vai inovar se tiver alguma coisa lá no portfólio e aí vai 

se...colocar recursos pra agir. Então assim, enquanto não entrar no portfólio não 

vai ter grandes inovações. (E4) 

Tal falta de participação da área de TI na priorização do portfólio prejudica a alocação 

de recursos a projetos de inovação de TI em particular visto que estas iniciativas tipicamente 

partem, na organização estudada, da área de TI: 

[...] essa demanda de inovação de TI, ela normalmente aqui na casa não surge do 

negócio. Então assim, como não surge do negócio, a TI não tem muita prioridade 

dentro desses projetos. Então assim, a organização tem flexibilidade? Acho que 

não, acho que ela não tem flexibilidade pra trabalhar com iniciativas de inovação 

de TI. E o que afeta bastante isso de maneira negativa... É que assim, não negativa 

diretamente... Deixa eu pensar aqui... O que pode afetar negativamente isso... A 

organização apresenta flexibilidade na alocação de recursos a projetos e iniciativas 

de inovação em TI... Eu acho que não porque falta, falta... Eu acredito assim, falta 

um... Inovação de TI... Falta um pouco, faltaria um pouco desse comitê formado por 

especialistas de TI, responsável por definir normas e padrões tecnológicos. A partir 

do momento que a gente não tem a TI muito atuante, muito forte para priorizar um 

projeto dela, ela não consegue priorizar no portfólio de projetos que a gente 

desenvolve. (E1) 

Outro ponto negativo identificado a respeito da centralização foi que a adoção de uma 

estrutura fortemente hierárquica, com centralização da especificação das necessidades de 

aplicações de TI pelo negócio, obstaculiza que novas ideias oriundas de diferentes unidades 

de negócio cheguem até a TI. Nesse sentido, apontou-se a necessidade de relativizar a 

hierarquia, que deve funcionar de formas diferentes para a operação dos negócios e para a 

concepção e o desenvolvimento de iniciativas de TI:  

[...] isso acaba contaminando outras coisas, acaba criando feudos. Então tem que 

relativizar. [...] a gestão de projetos, a ideia do quê que poderia mudar tem que ser 

outra coisa. Então falta uma relativização da hierarquia. Onde ela tem que 

permanecer rígida, onde não. Isso é algo que pode ser... É trabalhoso isso. E tenho 

certeza que problema não é só nosso não. É um problema de outras instituições ou 

mesmo empresas. (E2) 

Destacou-se que a diretoria responsável pela centralização da especificação das 

necessidades de aplicações de TI pelo negócio tem um bom conhecimento das necessidades e 

regras do negócio, “mas ela não tem aquela noção do que o nosso parque tecnológico é capaz 

de fazer” (E3). Sob tal perspectiva, uma descentralização de tal especificação de necessidades, 

com comunicação direta da TI com as unidades de negócio, foi colocada como positiva para a 

inovação, já tendo funcionado com sucesso em alguns projetos de TI da organização:  

O que mais que poderia ajudar a inovação... Comunicação com as áreas fins. A 

gente tem uma estrutura em que as [unidades de negócio] se reportam a uma 

Diretoria nossa, [...] que cuida de passar isso adiante para as outras. Tudo bem, é 



85 

 

  

uma maneira de você organizar, né, as demandas conflitantes que devem surgir [...] 

Mas também é um ponto de estrangulamento para a inovação. Talvez de alguma 

forma de flexibilizar isso... [...] Talvez, se puder flexibilizar isso, podem surgir boas 

ideias para fazer uma boa inovação... Foi tentado, né, nosso supervisor no passado 

tentou fazer algumas coisas assim. Conseguiu até, alguns projetos surgiram por 

causa dessa visão. Acho que isso é legal. (E3) 

Por outro lado, a centralização da tomada de decisões de TI se mostrou positiva no 

tocante às decisões de arquitetura e infraestrutura de TI, tomadas por especialistas de TI. Um 

dos entrevistados relatou ocorrências passadas de descentralização que terminaram por gerar 

problemas técnicos posteriores:  

Historicamente... Hoje menos, mas historicamente eu vi muitas iniciativas de TI 

sendo tomadas dentro de diretorias que não a [...] Então criando o quê, 

infraestrutura paralela, banco de dados paralelos... Eu já vi, por exemplo, 

cadastros de [...] paralelos, que acabaram criando historicamente preocupações na 

hora de você migrar versões de bancos de dados. Então cria inconsistências, por 

justamente essas coisas terem sido excessivamente descentralizadas. Porque, como 

o pessoal tinha a percepção de que não resolvia o problema dele em particular em 

tempo hábil, ele criava uma própria solução. (E2) 

Nesse sentido, a centralização se mostrou preferível à descentralização, tendo em vista 

a estabilidade e confiabilidade da TI. Foi relatado um caso passado da organização no qual a 

equipe de TI teve de forçar uma atualização técnica de infraestrutura que vinha sendo 

rejeitada pelas unidades de negócio em razão do impacto sobre suas soluções 

descentralizadas. Apesar da pressão e da oposição das unidades de negócio, a decisão de 

infraestrutura centralizada culminou em melhoria da TI e resultante aumento de satisfação dos 

usuários: “Um mês e meio, depois que passou a turbulência, o nível de satisfação aumentou 

muito, muito, muito, muito. Tá, e o pessoal queria bloquear (...)” (E2). Dessa forma, 

destacou-se a necessidade de participação da área de TI nas decisões de arquitetura e 

infraestrutura e a inviabilidade de descentralizar de tais decisões: 

É impacto nos projetos atuais e sustentação dessas soluções no longo prazo. 

Porque, na hora que dá problema, a sustentação... a gente não teve participação, e 

a culpa é nossa. Então é o seguinte, se eu estou responsável pela sustentação no 

longo prazo, se de alguma forma eu posso ter a dor de cabeça, eu quero estar 

plenamente informado. Isso é a parte de centralização. (E2) 

Outro ponto positivo associado à centralização na tomada de decisões de TI foi a 

preservação do alinhamento estratégico. Mais de um entrevistado indicou que a 

descentralização gera um risco de criação de múltiplas iniciativas paralelas sem controle ou 

alinhamento aos objetivos estratégicos da organização: 

[...] se você descentralizar muito você acaba tendo várias iniciativas que talvez não, 

não... Não vá pra frente, né. Então, quer dizer, não é todo mundo que vai pra frente 

com as iniciativas. Então acho que manter centralizado... E uma priorização do que 

é mais importante... Acho que não, não dá pra... Não vejo como um problema, 
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assim. O que eu vejo falta talvez é o comitê executivo. Embora eu achasse... É chato 

ter uma reunião por mês, com um monte de gente. É chato, mas, é o momento de 

estar todo mundo discutindo as coisas importantes. Porque senão... E tem cada 

diretor cuidando do seu, mas não tem um alinhamento dos diretores... Para onde a 

gente vai, né. (E4) 

Entre centralização e descentralização, é... Evitar iniciativas paralelas das várias 

diretorias. A gente tem que ter alguma flexibilidade para não ficar que nem um 

dinossauro, de nada é decidido, tá... Mas não permitir que a gente gaste esforços 

inúteis em soluções paralelas por aí. (E2) 

[...] o risco de descentralizar muito, mas não no seu trabalho do dia-a-dia, seria nas 

decisões... Ah, alguém tem uma ideia mirabolante de iniciar um sistema novo... 

