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IX

RESUMO

A revolução digital não deixou incólume a administração pública. Prova disso são as muitas

iniciativas de todas as esferas do poder público em direção à oferta de serviços eletrônicos a

ponto de serem, genericamente, batizadas de governo eletrônico. O objetivo deste trabalho

é ajudar a entender como vem ocorrendo esse processo de oferta de serviços públicos

eletrônicos no Brasil e quais fatores o influenciam. Agrega a expectativa de favorecer a

compreensão dos processos de gestão no setor público, em especial os da função tecnologia

da informação e das comunicações, no amplo contexto das disciplinas organizacionais,

entre elas: a ação político-administrativa; o alinhamento estratégico; o alinhamento dos

recursos humanos e o direcionamento para o futuro. Para isso, conduziu-se uma pesquisa

junto a secretarias de fazenda, ou fmanças, de estados e municípios brasileiros.

Das análises dos resultados, emerge a certeza de que as secretarias da amostra, embora

timidamente, já aderiram, pelo menos no discurso, aos movimentos que levam ao espaço

virtual dos negócios. Nesse caminho, entretanto é preciso não esquecer as restrições legais

a que se submetem os órgãos públicos por sua própria natureza. E não se trata de defender o

levantamento das restrições para que os governos sejam "reinventados" e passem a atuar

como uma organização privada, como querem alguns setores. A lógica dos negócios

privados não se aplica ao setor público. As restrições precisam ser revistas, mas não

dispensadas, elas constituem o controle social necessário à democracia.

Os resultados permitem segmentar as secretarias da amostra em três grupos com perfis

distintos: 1) inovação - as secretarias que perseguem as boas práticas de gestão; 2) ação

burocrática - as aderentes ao clássico estereótipo da burocracia; 3) inação - as quase

emperradas pelo imobilismo. O primeiro grupo caminha, paulatinamente, ao encontro das

chamadas boas práticas de gestão, as quais terminam por configurar ambiência favorável a

melhores serviços à comunidade, à responsabilidade social, ao resgate da dignidade e do

respeito da função pública. O segundo exibe perfil mais reativo e administração mais

burocratizada, entretanto o seu estamento pode ser fortemente alavancado se apoiado em

redesenho de processos e tecnologia da informação. Por fim, o terceiro parece atravessar

grandes dificuldades de gestão, quer gerencial quer de tecnologia, e ressente de melhor

codificação de seus processos organizacionais.
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I. INTRODUÇÃO

Dois temas despertam particular interesse em executivos da área pública. O primeiro, desde

sempre onipresente em qualquer discussão sobre a área, é tão antigo quanto atual e pode ser

resumido na palavra desburocratização. Dentre os seus vários desdobramentos, um é

recorrente, de particular importância e atualidade, e reside na eficácia das ações de governo,

levando à inevitável comparação entre o setor público e o setor privado. Já o segundo tema,

com forte impacto sobre o primeiro, está presente em todas as mídias e no dia-a-dia das

sociedades modernas e poderia ser resumido no termo e-services, para usar terminologia

tão em voga. Discutir serviços eletrônicos - literal e adequada tradução para e-services -

quase equivale a discutir "serviços via internet", porquanto a internet se tornou a mídia

preferencial para serviços dessa natureza (Albertin, 2000a; Evans & Wurster, 1999),

particularmente no que se conceitua como comércio eletrônico (Albertin, 1999), e e-

business (Brand & Roberts, 2000).

Quando se fala em desburocratização, tem-se em mente o poder público em todos os níveis

- federal, estadual e municipal - e esferas - executivo, legislativo e judiciário - e clama-se

por melhor atendimento ao cidadão, melhor aplicação de recursos e maior transparência nos

gastos públicos, menos burocracia e menos corrupção, maior participação da comunidade

no planejamento e controle governamentais, enfim por maior e melhor desempenho dos

órgãos públicos. Nessa linha, a sociedade organizada vê na oferta de serviços eletrônicos

amplas possibilidades e uma trilha segura para atingir grande parte, se não todos, desses

objetivos. Há motivos para tanto.

Assiste-se à consolidação da tão anunciada e longamente esperada convergência entre as

tecnologias de informação e de comunicação. Grandes avanços nessas tecnologias e em seu

uso conjunto, cujo exemplo mais espetacular - e invasivo - é a internet, estão

transformando de modo profundo o funcionamento das economias e sociedades (OECD,

2000b). Nesse caldeirão, onde continuam a ocorrer mudanças substanciais nas relações

entre pessoas, organizações, comunidades e governos, o termo e-govemment, inicialmente

cunhado para designar a aplicação de TI (tecnologia da informação) nos processos

públicos, evoluiu para um conceito, o de governo eletrônico, incorporando como objetivos
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a serem perseguidos os anseios da sociedade apontados acnna, os quais sustentam as

iniciativas, mais ou menos generalizadas ao redor do mundo, de oferecer serviços públicos

digitais.

o Brasil não se constitui exceção, como é possível constatar na presença de serviços

governamentais na web, quer sob a forma de parcerias (como em alguns casos entre

departamentos estaduais de trânsito, secretarias de fazenda e grandes bancos comerciais

para pagamento do IPV A e licenciamento de veículos, ou outros tributos, via home

banking), quer diretamente (como em casos de fornecimento de informações ou entrega e

recepção de documentos). Assim, é cada vez maior o número de serviços eletrônicos

prestados por instituições públicas de todos os níveis e esferas de poder, dos quais são

exemplos no:

• Poder Executivo - a Receita Federal e o imposto de renda; alguns estados ou

municípios e o fornecimento de informações sociais, recepção de documentos

fiscais, serviços aos contribuintes;

• Poder Legislativo - informações sobre suas atividades ou, mesmo, sobre outros

níveis de governo, caso da homepage "Contas Públicas" do Tribunal de Contas da

União (www.contaspublicas.gov.br). por força de leil;

• Poder Judiciário - sistemas de acompanhamento de processos em diversas

instâncias.

Embora essas ações sejam cada vez mais freqüentes, mostrem-se muito positivas e tenham

ampla aprovação da opinião pública, ainda costumam ser isoladas, resultando em

duplicação de trabalho e exigindo um esforço de implementação por vezes superior ao

benefício pretendido ou não atingindo plenamente os fins colimados. Reconheça-se,

entretanto, que a consciência dessas dificuldades já permeia várias instâncias da área

pública e vem servindo de mote para iniciativas que demonstram claramente preocupações

com a integração, a interoperabilidade e a não redundância entre os serviços ofertados pelo

governo.