Tomou a decisão sozinha, foi lá [...], conversou com três ou quatro pessoas 

também... Aí começa a fazer um sistema que ninguém sabe, não sabe se vai estar 

alinhado nos objetivos estratégicos. Então assim, acho que tem que ter um mínimo 

de centralização para evitar esse tipo de coisa né. (E4) 

Segundo um dos entrevistados, descentralizar a tomada de decisão de TI poderia 

ajudar a inovar, desde que se tomasse cuidado com a questão do risco da falta de alinhamento 

estratégico: 

[...] ajuda, mas tem que tomar uns cuidados. É, por exemplo. Fazer com que cada 

área esteja alinhada com o planejamento estratégico da empresa. Porque ao você 

descentralizar, você está pondo um risco de que cada área vá seguir os seus 

interesses pessoais ali naquele momento, o que não garante que seja o interesse de 

toda a organização. Então primeiro tem que alinhar isso muito bem e, se fizer isso, 

aí sim eu acho que ajudaria na inovação. (E3) 

4.3.2.4 Resumo e análise dos efeitos gerais 

Identificados pela análise de conteúdo das entrevistas, os efeitos de atributos gerais da 

governança de TI da organização sobre a sua capacidade de inovação digital foram 

sintetizados no Quadro 11. Verificou-se que as características gerais reconhecidas da 

governança de TI – conformidade legal, controle, padronização, flexibilidade, centralização e 

descentralização – apresentaram influência ou sobre a capacidade de inovação digital como 

um todo, ou sobre uma ou mais de suas dimensões individualmente. No caso estudado, não 

foram distinguidos efeitos gerais sobre as dimensões de aprendizagem e de parcerias, tendo 

sido apontados efeitos apenas sobre as dimensões de organização, estratégia, TI, cultura e 

recursos. 
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Quadro 11 - Efeitos gerais da governança de TI sobre a capacidade de inovação digital 

  Governança de TI: característica geral 

  Conformidade legal Controle Padronização Flexibilidade Centralização Descentralização 

C
a

p
a

ci
d

a
d

e 
d

e 
in

o
v

a
çã

o
 d

ig
it

a
l:

 d
im

en
sã

o
 

Recursos - - - - 

(-) A centralização da 

tomada de decisões 

sobre priorização do 

portfólio de TI na alta 

gerência de negócios, 

sem participação da 

TI, reduz a 

flexibilidade na 

alocação de recursos a 

iniciativas de 

inovação em TI. 

- 

Cultura - 

 (-) Com um controle 

maior sobre as 

pessoas, há um efeito 

colateral negativo de 

se aumentar o medo 

de errar e de se reduzir 

a liberdade das 

pessoas de terem 

ideias próprias. 

- - - - 

Estratégia 

(-) A restrição à 

conformidade legal, 

dado que a legislação 

por vezes está atrasada 

ou dissociada da 

realidade, limita a 

responsividade da 

organização a 

transformações da 

sociedade. 

- - - 

(+) A centralização da 

tomada de decisões de 

TI contribui para o 

alinhamento do 

portfólio de TI aos 

objetivos estratégicos 

da organização. 

(-) A descentralização 

da tomada de decisões 

sobre investimentos 

de TI para as unidades 

de negócio traz um 

risco de 

desalinhamento entre 

o portfólio de TI e a 

estratégia 

organizacional. 

(continua) 
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  Governança de TI: característica geral 

  Conformidade legal Controle Padronização Flexibilidade Centralização Descentralização 
C

a
p

a
ci

d
a

d
e 

d
e 

in
o

v
a

çã
o

 d
ig

it
a

l:
 d

im
en

sã
o

 

Organização 

(-) A necessidade de 

se atender 

estritamente os 

requisitos legais induz 

a organização pública 

a adotar estruturas 

mais rígidas e 

processos mais 

focados em controle. 

- 

(+) A padronização e 

a formalização 

contribuem para 

consolidar processos 

estabelecidos. 

(-) A padronização e 

rigidez da governança 

de TI pode acarretar 

lentidão na tomada de 

decisões de TI e perda 

de flexibilidade nos 

processos. 

(+) Uma governança 

de TI mais flexível 

implica em processos 

mais adaptáveis a 

diferentes demandas e 

contextos. 

(-) A flexibilização de 

processos pode 

implicar em perda de 

continuidade ou 

domínio dos processos 

estabelecidos. 

(-) Uma estrutura 

hierárquica rígida, na 

qual as necessidades 

de aplicações de TI 

pelo negócio são 

especificadas de modo 

centralizado, dificulta 

que ideias oriundas 

das unidades de 

negócio cheguem até a 

TI. 

(+) A flexibilização da 

hierarquia na gestão 

de iniciativas de TI, 

com uma aproximação 

maior entre a TI e seus 

usuários nas unidades 

de negócio, é positiva 

para a concepção e o 

desenvolvimento de 

ideias. 

Tecnologia 

de 

informação 

- - 

(+) A padronização 

colabora para a 

estabilidade e 

confiabilidade da 

infraestrutura e de 

sistemas de TI. 

- 

(+) A centralização da 

tomada de decisões de 

arquitetura e 

infraestrutura em 

especialistas de TI é 

positiva para a 

estabilidade e 

confiabilidade da TI. 

(-) Iniciativas 

paralelas de TI, com 

decisões 

descentralizadas sobre 

arquitetura e 

infraestrutura, podem 

gerar problemas de 

sustentação técnica no 

longo prazo. 

Capacidade de 

inovação digital 

como um todo 

(-) A restrição à 

conformidade legal 

prejudica a capacidade 

de inovar da 

organização pública, 

visto que para inovar 

no negócio é 

necessário 

primeiramente adaptar 

a legislação. 

(-) Uma governança 

de TI baseada no 

controle e na aversão 

a riscos prejudica a 

capacidade de 

inovação digital, já 

que inovar 

inevitavelmente 

envolve riscos. 

- 

(+) A flexibilidade da 

governança de TI, 

com maior 

adaptabilidade a 

demandas e agilidade 

na tomada de decisão, 

pode colaborar para a 

inovação. 

- 

(+) A descentralização 

da tomada de decisões 

sobre necessidades de 

aplicações e 

investimentos de TI, 

desde que se garanta o 

alinhamento 

estratégico de cada 

unidade de negócio, 

pode contribuir para a 

inovação. 

Fonte: Elaboração própria
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Dentre os dezenove efeitos gerais identificados, onze foram negativos e oito, positivos. 

O foco da governança de TI na conformidade legal se mostrou especialmente restritivo por se 

tratar de uma organização pública. No caso, a organização apresenta maior rigidez e menor 

responsividade às necessidades de inovação digital tendo em vista sua limitação às normas 

legais – que por vezes estão atrasadas em relação às demandas da sociedade, e que 

eventualmente necessitam de uma alteração prévia a ser realizada por outra esfera do setor 

público para então permitir que se inove no negócio. No setor privado, em que pese a 

influência das restrições legais, o impacto não é tão grande quanto o observado no caso 

estudado de organização pública. Casos conhecidos como Uber e Airbnb mostram que as 

empresas seguem um caminho de atuação sobre lacunas da legislação ao inovar em seus 

modelos de negócio, opção que em geral é inviável para o setor público. 

Demais características da governança de TI exibiram um padrão de trade-offs em seus 

efeitos positivos e negativos sobre a capacidade de inovação digital. Por um lado, 

características de padronização e centralização se mostraram benéficas à estabilidade e 

confiabilidade da TI, consolidação de processos e alinhamento estratégico, enquanto que a 

flexibilidade e a descentralização apresentaram uma influência negativa no sentido oposto, 

com riscos de deterioração de processos, perda de estabilidade da infraestrutura de TI e 

desalinhamento entre o portfólio de TI e a estratégia organizacional. Sob outra perspectiva, as 

características de controle, padronização e centralização se revelaram prejudiciais à agilidade 

na tomada de decisões, à cultura de inovação, à comunicação de ideias e à alocação de 

recursos em iniciativas de inovação em TI, enquanto que a flexibilidade e descentralização 

foram apontadas como positivas para a agilidade, a adaptabilidade, e a concepção e o 

desenvolvimento de ideias. 

Os trade-offs identificados nas entrevistas entre os aspectos de controle e padronização 

versus flexibilidade e de centralização versus descentralização condizem com as teorias de 

dualismo entre estilos de governança de TI, conforme apresentado no Quadro 4 da seção de 

revisão de literatura deste trabalho. Os resultados obtidos sugerem a aplicabilidade da teoria 

de Vantrappen e Wirtz (2017) – sobre quando descentralizar ou não a tomada de decisões – 

para a governança de TI tendo em vista a capacidade de inovação digital. Segundo 

identificado nas entrevistas, a centralização da governança com foco em controle e 

padronização se mostra útil na manutenção de estabilidade e confiabilidade da TI e 

perenidade de processos, enquanto que a descentralização e flexibilidade é positiva para a 

agilidade e adaptabilidade. De forma análoga, Vantrappen e Wirtz (2017), conforme 

destacado anteriormente no Quadro 4, relacionam a centralização aos objetivos de 
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confiabilidade, padronização, eficiência, economia, continuidade em longo prazo e a 

descentralização, aos objetivos de responsividade e agilidade. 

Nesse sentido, os resultados obtidos indicam que não há uma resposta simples sobre 

qual tipo de governança de TI adotar visando inovar digitalmente – se uma governança 

centralizada ou descentralizada, se padronizada ou flexível. Em parte, para se inovar 

digitalmente é necessário manter a estabilidade e confiabilidade da TI, o que requer decisões 

centralizadas e padronizadas. Por outro lado, questões como a concepção de ideias e 

responsividade a demandas requerem uma tomada de decisões mais descentralizada e flexível. 

Dessa forma, seria incorreto afirmar que uma governança centralizada e padronizada é de 

todo ruim para a inovação digital, bem como que uma governança descentralizada e flexível é 

integralmente positiva para se inovar digitalmente. Por esse ângulo, o mais adequado seria 

centralizar e padronizar uma parcela da governança de TI e descentralizar e flexibilizar outra 

parcela, visando adquirir novas competências de adaptabilidade e agilidade, sem perder as 

práticas de estabilidade e confiabilidade. Por exemplo, a tomada de decisões de arquitetura e 

infraestrutura poderia ser mantida como centralizada, descentralizando-se a necessidade de 

aplicações de TI pelo negócio e parte da priorização e investimentos. 

Sob tal perspectiva, destaca-se uma governança de TI bimodal como possível solução 

para o dilema entre a aplicação de métodos tradicionais de governança de TI e a busca por 

aumento da capacidade de inovação digital. Sem usar o termo “bimodal”, porém se 

adequando ao conceito, um dos entrevistados propôs a aplicação de uma governança de TI em 

duas esteiras: uma padronizada e controlada de modo a garantir a estabilidade, confiabilidade 

e escalabilidade da TI, conforme governança já aplicada atualmente na organização estudada, 

e outra ágil e flexível, visando desenvolver novas habilidades quanto à responsividade da 

organização às demandas de inovação digital. 

4.3.2.5 Validação dos efeitos gerais 

Assim como realizado para a validação dos efeitos específicos, solicitou-se aos 

participantes da pesquisa avaliar o grau de concordância em escala Likert para cada efeito 

geral, por meio do questionário do Apêndice D. Como resultado da validação, conforme 

Tabela 4, dezessete entre os dezenove efeitos gerais identificados não apresentaram nenhuma 

resposta de discordância. Tais efeitos tiveram média de concordância entre 4,25 e 5 na escala 

Likert de 5 pontos. Sete dos dezenove efeitos gerais tiveram um retorno de unanimidade sobre 

concordância total (grau 5 na escala Likert de 5 pontos). 
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Tabela 4 - Estatística descritiva sobre validação dos efeitos gerais 