Essas preocupações atingem ainda questões como a universalização do acesso aos serviços

e o planejamento que deve nortear as decisões do quê, como e quando implementar.

Exemplos de documentos públicos formais nessas direções são o "livro verde" da SocInfo
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(2000), o projeto do governo eletrônico (Governo Federal, 2000) e o programa de

informática do Governo do Estado da Bahia (1997). Nunca é demais lembrar que o

planejamento das ações é fundamental para potencializar os resultados (Nogueira, 1999) e

na internet não é diferente, conforme mostram as pesquisas (Soares, 2000). Mas se isso

vem ocorrendo como regra geral na área privada, o mesmo se pode afirmar em se tratando

da área pública?

1.1 OBJETIVOS E FOCO DA PESQUISA

É tempo de internet, intranets, extranets, e-businesses, e-services. As organizações

públicas, espelhos da sociedade, não poderão furtar-se a usar essas novas formas de oferta

de serviços on-line, até porque há demandas explícitas da comunidade para esse tipo de

serviço, seja por comparação aos oferecidos pelo setor privado, seja pelo efeito-

demonstração gerado por bem-sucedidas iniciativas de atendimento ao cidadão (Baião &

Seco, 2000), sempre apoiadas em TI, embora não obrigatoriamente através da web - não,

pelo menos, em sua totalidade. São bons exemplos os casos de serviços ao cidadão em

alguns estados brasileiros como o SAC na Bahia (www.sac.ba.gov.br) ou o Poupa Tempo

em São Paulo (www.poupatempo.sp.gov.br) e a bem sucedida experiência da Receita

Federal com o IRPF, imposto de renda da pessoa física (Leite, 1998).

Entretanto há questões próprias a serem enfrentadas e resolvidas no planejamento, nos

projetos e nas implementações de serviços eletrônicos aos cidadãos, particularmente

quando esses serviços são oferecidos via web. Elas vão desde a visão estratégica da

presença na internet (Venkatraman, 2000), passando pela integração com os atuais

processos de negócios (Venkatraman & Henderson, 1998), até aspectos legais, como

segurança e privacidade dos dados (Thibodeau, 2000; Albertin, 2000b) ou validade jurídica

de documentos eletrônicos, assunto que vinha sendo tratado no legislativo federal pelo

projeto de lei 1589/99 (Oliveira, 2000) e hoje está sob a égide da medida provisória

MP 2.200, e suas reedições, que instituiu a ICP-Brasil, Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira2 (Governo Federal, 2001).

Dos órgãos públicos que sempre procuraram tecnologia da informação para apoiar seus

processos e que continuam a fazê-lo na oferta de serviços on-line, inclusive em aplicações
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web, sobressaem as secretarias de fazenda, responsáveis pela captação de receitas,

particularmente as tributárias, que viabilizem frnanceiramente os seus respectivos níveis de

governo. Essas secretarias sempre se destacaram na utilização de informática no âmbito dos

governos, tanto pelo pioneirismo - no qual se inclui a oferta de serviços pela internet -

quanto pela intensidade de uso de TI nas mudanças, evoluções e redesenhos, para adotar

um termo de maior atualidade, dos seus principais processos, quer operacionais, quer de

negócios, aí inclusos os de relacionamento (atendimento e cobrança) com os contribuintes.

Nunca é demais lembrar que historicamente as áreas-meio sempre se postaram na linha de

frente do uso da informática - as organizações privilegiavam controle administrativo,

eficiência e redução de custos (Meireles, 1994; Porter & Millar, 1985) em detrimento das

áreas frns ou do atendimento ao cliente, o que só mais recentemente foi revertido. Na área

pública não foi diferente (Saur, 1997; Cunha, 1994). As ditas atividades sistêmicas

(administrativas, frnanceiras e de planejamento) estiveram, o tempo todo, à frente dos

processos de informatização. Nesse contexto, a área de arrecadação tributária, ligada às

secretarias de fazenda, teve tratamento particular, como lembram Albuquerque et alii

(2000, p. 81), "[ ...] na forma tradicional de provisão de serviços públicos de informática

[...] a motivação inicial [...] era a modernização [...] para as funções tributárias e

administrativas [...]".

Essa liderança das secretarias de fazenda na utilização de TI entre os órgãos de governo,

como se nota, não é de hoje e tende a manter-se pela maturidade no uso, implicando em

maior base de conhecimento e com impacto positivo na cultura (Meirelles, 1994); pela

dependência gerada pelo uso intensivo e extensivo, dentro do que Keen (1991) chamou de

range e reach; pelo convencimento, e conseqüente apoio, da alta administração com

relação à necessidade estratégica de usar TI nas operações, um fator crítico de sucesso

(Meirelles, 1990); e também pela alavancagem de um forte fator conjuntural, a existência

de programas de incentivo à modernização da administração frnanceira de estados e

municípios brasileiros fmanciados por agências de desenvolvimento (a exemplo do BID -

Banco Interamericano de Desenvolvimento com o PNAFE e o PNAFM3
, programas

nacionais de apoio à administração fiscal para, respectivamente, os estados e os municípios

brasileiros) que ajuda a manter, ou mesmo aumentar, os investimentos em TI, outro fator de

f,,
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sucesso na gestão de informática (Meirelles, 1999). Todos esses pontos concorrem para

possibilitar a exploração da infra-estrutura de TI em níveis mais sofisticados e estratégicos

para a organização (Venkatraman, 1991; Venkatraman & Henderson, 1998), o que, por seu

turno, demanda maiores gastos com tecnologia da informação como forma de obter novos

avanços e de preservar os investimentos já realizados (Meirelles, 1999).>

o presente trabalho pretende, portanto, avaliar e aprofundar o entendimento de como os

governos de estados e municípios brasileiros, através de suas secretarias de fmanças ou de

fazenda, vêm utilizando a internet para marcar suas presenças institucionais, colher e dar

informações, conhecer e relacionar-se com o seu público-usuário, alavancar seus processos

de negócio e oferecer serviços eletrônicos e como e quais variáveis .influenciam nessa

utilização.

Com esse mote, analisa uma pesquisa aplicada naqueles entes governamentais,

investigando as associações existentes entre os fatores e características inerentes e

peculiares ao setor público, as orientações estratégicas porventura presentes nessas

instituições, as relações com seus recursos humanos, a visão que têm do futuro, as políticas

e os serviços de tecnologia da informação, inclusive as ofertas de e-services, em especial os

oferecidos via internet, e os resultados daí obtidos.