Efeito geral Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

GL1 4,75 0,50 4 5 

GL2 4,75 0,50 4 5 

GL3 4,25 1,50 2 5 

GR1 5,00 0,00 5 5 

GR2 5,00 0,00 5 5 

GP1 4,75 0,50 4 5 

GP2 4,50 0,58 4 5 

GP3 4,75 0,50 4 5 

GF1 5,00 0,00 5 5 

GF2 3,75 1,26 2 5 

GF3 4,75 0,50 4 5 

GC1 5,00 0,00 5 5 

GC2 4,25 0,50 4 5 

GC3 5,00 0,00 5 5 

GC4 4,50 0,58 4 5 

GD1 4,50 0,58 4 5 

GD2 5,00 0,00 5 5 

GD3 4,50 1,00 3 5 

GD4 5,00 0,00 5 5 

Fonte: Elaboração própria 

Somente dois dentre os dezenove efeitos gerais tiveram registro de discordância 

parcial. O efeito GL3 – “A restrição à conformidade legal prejudica a capacidade de inovar da 

organização pública, visto que para inovar no negócio é necessário primeiramente adaptar a 

legislação” – apresentou uma nota 2 (discordância parcial) e demais notas iguais a 5 

(concordância total). O respondente discordante esclareceu concordar que a conformidade 

legal restringe a capacidade de inovar da organização pública, porém ressaltou que isso não é 

absolutamente impeditivo à inovação, destacando que existe alguma, ainda que reduzida, 

margem de manobra para que a organização pública inove sem alterar legislação. Outro efeito 

assinalado com uma resposta de discordância parcial foi o GF2 – “A flexibilização de 

processos pode implicar em perda de continuidade ou domínio dos processos estabelecidos”. 

Neste caso, o respondente discordante apontou que concordava que a flexibilização de 

processos poderia implicar em perda de continuidade ou domínio dos processos estabelecidos, 

porém ressaltou que tal questão dependeria do grau de maturidade da organização. Ou seja, 

uma organização devidamente madura poderia trabalhar para flexibilizar processos 

concomitantemente esquivando-se da perda de continuidade ou domínio dos processos 

estabelecidos. 
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5 CONCLUSÕES 

Este trabalho teve por objetivo investigar a influência da governança de TI sobre a 

capacidade organizacional de inovação digital, questão relevante para organizações que têm 

buscado se reinventar visando aprimorar eficiência e capturar valor na presente era digital. 

Para a execução da pesquisa, primeiramente foi realizada uma revisão de literatura sobre o 

tema, a partir da qual foram observadas determinadas limitações e incongruências. 

Identificou-se uma escassez de pesquisas empíricas sobre o assunto e, dentre os trabalhos 

existentes, notou-se três posicionamentos característicos acerca da influência da governança 

de TI sobre a inovação digital. Enquanto certos autores suportavam um efeito geral positivo 

da governança de TI sobre a inovação, alguns apontavam como negativa a governança de TI 

do estilo tradicional, e outros defendiam um dualismo entre características antagônicas da 

governança de TI – com a centralização sendo estável e eficiente porém prejudicial à 

inovação, e a descentralização, mais flexível e inovadora.  

Tendo em vista a presença de limitações e divergências na literatura, optou-se pela 

realização de um estudo caso exploratório, com lógica indutiva e abordagem qualitativa, a fim 

de se evitar a restrição a teorias existentes e de se concentrar na profundidade dos dados 

coletados. Para o estudo, foi selecionada uma organização tradicional de grande porte do setor 

público brasileiro, com nível de maturidade estabelecido em governança de TI e com intuito 

estabelecido no planejamento estratégico de inovar com a aplicação de tecnologia. 

Considerando que organizações tradicionais e incumbentes são apontadas pela literatura como 

as mais desafiadas na tentativa de se se reorganizar para a inovação digital – na busca por 

adquirir novas habilidades sem perder as existentes –, a escolha da organização se mostrou 

apropriada para a exploração do tema.  

Por meio da análise indutiva do conteúdo de entrevistas semiestruturadas, foi possível 

distinguir dois tipos de efeitos da governança de TI sobre a capacidade de inovação digital da 

organização: efeitos específicos – causados por algum mecanismo específico da governança 

de TI, tais como comitês, acordos de nível de serviço, portais – e efeitos gerais – provocados 

por alguma característica geral da governança de TI, como padronização, flexibilidade, 

centralização. Tanto efeitos positivos quanto negativos da governança de TI sobre a 

capacidade de inovação digital emergiram do conteúdo das entrevistas, totalizando: 26 efeitos 

específicos positivos, 4 efeitos específicos negativos, 8 efeitos gerais positivos e 11 efeitos 

gerais negativos. 
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Quanto aos efeitos específicos, os mecanismos tradicionais de governança de TI – tais 

como comitês, gerentes de relacionamento e reuniões formais – revelaram-se 

predominantemente positivos sobre diferentes aspectos da capacidade de inovação digital na 

organização, por meio da gestão de recursos de TI, do alinhamento do portfólio de TI à 

estratégia organizacional, e da gestão de novos projetos de TI. Destacou-se o uso de tais 

mecanismos como benéfico no apoio à alocação adequada de recursos, mitigação de riscos, 

disseminação de conhecimento, criação de ambiente colaborativo, e preservação da 

estabilidade, confiabilidade e escalabilidade da TI. Em que a pese a crítica de alguns autores à 

governança de TI tradicional, este estudo mostra que a aplicação de mecanismos pertinentes a 

tal estilo de governança pode apresentar uma influência geral positiva sobre a capacidade de 

inovação digital de uma organização.  

Não obstante, notaram-se alguns efeitos específicos negativos oriundos da aplicação 

de mecanismos de governança de TI vinculados a aspectos de controle, rigidez e burocracia. 

Mecanismos burocráticos e focados em controle foram apontados como ocasionadores de 

rigidez excessiva em processos, além de prejudiciais à cultura de inovação e à agilidade na 

tomada de decisões de TI. Estes resultados foram ratificados, e sobretudo evidenciados, dentre 

os efeitos gerais de aspectos de centralização, controle e padronização. Segundos os efeitos 

gerais identificados no caso, tais atributos da governança de TI na organização foram 

associados a uma lentidão na tomada de decisões de TI e redução de flexibilidade em 

processos e na alocação de recursos. 

Contudo, vale ressaltar que os efeitos gerais observados de centralização, controle e 

padronização não foram de todo negativos sobre a capacidade de inovação digital na 

organização. Tais atributos da governança de TI foram destacados como positivos para as 

dimensões de estratégia, organização e tecnologia de informação, por meio do alinhamento 

estratégico da TI, da consolidação de processos e do apoio à estabilidade e confiabilidade da 

infraestrutura e de sistemas de TI. Ao contrário, a descentralização e a flexibilidade na 

governança de TI foram apontadas como potencialmente prejudiciais a tais dimensões, com 

riscos de desalinhamento estratégico, perda de continuidade ou domínio de processos, e 

geração de problemas de sustentação na TI. 