Ao buscar o aprofundamento dessas questões no setor público e introduzir aspectos únicos

desse setor nos quadros teóricos traçados pelos estudos conduzidos por Nogueira (1999) e

Soares (2000), este trabalho funda-se no postulado por C. Wright Mills no seu clássico, e

sempre atual, livro "A Imaginação Sociológica", de 1959:

"O bom trabalho na ciência social de hoje não é, e habitualmente não pode ser, feito de uma
'pesquisa' empírica claramente delineada. Compõe-se, antes, de muitos estudos bons, que
em pontos chaves encerram observações gerais sobre a forma e a tendência do assunto.
Assim, a decisão - quais são esses pontos? - não pode ser tomada enquanto o material
existente não for retrabalhado e estabelecidas formulações gerais hipotéticas." (Mills,
1982, p. 218).
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1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO

o trabalho se concentrou na investigação de duas perguntas básicas:

• É possível segmentar os participantes da pesquisa de acordo com seu grau de
consistência da ação político-administrativa, seu nível de formalização do
planejamento, o alinhamento de seus recursos humanos, o seu direcionamento para o
futuro, o alinhamento da sua tecnologia de informação e a sua oferta de serviços
eletrônicos?

• Há, para as organizações participantes da pesquisa, influências do grau de consistência
da ação político-administrativa, do nível de formalização do planejamento, do
alinhamento dos recursos humanos, do direcionamento para o futuro e do alinhamento
da tecnologia de informação sobre a oferta de serviços eletrônicos?

Essas questões foram respondidas pelas formulação das seguintes hipóteses:

• HO,I - Não existem segmentos estatisticamente diferenciados quanto aos escores
fatoriais da consistência da ação político-administrativa, da formalização do
planejamento, do alinhamento dos recursos humanos, do direcionamento para o futuro,
do alinhamento da tecnologia de informação e da oferta de serviços eletrônicos.

• HO,2- Não existe função de classificação estatisticamente significante que discrimine as
secretarias participantes da pesquisa em categorias, de acordo com os fatores definidos.

HO,2A- não existe função de classificação estatisticamente significante que discrimine
as secretarias participantes da pesquisa em categorias, de acordo com os itens
elementares das variáveis principais.

• HO,3 - O nível de formalização do planejamento não é influenciado pelo grau de
consistência da ação político-administrativa da secretaria.

• HOA - O alinhamento dos recursos humanos não é influenciado pelo nível de
formalização do planejamento, nem pelo grau de consistência da ação político-
administrativa da secretaria.

• HO,5-O direcionamento para o futuro não é influenciado pelo alinhamento dos recursos
humanos, nem pelo nível de formalização do planejamento, nem pelo grau de
consistência da ação político-administrativa da secretaria.

• HO,6 - O alinhamento da tecnologia de informação não é influenciado pelo
direcionamento para o futuro, nem pelo alinhamento dos recursos humanos, nem pelo
nível de formalização do planejamento, nem pelo grau de consistência da ação político-
administrativa da secretaria.

• HO,7 - A oferta de serviços eletrônicos não é influenciada pelo alinhamento da /
tecnologia de informação, nem pelo direcionamento para o futuro, nem pelo
alinhamento dos recursos humanos, nem pelo nível de formalização do planejamento,
nem pelo grau de consistência da ação político-administrativa da secretaria.

í !
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Seis variáveis principais foram concebidas para formulação e testes das hipóteses:

• Consistência da Ação Político-administrativa;

• Formalização do Planejamento;

• Alinhamento dos Recursos Humanos;

• Direcionamento para o Futuro;

• Alinhamento da Tecnologia de Informação;

• Oferta de Serviços Eletrônicos.

As cinco primeiras são as variáveis independentes e a sexta, Oferta de Serviços Eletrônicos,

é a dependente.

O texto final, a partir deste capítulo, I - Introdução, ficou estruturado como se segue:

• Capítulo 11 - REVISÃO DE LITERATURA - repassa os vários temas abordados no

estudo; bem como muitos aspectos da sua inter-relação;

• Capítulo 111- METODOLOGIA - explica em detalhes a metodologia utilizada e dá

algumas informações sobre o contexto onde ocorreu o levantamento de dados;

• Capítulo IV - RESULTADOS - abrange a análise e alguns comentários sobre os

resultados da pesquisa;

• Capítulo V - CONCLUSÃO - encerra resumo do trabalho e considerações [mais;

• Capítulo VI - BIBLIOGRAFIA - cataloga as referências bibliográficas utilizadas;

• Anexos I a V - abrigam dados detalhados sobre procedimentos e resultados das

análises, incluindo igualmente os instrumentos básicos da pesquisa - os documentos de

encaminhamento e o modelo original, antes da edição em HTML, do questionário on-

line utilizado nos levantamentos.
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11. REVISÃO DA LITERATURA

11.1 CARACTERíSTICAS DO SETOR PÚBLICO

Não paira qualquer dúvida de que a administração pública dos países desenvolvidos e em

desenvolvimento vive uma verdadeira revolução. Os movimentos da globalização, com

impactos econômicos, sociais e nas organizações e comunidades, a valorização crescente da

democracia e da cidadania, as preocupações com o meio ambiente, o uso intensivo e a

disseminação das tecnologias de informação e de comunicação, as demandas por serviços

de qualidade são alguns dos focos de pressão com repercussão direta no setor público em

geral e no poder executivo em particular, caso em que representam a força motriz das

mudanças em andamento. Há uma patente quebra de paradigma, no sentido proposto por

Thomas Kuhn4, no que tange às exigências das sociedades quanto aos seus governos,

inclusive nas formas de gestão.

Beckett (2000), citando Hood, Mascarenhas e Pollit, identifica nos governos de Margareth

Tatcher, na Inglaterra, e Ronald Reagan, nos Estados Unidos, as origens da atual onda

revolucionária que varre a administração pública. Naqueles governos tomou impulso o

discurso de que o setor público deveria ter como paradigma o modus operandi do setor

privado (Osborne & Gaebler, 1997), embora a popularização dessas idéias só tenha

ocorrido a partir da publicação do livro Reinventing Govemment, de David Osborne e Ted

Gaebler, em 1992 (Beckett, 2000; DeLeon & Denhardt, 2000), e das propostas do governo

norte-americano no seu National Performance Review (NPR, 1993).

Em verdad~ não é de hoje que se procuram paralelos entre os setores público e privado

(Rainey etlalii'1976; Cats-Baril & Thompson, 1995; Thong et alii 2000), exortando o

primeiro a ter as mesmas práticas e, não raras vezes, os mesmos valores do segundo.

Beckett (2' 00) lembra que remonta a fms do século XIX e ao início do século XX as

tentativas je prescrever as práticas dos negócios privados à administração pública.

Na prime' lia metade dos anos 90, esse discurso recebeu grande força embalado na

denominadÁ "nova administração püblica'", movimento com epicentro nos Estados Unidos:

e repercussão em vários países - especial menção para a Nova Zelândia e o Reino Unido - e

'.
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que advoga o mantra "government should run like a business'", título de um texto de

Beckett (2000). Largamente adotado pelo governo americano (NPR, 1993), tendo no então

vice-presidente AI Gore seu maior defensor, esse movimento prega a adoção, para os

negócios públicos, não apenas das práticas, mas, também, dos valores do chamado business

(Beckett, 2000; Denhardt & Denhardt, 2000; Terry, 1998; Gore, 1996 e 1997).

Mudanças nas áreas de governo que representem ganhos de desempenho e melhores

resultados são essenciais e indiscutíveis. Entretanto é preciso discutir o que são "ganhos de

desempenho e melhores resultados" para o setor público. Muitos autores vêm questionando

os conceitos e levantando preocupações com relação às idéias dessa dita "nova

administração pública", excessivamente centradas no mercado e nos resultados econômicos

(Beckett, 2000; DeLeon & Denhardt, 2000; Denhardt & Denhardt, 2000; Terry, 1998;

Torres, 1997; Farah, 1997; Frederickson, 1996; Mintzberg, 1996d).

Persiste, e nada parece indicar rápido arrefecimento, a tendência (Gore, 1996, 1997;

Kaboolian, 1998) de tentar vestir nas organizações públicas o modelo que se costurou e

vem sendo aperfeiçoado para as organizações privadas. O discurso do ex-vice-presidente e

recém-derrotado candidato à presidência dos Estados Unidos, AI Gore, não deixa dúvidas

(Gore, 1996, p. 24):

"Estamos transformando alguns de nossos atuais órgãos públiCOSem organizações menores
e mais leves que nem mais parecerão governo. Elas atuarão como empresas privadas, com
um executivo de fato à frente de um contrato de gestão para cortar custos e livre das demais
normas e regras para administrar pessoal, compras e tudo o mais. O governo britânico
conseguiu isso há poucos anos atrás e os custos despencaram. Vamos tomar emprestado
essa boa idéia.,,7

No Brasil, Andrews & Kouzmin (1998) identificam decisiva influência das prescrições do

modelo da "nova administração pública" na reforma administrativa de 1995, dentro do
J

Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado, projeto do governo federal. Sobre isso;

Bresser Pereira8 (2000, p. 7) reconhece que

"Os princípios básicos da reforma, consistentes com a nova administração pública, foram
definidos no Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado, de 1995, e na emenda
constitucional que veio a ser chamada de 'reforma administrativa'."

,
.,) :,
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Embora, segundo ele, na obra citada (p. 15),

"[ ... ] a pecha de neoliberal ou neoconservadora não se aplicava à reforma brasileira: uma
reforma neoconservadora na administração pública é aquela que se limita a propor a redução
do aparelho do Estado, a promover o downsizing; não reconhece a especificidade da
administração pública, pretendendo reduzi-ta à administração de empresas; não dá um papel
decisivo ao controle social dos serviços públicos [ ... l".

Para Denhardt & Denhardt (2000), comparando-se à "velha administração pública", as

idéias da "nova administração pública" sempre exercerão enorme fascínio e parecerão

imbatíveis. A comparação mais justa, para esses autores, seria a um novo movimento - a

que denominam de new public service, suportado por uma proposta voltada para a

cidadania, a sociedade civil e a comunidade - onde o maior propósito passa por articular e

coordenar o uso dos recursos públicos, valores bem diversos daqueles encontrados no

denominado business environment. Como argumenta Torres (1997), a competição, algo tão

caro à lógica empresarial, não pode presidir as relações institucionais do setor público,

independente da esfera de poder.

o discurso da "nova administração pública", embora sedutor e defendido por muitos (Gore,

1996 e 1997; Kaboolian, 1998), pode levar a métricas equivocadas e conclusões simplistas

quanto às organizações públicas por estar baseado em tentativas de generalização que

consideram o fato - verdadeiro, registre-se - de que os gerentes de ambos os setores

enfrentam idênticos problemas (Rainey et alii, 1995), subestimam todavia, ou mesmo

ignoram, outros aspectos que restringem sobremodo a autonomia da área pública (Blumm,

2000), tais como interesses políticos, questões sociais, legislação, controle externo, missão,

excesso de burocracia, contingências, soluções de continuidade administrativa, enfim

fatores únicos e variáveis específicas do setor público que o diferenciam em muito do setor

privado" (Bretschneider, 1990; Costa, 1998; Ortolani, 1997; Thong et alii, 2000). Para

Mintzberg (1996d), as três das premissas básicas de management'" não podem ser

prescritas às organizações públicas, até mesmo por não ser possível separar administração e

política.
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Brandão et alii (1998) mostram interessante quadro comparativo das características e da

abrangência entre o estado, o mercado e a sociedade organizada:

f Setor i Setor 3° Setor

Ambiente Estado Mercado Sociedade Organizada

Governo e poderes
Organizações não

Agente públicos
Empresas lucrativas e não

governamentais
Finalidade Regulação Lucro

Emancipação e justiça
precípua social

Iniciativas Públicas com fins Privadas com fins Privadas com fins
públicos privados públicos

As dificuldades encontradas pela administração pública na consecução do seu mister leva

Drucker (1997) a ser enfático quando expõe a necessidade de dobrar as doações destinadas

às instituições sem fms lucrativos - o chamado Terceiro Setor. Para ele, praticamente todo

programa social de reconhecido sucesso nos Estados Unidos aconteceu por meio dessas

organizações.

Andrade (2000, p. 2), referindo-se às organizações públicas, fala em "[ ...] apoio aos

mecanismos de cooperação social [...] que favoreceria a participação em todos os sentidos".