Assim, identificaram-se trade-offs quanto à influência de características gerais 

antagônicas da governança de TI, evidenciando-se um dualismo entre controle e padronização 

versus flexibilidade, e centralização versus descentralização. Embora os atributos de controle, 

padronização e centralização tenham sinalizado uma influência positiva sobre o alinhamento 

estratégico da TI, sua estabilidade e confiabilidade, e o estabelecimento de processos – 
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aspectos relevantes para a capacidade de inovação digital –, seu impacto foi negativo sobre a 

agilidade na tomada de decisões, cultura de inovação e desenvolvimento de ideias. Tais 

efeitos foram opostos aos identificados para as características de flexibilidade e 

descentralização, que se revelaram positivas à agilidade e responsividade em detrimento do 

alinhamento estratégico, da perenidade de processos e da confiabilidade da TI.  

5.1 CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS 

Na literatura, ainda há poucas pesquisas que abordam a influência da governança de TI 

na capacidade de inovação digital, em que pesem múltiplos relatos sobre a relevância da 

questão. Dentre os trabalhos revisados, verificou-se que não há unanimidade acerca do tema: 

alguns autores apontam para uma influência estritamente positiva da governança de TI sobre a 

inovação, enquanto alguns ressaltam somente o efeito negativo da governança tradicional, e 

outros adotam uma teoria de dualismo entre atributos opostos da governança de TI – em 

especial entre centralização e descentralização. Os resultados desta pesquisa sugerem que a 

governança de TI não deve ser tratada como genericamente positiva para a inovação, assim 

como seus atributos e mecanismos tradicionais não devem ser caracterizados como de todo 

prejudiciais à capacidade de inovação digital.  

Ao identificar trade-offs na influência de atributos da governança de TI sobre a 

capacidade de inovação digital, este trabalho apoia as citadas teorias de dualismo e corrobora 

a relevância da adoção de características opostas sobre diferentes parcelas da governança de 

TI. Dessa forma, em vez de se abordar modelos de governança de TI como integralmente 

centralizados a descentralizados, cabe-se avaliar cada parte da governança de TI com seu 

nível particular de centralização a descentralização. Afinal, enquanto a centralização se 

mostra positiva para a capacidade de inovação digital na tomada de decisões de arquitetura e 

infraestrutura de TI, a descentralização é um caminho mais adequado para a definição de 

necessidades de aplicações de TI pelo negócio. Nesse sentido, apoia-se a relevância de 

questões como a governança de TI bimodal, ou até mesmo com múltiplos modos, cada qual 

com seus próprios e diferenciados atributos e objetivos. 

5.2 CONTRIBUIÇÕES E IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

Visando inovar digitalmente, organizações de quase todos os setores têm enfrentado 

desafios na tentativa de se reorganizar e desenvolver novas competências. Organizações 
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incumbentes, tradicionais e de grande porte, tais como a aqui estudada, são as maiores 

desafiadas nessa questão. Para tais organizações, este estudo propõe uma reflexão sobre como 

atributos e mecanismos típicos da governança de TI podem afetar a sua capacidade de 

inovação digital. Por meio dos resultados obtidos de efeitos específicos e gerais, a pesquisa 

indica de que forma determinados modelos, estruturas, processos e abordagens da governança 

de TI podem vir a ajudar ou atrapalhar diferentes aspectos da capacidade de inovação digital 

de uma organização. Dessa forma, o conhecimento reunido neste trabalho pode ser utilizado 

por organizações tradicionais, como a estudada, na reestruturação da governança de TI com o 

objetivo de viabilizar inovações digitais. 

Ao questionamento feito por gestores acerca da aplicabilidade de abordagens 

tradicionais de governança de TI no atual contexto de transformação digital, este trabalho 

oferece indícios da resposta. Com os resultados obtidos de efeitos específicos 

majoritariamente positivos sobre diferentes dimensões da capacidade de inovação digital, 

pode-se afirmar que ainda há espaço para a aplicação de mecanismos tradicionais de 

governança de TI, ao menos no contexto de grandes organizações como a estudada. Também 

para tais organizações, afasta-se a opção de eliminar completamente os atributos da 

governança de TI de centralização, controle e padronização, os quais, embora apontados por 

alguns como ultrapassados e inadequados à inovação, têm certo papel relevante no apoio a 

questões de alinhamento, estabilidade e confiabilidade sobre dimensões de estratégia, 

organização e tecnologia de informação.  

Por outro lado, os resultados desta pesquisa indicam potenciais prejuízos do excesso 

de centralização, controle e padronização sobre a capacidade de uma organização para inovar 

digitalmente. Sob tal perspectiva, nota-se a importância de determinado grau de 

descentralização e flexibilidade a fim de se promover adaptabilidade, agilidade na tomada de 

decisões, e estímulo à concepção e ao desenvolvimento de ideias. Nessa conjuntura de 

reconhecimento do mérito de atributos antagônicos, emerge deste trabalho a sugestão do 

emprego de uma governança de TI no estilo bimodal, ou seja, a separação da governança de 

TI em dois modelos coexistentes e paralelos. Um de tais modelos seria padronizado e 

centralizado a fim de tomar decisões que requeiram estabilidade, confiabilidade e eficiência, e 

o outro, flexível e descentralizado para questões que envolvam agilidade e adaptabilidade. Por 

exemplo, decisões de arquitetura e infraestrutura poderiam ser tratadas pelo primeiro modelo, 

mais tradicional, enquanto que decisões a respeito de necessidades de aplicações de TI, pelo 

segundo modelo. 
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5.3 LIMITAÇÕES 

Tratando-se de um estudo de caso exploratório realizado em uma única organização, 

os resultados aqui obtidos não são estatisticamente generalizáveis. Tendo o estudo de caso 

sido realizado no âmbito do setor público, os resultados podem não se aplicar a organizações 

de outros setores. Especialmente organizações de outros contextos e naturezas – por exemplo, 

empresas emergentes e de pequeno porte, concebidas já com foco na inovação digital – 

podem apresentar efeitos não identificados nesta pesquisa, bem como eventuais divergências 

em relação aos efeitos aqui identificados. 