Saur (1997) propõe 3 novos balizadores da aplicação de TI na área pública: o primeiro,

político, é a abertura das informações; o segundo, tecnológico, as plataformas abertas; e o

terceiro, organizacional, a reestruturação das empresas estatais de informática, para as quais

ele propõe a participação da sociedade nos conselhos. Não há registro de propostas como

essas de Andrade (2000) e Saur (1997), em escopo ou alcance, para organizações privadas

que competem no mercado, as market-driven. Não se deve tratar iguais de forma desigual,

nem os desiguais de forma igual.

Rainey et alii (1976)11 classificam as influências sofridas pelas organizações públicas como

resultantes de: a) fatores ambientais, b) transações organização-ambiente, c) estruturas e

processos internos. Com relação aos fatores ambientais, cita algumas restrições às ações-,

dos governos, entre as quais as influências políticas (opinião pública, grupos políticos.v,

grupos de interesses corporativos), os controles legais externos, a proliferação de

procedimentos formais (burocracia).
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Bretschneider (1990), analisando as respostas de 622 gerentes de informática do setor

público e 383 do privado, mostra que a ação gerencial nas organizações públicas está

submetida a maiores constrangimentos - maior interdependência organizacional,

burocracia, atrasos por procedimentos formais, maior pressão por accountability - do que

na área privada. Rainey et alii (1995), através de pesquisa com 566 executivos, 269 de

organizações públicas e 297 de organizações privadas, concluíram que estão nas áreas de

pessoal e de compras as maiores restrições burocráticas do setor público. Apesar dessas

constrições (ou, quem sabe, por elas mesmas), surpreendentemente muitas das mais

criativas soluções para os problemas enfrentados pelas organizações têm surgido no setor

público (Grote, 2000).

A descontinuidade administrativa, endêmico mal que aflige governos dos mais diversos

matizes ideológicos, é outra questão relevante e sempre presente, seja na mídia (e.g.

Abranches, 2001), seja nas reflexões dos estudiosos, onde é criticada por provocar "[ ...] a

interrupção de programas a cada mudança de governo." (Farah, 1997, p.39).

Mintzberg (1996d, p. 83) ataca o fato de que nos Estados Unidos "cada nova administração

simplesmente substitui os níveis superiores da hierarquia" das organizações públicas,

configurando o que ele denominou de "corrupção política". Já Philip B. Heymann (apud

Terry, 1998, p.195) observa que o gerente público deve estar ''[ ...] muito menos interessado

em técnicas de sucesso numa particular situação do que em técnicas para conduzir, de

forma construtiva, uma organização ao longo dos anos em um mundo de poderosas forças

políticas", mostrando a importância de pensar em planos e ações de longo prazo no setor

público.

Souza (1998)12, em trabalho sobre políticas públicas no Brasil, surpreende-se com o fato de

que
"Apenas três estados, Ceará, Bahia e Paraná, têm, até agora, fugido ao padrão nacional de
alto endividamento estadual. [ ... ] Um aspecto que a Bahia e o Ceará têm em comum é o fato
de que ambos os estados têm conservado na última década o mesmo grupo potíttco no
poder. Já o Paraná tem tido uma tradição política assentada em valores tecnocráticos, o que
talvez signifique menor espaço para a politização das finanças do estado.,,13 ,

\, "
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A citação permanece atual. O assunto também não escapa às preocupações dos

administradores públicos, como bem exemplifica a declaração do presidente do Banco

Central do Brasil, Armínio Fraga:

"I...] A continuidade é o ingrediente essencial para que o Brasil possa crescer o máximo em
médio e longo prazos e também para que possa atravessar com tranqüilidade os períodos
eleitorais. Não dá para misturar política e economia [ ... ]" (Fraga, 2001, p. 14).

A descontinuidade administrativa tem sido, além de preocupação comum a todos os que

labutam na área pública, uma ameaça ao pensamento de longo prazo no setor público, com

conseqüentes impactos negativos nas ações de governo.

AUTONOMIA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA.

O fulcro de toda essa discussão está na questão da autonomia dos governos. Aspectos r

políticos, sociais, legais e econômicos, entre outros, influenciam decisivamente no grau de ]

autonomia das ações governamentais (Blumm, 2000), quer na instância política quer na .

administrativa, e, por via de conseqüência, nas organizações públicas que lhes são

subordinadas. É importante registrar que dificilmente se encontrará, dentro do setor

público, a distinção entre os espaços administrativos e os espaços políticos de atuação.

Enquanto Mintzberg (1996d, p. 79) diz que a "crença de que política e administração no

governo - tal como formulação e implementação no planejamento corporativo - podem ser

separadas é um outro velho mito[ ...]", Terry (1998) rejeita a dicotomia entre gestão política

e gestão administrativa.

Assim, é a visão amalgamada entre as duas instâncias, a política e a administrativa, com

suas contradições e nuances, que prevalece na literatura sobre o tema (Blumm, 2000; Terry,

1998; Mintzberg, 1996d; Rainey et alii, 1976) e que interessa aos objetivos do presente

trabalho, sem deixar de notar, porém, que a componente política se constitui no fator mais

importante nas avaliações da autonomia dos governos locais (Blumm & Souza, 1998). King

e Pierre (apud Blumm, 2000) conceituam autonomia local como a capacidade dos governos

formularem e executarem políticas públicas sob sua competência, independente de

ingerências externas.

A questão da autonomia é central nos casos dos governos estaduais ou municipais, dos

quais se espera melhores alocação e aplicação dos recursos públicos por sua maior
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proximidade e seu maior conhecimento sobre as carências e demandas das comunidades

locais (Jones e Stewart apud Blumm, 2000).

Não importa quão descentralizado seja o poder político, os múltiplos fatores de influência

sobre os governos estaduais ou municipais dão como resultado diferentes graus de

autonomia (Blumm & Souza, 1998), o que se reflete das mais diversas maneiras nas

organizações públicas ligadas a esses níveis de governo.

Gurr e King (apud Blumm, 2000) apontam entre as restrições à autonomia política dos

governos locais as impostas por outros níveis de governo e as de ordem econômica e social.

Jon Pierre (apud Blumm & Souza, 1998) destaca, entre as restrições, as influências das

políticas nacionais sobre o governo local e as pressões dos interesses profissionais

organizados (Rainey et alii, 1976).

No caso brasileiro, a promulgação da Constituição Federal de 1988 trouxe avançados

mecanismos de transferência de recursos para os governos subnacionais e tornou o Brasil

um país muito descentralizado", embora com resultados heterogêneos entre os estados por

conta das desigualdades regionais (Souza, 1998). As descentralizações política e tributária

incentivaram, segundo Abrucio & Costa (1999), a criação de estados sem condições

econômicas de sobrevivência e o aparecimento de novos municípios sem qualquer

autonomia, porque praticamente nada arrecadam e dependem, para sua existência, de

transferências frnanceiras de níveis superiores de governo. Para esses autores, o sistema

federativo brasileiro garante algum equilíbrio e, por essa via, a autonomia dos governos

estaduais ou municipais firma-se como atributo fundamental e abre caminho para a

participação desses governos nas discussões das políticas nacionais.

Os argumentos que emergem das pesquisas e estudos deixam transparente a necessidade de

reflexões e prescrever modelos privados às organizações públicas.

levar em conta as peculiaridades do setor público quando a pretensão é aprofundar
. "\

As inúmeras e amplas razões levantadas e expostas por pesquisadores, executivos.. /

consultores e estudiosos dos mais diversos matizes parecem indicar ser uma temeridade, "o'

quando não uma ameaça à própria democracia'? (Beckett, 2000; Costa, 1998; Mintzberg,
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1996d; Simon, 1998; Terry, 1998), aplicar, sem maiores cuidados, análises acuradas ou

profundas adaptações, o arcabouço teórico desenvolvido em longos estudos e pesquisas

dentro de organizações privadas às organizações públicas, desconsiderando os múltiplos

aspectos, característicos e únicos dessas instituições (Bretschneider, 1990; Cats-Baril &

Thompson, 1995; Thong et alii, 2000), os quais possuem decisiva influência sobre as

variáveis daqueles estudos e pesquisas.

I Brasil. Lei federal n° 9.755,16/12/1998, publicada no Diário Oficial da União em 17/12/1998.
Tribunal de Contas da União, instrução normativa n° 28,5/5/1999.

2 A ICP-Brasil "é um conjunto de técnicas, práticas e procedimentos, a ser implementado pelas organizações
governamentais e privadas brasileiras com o objetivo de estabelecer os fundamentos técnicos e
metodológicos de um sistema de certificação digital baseado em chave pública" (Governo Federal, 2001).

3 PNAFE _ Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os Estados Brasileiros
(www.fazenda.gov.br/ucp/pnafe) e
PNAFM - Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros
(www.fazenda.gov.br/ucp/pnafm).

4 Kuhn (2000, p. 126) ensina que "[ ... ]as revoluções científicas iniciam-se com um sentimento crescente [...]
de que o paradigma existente deixou de funcionar adequadamente na exploração de um aspecto da natureza
[...]" .

5 Do inglês new public management - NPM. Alguns preferem nova gerência pública.
6 Algo como "as atividades de governo devem ser conduzidas como atividades empresariais."
7 Do original: "Rrst, we are turning some of today's agencies into smaller, sleeker organizations that wont took like

government at ali. They will be like private compsrües, with a real CEOon contract to cut costs, and a free hand when it
comes to tne remaining government rules about procurement, personnel. and tne like. The British government did this a
few years sço. and costs have been dropping steadily. We71borrow their good idea."

8 Bresser Pereira foi o ministro de estado responsável pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado e
por iniciar a reforma administrativa no âmbito do governo federal.

9 É certo que o setor privado também possui regulamentações, mas não se deve esquecer do aforismo: "Na
área pública - se não for permitido, é proibido; na área privada - se não for proibido, é permitido".

10 Essas premissas, segundo Mintzerg (1996) são: a) atividades específicas podem ser isoladas - entre si e da
atividade de direção; b) performance sempre pode ser completa e adequadamente medida de forma objetiva;
c) atividades podem ser confiadas a gerentes autônomos que serão os responsáveis pela performance e pelos
resultados.

11 Esse texto se tornou fundamental referência quando se trata de comparar os setores público e privado.
12 Por tratar-se de artigo impresso a partir de anais em CD-ROM, não é possível precisar a página onde

aparece a citação (variações ocorrem com a configuração da impressora e do editor de texto utilizados).
13 Em seu trabalho a autora não trata de defender a continuidade de grupos políticos no poder, portanto não

possui qualquer coloração ideológica. Tão somente aponta possíveis razões para as diferenças entre os
estados numa questão - equilíbrio fiscal - que, sabidamente, requer políticas públicas de longo prazo.

14 Souza (1998) aponta, nessa configuração política, os governadores e prefeitos de capitais como centros de
poder que obrigam o governo central a negociar políticas públicas com os níveis subnacionais. Esses centros
de poder possuem distintos graus de influência e competem entre si.

15 Mintzberg (ibid., p.83) chega a dizer que "[ ... ] the object of democracy is a free people, not free
institutions. ".



25

11.2 ESTRATÉGIA E ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Vários e distintos são os significados utilizados para a palavra estratégia, mesmo quando

aceita uma única defrnição (Mintzberg, 1996a; Rumelt, 1996).

Em verdade, muitos são os significados para os termos correntes em planejamento

estratégico, embora alguns conceitos tendam a convergir (Brodbeck e Hoppen, 2000;

Quinn, 1996):

• Missão - a visão de longo prazo ou como a organização se vê no futuro.

• Metas/objetivos - o quê e quando deve ser atingido.

• Estratégias - formulações que agregam objetivos, políticas e ações de urna

organização.

• Planos - roteiros detalhados das seqüências de ações a serem tomadas pela

organização para atingir suas metas ou objetivos principais.

• Políticas - regras que estabelecem os limites dentro dos quais as ações devem

ocorrer.

Agrupando algumas dessas noções e apoiando-se em conceitos oriundos dos meios

militares e diplomáticos, Quinn (1996) defrne estratégia corno um padrão ou plano que

integra, de forma coesa, os principais objetivos, políticas e ações de urna organização. Para

ele, as estratégias formais apresentam algumas dimensões básicas:

• Contêm três elementos essenciais: a) as mais importantes metas, b) as mais

significativas políticas, orientando ou limitando as ações e c) as principais ações

para buscar as metas defrnidas, dentro dos limites estabelecidos;

São desenvolvidas em torno de um pequeno conjunto de conceitos e forças, que lhes

dão coesão, equilíbrio e foco;

• Tratam não somente com o imprevisível, mas também com o desconhecido. A

essência da estratégia é a construção de urna postura determinada (embora

potencialmente flexível) que permita a organização atingir seus objetivos a despeito

de ações imprevisíveis de forças externas;

• Possuem, no caso de organizações complexas, urna hierarquia que, por seu turno,

deve ser congruente com o nível de descentralização desejado.