Outra limitação do trabalho está relacionada à metodologia escolhida de pesquisa 

interpretativista e indutiva. Tal abordagem é vantajosa no sentido de evitar vieses e limitações 

às teorias existentes, e foi selecionada em razão de a literatura acerca do tema apresentar 

limitações e divergências. Contudo, sob outra perspectiva, a abordagem indutiva restringe o 

aproveitamento de teorias na construção de resultados. Dessa forma, alguns aspectos do 

referencial teórico podem acabar ausentes dos resultados da pesquisa em razão de não terem 

emergido dentre os dados coletados. 

Finalmente, o trabalho apresenta limitações quanto à quantidade e qualidade dos 

participantes da pesquisa. Foram entrevistados somente quatro profissionais da organização 

pertencentes a uma área intermediária entre negócios e TI, responsável pela gestão de 

portfólio de TI. Não houve participação de representantes estritamente da área de negócios, 

nem estritamente da área de TI, limitando-se a extensão dos resultados obtidos na pesquisa e a 

sua validação. 

5.4 ESTUDOS FUTUROS 

Propõe-se a replicação deste estudo de caso exploratório sobre organizações com 

características fundamentalmente diversas da aqui estudada. Seria vantajoso, por exemplo, 

analisar a influência da governança de TI sobre a capacidade de inovação digital em uma 

organização mais jovem, de menor porte e com histórico de maior sucesso em inovações 

digitais, tal qual uma startup. Além disso, sugere-se a aplicação de uma pesquisa quantitativa, 

com abordagem dedutiva, para validação e generalização estatística dos efeitos identificados 

neste ou em outros estudos de caso exploratórios. 

Tendo em vista a proposta de uma governança de TI bimodal como solução para o 

desenvolvimento de capacidade de inovação digital, caberia realizar uma pesquisa-ação ou 
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estudo de caso acompanhando um cenário de implantação de tal estilo de governança e seus 

reais efeitos sobre a capacidade de inovação digital da organização. Alternativamente, propõe-

se a realização de uma pesquisa quantitativa para identificar se organizações que adotam uma 

governança de TI bimodal têm de fato apresentado uma capacidade de inovação digital 

superior, equilibrando questões de estabilidade e confiabilidade com flexibilidade e agilidade. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PRÉ-ENTREVISTA 

Governança de TI 

Você atua em qual nível?        Gerência de produto ou projeto         Supervisão           Diretoria  

GTI1. Dentre os mecanismos de governança de TI listados abaixo, quais você reconhece que 

são adotados em sua organização?  

  

Estruturas de tomada de decisão  

E1. Comitê ou conselho formado por líderes da área de negócios, responsável por 

estabelecer prioridades de TI 

 

E2. Comitê ou conselho formado por líderes de TI, responsável por tomar decisões 

sobre arquitetura e infraestrutura de TI 

 

E3. Comitê ou conselho formado por especialistas de TI, responsável por definir 

normas e padrões tecnológicos 

 

E4. Comitê ou conselho formado por representantes tanto de TI quanto de negócios, 

responsável por tomar decisões conjuntas 

 

E5. Gerentes de relacionamento entre negócios e TI, responsáveis por comunicar e 

coordenar as necessidades de negócios junto à TI 

 

Processos de alinhamento  

P1. Gestão e acompanhamento de projetos de TI  

P2. Acordos de nível de serviço (SLAs)  

P3. Mensuração e rastreamento do valor de negócio obtido com os investimentos em 

TI 

 

P4. Alocação dos custos de serviços compartilhados às áreas de negócio demandantes  

Abordagens de comunicação  

A1. Comunicados da alta gerência para difundir e esclarecer mecanismos de 

governança 

 

A2. Reuniões formais de comitês  

A3. Trabalho individualizado junto a gerentes que não seguem as regras  

A4. Portais web ou intranet utilizados para documentação e comunicação  
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GTI2. Qual é o grau de importância atribuído aos seguintes objetivos de governança de TI na 

sua organização, numa escala de 1 (sem importância) a 5 (muito importante)?   

 

 1 2 3 4 5 

O1. Garantir o alinhamento da TI com os objetivos estratégicos da 

organização 

     

O2. Realizar entregas da TI dentro do escopo, prazo e orçamento 

previstos 

     

O3. Otimizar a relação custo-benefício no uso da TI      

O4. Controlar e mitigar riscos de TI      

O5. Monitorar o desempenho da TI      

O6. Garantir a continuidade operacional do negócio, contra 

interrupções e falhas 

     

O7. Assegurar a conformidade legal e normativa      

O8. Apoiar a flexibilidade dos negócios      

 

 

 

GTI3. Como você classifica a tomada de decisões de TI na sua organização, quanto aos 

atributos abaixo?   

 

Centralizada      Descentralizada 

Formal      Informal 

Padronizada e rígida      Adaptável e flexível 

 

Sem 

importância 

Muito 

importante 
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Capacidade de inovação digital 

 

CID1. Favor assinalar o seu grau de concordância com cada afirmação, segundo escala: 

1. Discordo totalmente 

2. Discordo parcialmente 

3. Não concordo nem discordo 

4. Concordo parcialmente 

5. Concordo totalmente 

 

 1 2 3 4 5 

Recursos      

R1. A organização aloca recursos humanos, financeiros e 

tecnológicos adequados para o desenvolvimento de novos 

produtos ou serviços de TI. 

     

R2. A organização aloca recursos humanos, financeiros e 

tecnológicos adequados para a melhoria de produtos ou 

serviços de TI já existentes. 

     

R3. A organização apresenta flexibilidade na alocação de recursos 

a projetos e iniciativas de inovação em TI. 

     

Cultura      

C1. Nós não temos medo de errar, e temos apoio da liderança 

quando erramos. 

     

C2. Nós buscamos minimizar regras, burocracia e rigidez no 

ambiente de trabalho.  

     

C3. Nós buscamos atuar com agilidade, mesmo que isso implique 

em redução do tempo de análise e planejamento. 

     

Estratégia      

E1. A alta gerência apoia a implantação de projetos e iniciativas de 

inovação em TI. 

     

E2. Nós temos uma visão clara de como o portfólio de TI está 

relacionado aos objetivos estratégicos da organização. 

     

E3. A organização é adaptável e responsiva frente às 

transformações do ambiente externo (política, legislação, 

economia, sociedade e tecnologia).  

     

 

 

 

Discordo 

totalmente 

Concordo 

totalmente 
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 1 2 3 4 5 

Organização      

O1. Nós temos processos estabelecidos para gerenciar o 

desenvolvimento de novos produtos de TI desde a ideia até o 

lançamento. 

     

O2. Nossa estrutura organizacional nos ajuda a tomar decisões de 

TI rapidamente. 