26

Uma estratégia para ser eficaz, independentemente de tratar-se de organizações privadas ou

de governos, ainda segundo Quinn (1996), há de:

• Ter objetivos claros e incisivos;

• Manter a iniciativa, preservando a liberdade de ação e aumentando o

comprometimento;

• Concentrar poder de decisão no momento e local necessários;

• Ter flexibilidade e prover margem de manobra, através de reservas de recursos;

• Ser capaz de obter comprometimento da liderança, não apenas aceitação;

• Agir rapidamente para surpreender os competidores;

• Fornecer bases seguras para o negócio: quer de recursos necessários, quer para

prevenir aspectos negativos, quer para potencializar aspectos positivos.

Já Andrews (1996, p. 47) minudencia o conceito de estratégia, centra sua atenção em

estratégia corporativa e formula:

"Estratégia corporativa é o padrão de decisões que determina e revela seus objetivos,
propostas e metas, produz as principais políticas e planos para atingir aquelas metas, define
a amplitude de negócio que a companhia vai perseguir, a espécíe de organização econômica
e humana que ela é, ou pretende ser, e a natureza da contribuição econômica e não-
econômica que ela pretende oferecer aos acionistas, empregados, clientes e à comunidade.".

Ele acredita que a estratégia corporativa é um processo organizacional que se divide em

formulação - decisão do que fazer - e implementação - busca dos resultados - bases de

seu quadro de referência (ver figura na próxima página).

Por fim, ressalta a necessidade de avaliar recursos e competências da organização para

procurar a associação ideal entre as oportunidades de negócio e os recursos e competências,

anotando que a competência distintiva de uma organização não é o que ela pode fazer, mas

o que ela pode fazer particularmente muito bem.

Um contraponto a essa prescrição de Andrews (1996) é o conceito de intento estratégico

fundado por Hamel & Prahalad (1989) que sugere o estabelecimento de extremo

descompasso entre as ambições e os recursos existentes como forma de desafiar os

indivíduos e a organização.



FORMULAÇÃO

(o que fazer)

1
1. Identificação de

oportunidades e riscos+t
2. Definição dos recursos:

materiais, técnicos,
financeiros, gerenciais+t

3. Identificação dos valores ---I ••

pessoais e aspirações da alta
gerência+t

4. Reconhecimento da
responsabilidade social
(resultado não-econômico)

IMPLEMENTAÇÃO

(resultados)

1
Padrões de

-+ 1. Relações e estrutura
organizacionais:
divisão do trabalho,
coordenação,
sistemas de informação

ESTRATÉGIA
CORPORA TIVA

propostas e

políticas que

identificam a

-+ 2. Comportamento e processos
organizacionais:
padrões e medidas, motivação
e sistemas de incentivos,
sistemas de controle,
recrutamento e
desenvolvimento de gerentescompanhia e os

seus negócios ..- 3. Liderança do topo:
estratégica,

-+ organizacional,
pessoal

Fonte: Andrews (1996, p. 50)

Ainda nessa trilha, Rumelt (1996) defende que nenhuma estratégia pode ser formulada ou

ajustada às mudanças circunstanciais sem um processo de avaliação, essencial na condução

de uma empresa.

A partir dessa posição, propõe um referencial de avaliação de estratégias que deve

responder a três perguntas:

• Os objetivos do negócio são apropriados?

• Os principais planos e políticas são apropriados?

• Os pressupostos básicos da estratégia são confirmados ou refutados pelos resultados

obtidos até aqui?

27
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o autor fundamenta esse referencial em princípios gerais que abrangem os seguintes

critérios:

• Consistência: a estratégia não deve apresentar metas e políticas mutuamente

inconsistentes;

• Consonância: a estratégia deve compor uma resposta adaptativa ao ambiente

externo e às suas mudanças críticas;

• Vantagem: a estratégia deve estimular a criação e/ou manutenção de vantagem

competitiva para a empresa em sua área de atuação;

• Exeqüibilidade - a estratégia não deve sobrecarregar os recursos disponíveis nem

criar subproblemas insolúveis.

Para Porter (1989), a importância da vantagem competitiva para o desempenho superior

deveria tornar a escolha e a implementação da estratégia genérica de uma empresa a peça

central do seu planejamento estratégico.

Nesse sentido, Abell' introduz um modelo tridimensional que admite o exame de

estratégias básicas, a exemplo das estratégias de diferenciação e de foco. Faz, entretanto,

críticas aos trabalhos de planejamento estratégico que tratam a expressão do negócio como

implícita nos planos. A defrnição do negócio, no seu entendimento, precede todas as outras

no processo de planejamento estratégico, possibilitando a acepção e a aplicação explícita

dos demais conceitos.

Com essa visão, ele expõe o seu modelo de defrnição de negócio que inclui as três

dimensões independentes:

• Funções do produto/serviço: 'funcionalidades oferecidas pelo produto/serviço;

• Grupos de clientes: conjuntos de clientes para o produto/serviço;

• Tecnologias utilizadas - modo como o produto/serviço é oferecido aos clientes.

Utilizando as dimensões do seu modelo, ele expõe com precisão três elementos críticos de

planejamento estratégico:

• Negócio: interseção de grupos de clientes e funcionalidades baseadas, no geral, em

urna tecnologia primária;
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• Indústria: conjunto de vários negócios baseados, no mais das vezes, em uma única

tecnologia;

• Mercado: interseção de grupos de clientes e funcionalidades, aí inclusas todas as

tecnologias disponíveis para a oferta do produto/prestação do serviço.

Dentro da perspectiva de analisar estratégias competitivas, Porter (1979) propôs um

modelo, que veio a tornar-se muito conhecido, combinando idéias e características de

economia industrial e de estratégias de negócios. Nele se incluem as cinco forças

competitivas determinantes da rentabilidade de uma indústria:

• Ameaça da entrada de novos concorrentes;

Poder de negociação dos fornecedores;

Poder de negociação dos compradores;

Ameaça de serviços/produtos substitutos;

Intensidade da rivalidade entre os concorrentes.

•

•

•

•

Na consolidação do seu modelo Porter (1989) delimita três estratégias genéricas:

• Liderança em custo;

• Diferenciação;

• Enfoque.

Embora muito difundido e usado, esse quadro referencial não prescinde de severas

adaptações para ser aplicado em organizações sem fms lucrativos ou, ainda mais

particularmente, na administração pública direta, porquanto seus alicerces privilegiam os

resultados fmanceiros e incentivam a competição não apenas entre concorrentes, mas em

toda a cadeia produtiva na qual a organização se insere.