     

O3. Nossos processos são adaptados para serem flexíveis e 

baseados em contexto, em vez de baseados em controle e 

burocracia.  

     

Tecnologia de informação      

T1. Nossa infraestrutura de TI é estável e confiável.      

T2. Nossos principais sistemas de TI são estáveis e confiáveis.      

T3. Nossa TI é escalável, ou seja, capaz de se adaptar a expansões 

como aumento de número de usuários e criação de novos 

serviços. 

     

Aprendizagem      

A1. Nós assimilamos conhecimento a partir da nossa experiência 

com projetos e operações de TI. 

     

A2. Nós compartilhamos com outros o conhecimento que 

adquirimos pela nossa experiência com projetos e operações de 

TI. 

     

A3. A organização é comprometida com o treinamento e 

desenvolvimento das pessoas. 

     

Parcerias      

P1. Nós temos bons relacionamentos com nossos fornecedores de 

TI. 

     

P2. Nós trabalhamos em parceria com outras organizações para 

desenvolver e compartilhar conhecimento. 

     

P3. Nós trabalhamos em colaboração com usuários da TI para 

desenvolver novos produtos e serviços.  

     

 

Discordo 

totalmente 

Concordo 

totalmente 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

1. Para cada item apontado como positivo (grau 4 ou 5) na capacidade de inovação digital 

(CID1): Na sua opinião, tem sido apoiado por algum mecanismo da governança de TI 

(GTI1)? Como? 

2. Para cada item apontado como negativo (grau 1 ou 2) na capacidade de inovação digital 

(CID1): Na sua opinião, tem sido prejudicado por algum mecanismo da governança de TI 

(GT1)? Como? 

3. Sobre os objetivos da governança de TI (GTI2): Como você acredita que têm afetado a 

capacidade da sua organização de inovar usando a TI? Efeitos positivos ou negativos? 

4. Sobre o estilo de tomada de decisões de TI (GTI3): Como você acredita que tem afetado a 

capacidade da sua organização de inovar usando a TI? Efeitos positivos ou negativos? 

5. Supondo que você fosse encarregado de reformular a governança de TI na sua 

organização, com o objetivo de melhorar a capacidade de inovação digital: 

a) Quais mudanças você sugeriria para a governança de TI? 

b) Você acha que essas mudanças poderiam gerar qualquer efeito colateral negativo? 

Por exemplo, poderiam conflitar com outro objetivo da governança de TI (GTI2)?  

c) O que você manteria da atual governança de TI? Por quê? 
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APÊNDICE C – CONVITE INDIVIDUAL AOS ENTREVISTADOS 

Prezado(a), 

 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa acadêmica “Influência da 

governança de TI na capacidade de inovação digital”, realizada no âmbito de conclusão de 

curso de mestrado da Fundação Getulio Vargas.  

O estudo visa identificar os efeitos da governança de TI – estrutura e mecanismos para 

tomada de decisões referentes a investimentos, uso e administração da TI – sobre a 

capacidade da organização de criar e melhorar produtos, serviços, processos ou modelos com 

o uso de tecnologias digitais. 

A participação na pesquisa engloba a resposta ao questionário em anexo, uma 

entrevista com gravação de áudio e transcrição para fins de análise de conteúdo, e a resposta a 

um questionário final de validação. A participação se dará de forma anônima. Não haverá 

divulgação de áudio da entrevista, nem de sua transcrição integral. 

 

 

Grata pela colaboração, 

Sheyne Cristina Leal 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO DE VALIDAÇÃO 

Cada afirmação listada abaixo apresenta o efeito de um mecanismo ou atributo da 

governança de TI sobre a capacidade de inovação digital. Com base em sua experiência 

profissional, favor assinalar o seu grau de concordância com cada afirmação segundo escala: 

1. Discordo totalmente 

2. Discordo parcialmente 

3. Não concordo nem discordo 

4. Concordo parcialmente 

5. Concordo totalmente 

  1 2 3 4 5 

Efeitos específicos sobre recursos 

ER1. Comitês formados por representantes tanto de TI quanto de 

negócios, responsáveis por tomar decisões conjuntas, são 

úteis no controle da alocação de recursos a iniciativas de TI. 

     

ER2. Gerentes de relacionamento entre negócios e TI, responsáveis 

por coordenar necessidades de negócios junto à TI, 

colaboram para a gestão de recursos dentro de seus projetos. 

     

ER3. Uma gestão de portfólio capaz de priorizar demandas de TI e 

eliminar projetos não prioritários é necessária para a alocação 

adequada de recursos humanos a projetos de TI. 

     

ER4. Reuniões formais de comitê contribuem para o 

acompanhamento do consumo de recursos em projetos de TI. 
     

Efeitos específicos sobre cultura 

EC1. Gerentes de relacionamento entre negócios e TI colaboram 

para uma atuação organizacional mais ágil ao realizar tal 

interface entre negócios e TI. 

     

EC2. Metodologias de gestão orientadas a resultados e entrega de 

valor, tais como métodos ágeis, contribuem para uma cultura 

mais colaborativa entre as áreas envolvidas. 

     

EC3. A mitigação de riscos em projetos de TI, com a preparação de 

contingências para casos de erro, é útil para reduzir o medo 

de errar e aumentar a confiança na proposta de soluções. 

     

EC4. Acordos de nível de serviço têm um efeito colateral negativo 

sobre a cultura entre funcionários de infraestrutura de TI, que 

se tornam mais preocupados em fechar cada incidente do que 

resolver de fato o problema. 

     

EC5. Reuniões periódicas para divulgação de cases de sucesso 

podem estimular uma cultura de troca de conhecimentos e 

ideias. 

     

EC6. Reuniões formais de comitê, quando focadas em controle e 

cobrança, podem gerar um clima de condenação a erros. 
     

Efeitos específicos sobre estratégia 

EE1. Comitês de alta gestão responsáveis pelo estabelecimento de 

prioridades de TI colaboram para o alinhamento do portfólio 

de TI aos objetivos estratégicos da organização. 

     

Discordo 

totalmente 

Concordo 

totalmente 
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1 2 3 4 5 

EE2. Gerentes de relacionamento entre negócios e TI, por terem 

uma visão conjunta das duas áreas, contribuem para tornar a 

organização mais responsiva a mudanças de legislação e 

tecnologia. 

     

EE3. O rastreamento do valor de negócio efetivamente obtido em 

projetos de TI é necessário para um devido alinhamento 

estratégico do portfólio de TI. 

     

EE4. Reuniões formais de comitê trazem a possibilidade de a TI 

divulgar o seu trabalho e, com isso, colaboram para o apoio 

da alta gerência à implantação de iniciativas de TI. 

     

EE5. Reuniões formais de comitê colaboram para que a TI tenha 

um feedback sobre as necessidades e expectativas da área de 

negócios, contribuindo assim para o alinhamento estratégico 

da TI. 

     

Efeitos específicos sobre organização 

EO1. Comitês formados por representantes tanto da TI quanto de 

negócios contribuem para a gestão do desenvolvimento de 

novos produtos de TI. 

     

EO2. Comitês responsáveis por tomada de decisões de TI e 

estabelecimento de prioridades, embora sejam úteis para 

alinhamento e controle, tornam a tomada de decisões de TI 

burocrática e por vezes mais lenta. 

     

EO3. A gestão e acompanhamento de projetos de TI colabora para 

gerenciar o desenvolvimento de novos produtos de TI desde a 

ideia até o lançamento. 

     

EO4. Uma gestão e acompanhamento de projetos burocratizada e 

sem foco na entrega de valor implica em processos rígidos e 

dissociados de contexto. 

     

EO5. Portais web ou intranet, quando devidamente atualizados, 

colaboram para a disseminação de processos de 

gerenciamento da TI. 

     

EO6. Comunicados da alta gerência são necessários para esclarecer 

e difundir processos de gestão e governança de TI. 
     

EO7. O trabalho individualizado junto a gerentes que não seguem 

as regras é útil para a disseminação dos processos 

estabelecidos de gerenciamento de TI. 

     

Efeitos específicos sobre TI 

ET1. Comitês formados por líderes de TI, responsáveis por 

decisões de arquitetura e infraestrutura, contribuem para a 

estabilidade, confiabilidade e escalabilidade da infraestrutura 

de TI. 

     

ET2. A gestão e acompanhamento de projetos de TI colabora para 

a formação de confiabilidade e estabilidade em novos 

sistemas de TI. 

     

Discordo 

totalmente 

Concordo 

totalmente 
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1 2 3 4 5 

ET3. Acordos de nível de serviço contribuem para a manutenção 

da estabilidade da infraestrutura de TI. 
     

ET4. Reuniões formais de desenho de solução entre especialistas 

de TI são úteis no alinhamento dos requisitos de 

disponibilidade, confiabilidade e escalabilidade para novos 

sistemas de TI. 

     

Efeitos específicos sobre aprendizagem      

EA1. O levantamento e divulgação de lições aprendidas ao final de 

um projeto de TI é importante para a assimilação e o 

compartilhamento do conhecimento obtido pela experiência 

naquele projeto. 

     

EA2. Portais web ou intranet colaboram para o compartilhamento 

de conhecimento entre pessoas e equipes. 
     

Efeitos específicos sobre parcerias      

EP1. Gerentes de relacionamento entre negócios e TI facilitam a 

comunicação e colaboração com usuários da TI no 

desenvolvimento de novos produtos ou serviços. 

     

EP2. A gestão e acompanhamento de projetos de TI, por meio do 

controle de demandas e de recursos, auxilia no trabalho junto 

a fornecedores de TI. 

     

Efeitos gerais da conformidade legal      

GL1. A restrição à conformidade legal, dado que a legislação por 

vezes está atrasada ou dissociada da realidade, limita a 

responsividade da organização a transformações da 

sociedade. 

     

GL2. A necessidade de se atender estritamente os requisitos legais 

induz a organização pública a adotar estruturas mais rígidas e 

processos mais focados em controle. 

     

GL3. A restrição à conformidade legal prejudica a capacidade de 

inovar da organização pública, visto que para inovar no 

negócio é necessário primeiramente adaptar a legislação. 

     

Efeitos gerais do controle      

GR1. Com um controle maior sobre as pessoas, há um efeito 

colateral negativo de se aumentar o medo de errar e de se 

reduzir a liberdade das pessoas de terem ideias próprias. 

     

GR2. Uma governança de TI baseada no controle e na aversão a 

riscos prejudica a capacidade de inovação digital, já que 

inovar inevitavelmente envolve riscos. 

     

Efeitos gerais da padronização      

GP1. A padronização e a formalização contribuem para consolidar 

processos estabelecidos. 
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GP2. A padronização e rigidez da governança de TI pode acarretar 

lentidão na tomada de decisões de TI e perda de flexibilidade 

nos processos. 

     

GP3. A padronização colabora para a estabilidade e confiabilidade 

da infraestrutura e de sistemas de TI. 
     

Efeitos gerais da flexibilidade      

GF1. Uma governança de TI mais flexível implica em processos 

mais adaptáveis a diferentes demandas e contextos. 
     

GF2. A flexibilização de processos pode implicar em perda de 

continuidade ou domínio dos processos estabelecidos. 
     

GF3. A flexibilidade da governança de TI, com maior 

adaptabilidade a demandas e agilidade na tomada de decisão, 

pode colaborar para a inovação. 

     

Efeitos gerais da centralização      

GC1. A centralização da tomada de decisões sobre priorização do 

portfólio de TI na alta gerência de negócios, sem participação 

da TI, reduz a flexibilidade na alocação de recursos a 

iniciativas de inovação em TI. 

     

GC2. A centralização da tomada de decisões de TI contribui para o 

alinhamento do portfólio de TI aos objetivos estratégicos da 

organização. 

     

GC3. Uma estrutura hierárquica rígida, na qual as necessidades de 

aplicações de TI pelo negócio são especificadas de modo 

centralizado, dificulta que ideias oriundas das unidades de 

negócio cheguem até a TI. 

     

GC4. A centralização da tomada de decisões de arquitetura e 

infraestrutura em especialistas de TI é positiva para a 

estabilidade e confiabilidade da TI. 

     

Efeitos gerais da descentralização      

GD1. A descentralização da tomada de decisões sobre 

investimentos de TI para as unidades de negócio traz um 

risco de desalinhamento entre o portfólio de TI e a estratégia 

organizacional. 

     

GD2. A flexibilização da hierarquia na gestão de iniciativas de TI, 

com uma aproximação maior entre a TI e seus usuários nas 

unidades de negócio, é positiva para a concepção e o 

desenvolvimento de ideias. 

     

GD3. Iniciativas paralelas de TI, com decisões descentralizadas 

sobre arquitetura e infraestrutura, podem gerar problemas de 

sustentação técnica no longo prazo. 

     

GD4. A descentralização da tomada de decisões sobre necessidades 

de aplicações e investimentos de TI, desde que se garanta o 

alinhamento estratégico de cada unidade de negócio, pode 

contribuir para a inovação. 
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