Independentemente da natureza da organização, porém, importa, no contexto da escolha de

estratégias genéricas, tomar em conta o conceito de cadeia de valor de uma empresa,

representado pelo conjunto de "[ ...] atividades que são executadas para projetar, produzir,

comercializar, entregar e sustentar seu produto" (Porter, 1989, p. 33).

Para o autor", criar valor para o cliente deve ser meta de qualquer estratégia genérica', A

noção de cadeia de valor se mostra de extrema utilidade para tal fim,
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A cadeia de valor de uma empresa se articula em rede com as cadeias de valor de outras

organizações, tais como as de seus fornecedores, compradores e distribuidores. Esse

conjunto de cadeias de valor foi denominado de sistema de valor (Porter, 1989).

Mintzberg (l996b, 1996c), partindo de trabalhos de alguns autores, em especial, Igor

Ansoff e Michael Porter, sustenta que as estratégias genéricas podem ser divididas em

cinco grandes grupos, em que os três primeiros têm a ver com estratégias de negócios e os

dois últimos com estratégias corporativas:

• Posicionamento do principal negócio - se no estágio inicial, médio ou fmal de uma

rede de indústrias (ou de um sistema de valor);

• Estabelecimento das características do principal negócio - em termos de adotar

estratégias para as áreas funcionais. O que inclui estratégias voltadas à obtenção de

recursos (e.g., RH, finanças); ao projeto (P&D) e à produção (e.g., processos,

operação); à chegada dos produtos/serviços ao mercado (e.g., vendas, marketing,

distribuição); ao suporte dos negócios (e.g., legal, treinamento). Adaptadas e

orientadas pelos trabalhos de Michael Porter, abrangem as estratégias de

diferenciação (preço, imagem, suporte, qualidade, design ou não-diferenciação) e de

escopo (não-segmentação, segmentação, nicho, customizaçãoy;

• Elaboração do principal negócio - corresponde, com adaptações, às estratégias

propostas por Igor Ansoff - de penetração (produtos existentes e mercados

existentes); de desenvolvimento de produtos (mercados existentes); de

desenvolvimento de novos mercados (produtos existentes); de expansão geográfica;

• Extensão do principal negócio - é a intenção de tomar a organização para fora dos

limites dos seu principal negócio. Abrange as estratégias de integração da cadeia de

produção ("verticalização"); de diversificação ("horizontalização"); de entrada e

controle (propriedade e controle totais, propriedade e controle parciais, controle

parcial sem propriedade); de integração-diversificação combinadas; de retirada;

• Reconceituação do principal negócio - inclui as estratégias de redefmição do

negócio, de recombinação do negócio e de reposicionamento do principal negócio.
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Não obstante esses grupos sigam urna hierarquia lógica, da mais simples para a mais

complexa, não significa que, necessariamente, essa seqüência ocorra, ou ocorra dessa

maneira, nas organizações.

Como no modelo de Porter, esse quadro referencial de Mintzberg, embora sofisticado,

adequado e útil para a realidade empresarial, teria de passar por difíceis adaptações para ter

utilização efetiva na administração pública em função, novamente, das diferenças dos

objetivos a que se propõem e das condições ambientais às quais estão submetidas as duas

espécies de organizações.

Em outro texto, discorrendo sobre os vários significados do que vem a ser estratégia,

Mintzberg (l996a) aprofunda definições que podem melhor servir à discussão do

planejamento estratégico na área pública:

• Estratégia corno plano - lida com cursos de ações conscientemente perseguidos,

conjunto de linhas alternativas para lidar com situações e de corno líderes tentam

estabelecer direções para a organização. Aqui, em casos particulares, a estratégia

pode gerar manobras específicas" para ganhar ou proteger posições de mercado.

• Estratégia como padrão - observa-se um padrão de comportamento nas ações da

organização. A estratégia é consistente com o comportamento organizacional,

independentemente de ser, ou não, deliberada. Isso introduz a noção de que a

estratégia tanto pode emergir do tecido organizacional quanto ser deliberada. Em

outras palavras, "estratégias podem resultar das ações dos indivíduos, mas não dos

seus desejos'".

• Estratégia corno posicionamento - representa a força mediadora entre a organização

e o ambiente, o contexto interno e o externo. É um nicho, um domínio, urna posição

de "conforto" econômico e, até, político, onde se concentram os recursos - corno a

organização encontra esses domínios e os protege. Isso permite pensar nas

organizações como organismos vivos em habitats onde coexistem hostilidade e

simbiose. Essa defrnição é compatível com as anteriores - as posições podem ser

conquistadas através de planos e ações conscientes ou encontradas a partir de

padrões de comportamento.
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• Estratégia como perspectiva - contém não uma posição escolhida de modo

deliberado, ou encontrada na seqüência das ações cotidianas, porém uma visão

profundamente arraigada de percepção do mundo, "significando uma intuição

coletiva de como o mundo funciona'", Levanta aspectos de como as normas e

valores se formam e são partilhados entre as pessoas e de como os padrões de

comportamento são internalizados pelos indivíduos e grupos.

Mintzberg (1996a) ressalta que há razões para se acreditar que planos e posições não são

indispensáveis e, portanto, são mais facilmente mutáveis, enquanto perspectivas, uma vez

estabelecidas, têm forte tendência à imutabilidade. Uma perspectiva pode estar tão

intimamente absorvida por uma organização que as crenças a ela associadas já tenham

passado ao subconsciente dos indivíduos. Nesse momento, perspectiva mais se aproxima de

padrão que de plano, vale dizer, "pode ser percebida mais na consistência dos

comportamentos do que na articulação das intenções'".

A maioria das estratégias genéricas se situa em um continuum que vai de "primordialmente

deliberada" a "francamente emergente" (Mintzerg, 1996a). Alguns tipos e seus matizes:

• Estratégia planejada - intenções precisas, formuladas e articuladas por uma

liderança centralizada; controles formais para garantir a implementação; ambiente

favorável, controlável e previsível; altamente deliberada;

• Estratégia do empreendedor - intenções são visões pessoais do líder, adaptadas às

oportunidades; organização sob o controle pessoal do líder e posicionada num nicho

protegido; relativamente deliberada, de forma ocasional pode emergir;

• Estratégia ideológica - intenções são visões coletivas de membros, controladas por

fortes normas compartilhadas por todos; organização freqüentemente pró-ativa com

relação ao ambiente; francamente deliberada;

• Estratégia "guarda-chuva" - liderança com parcial controle das ações fixa grandes

objetivos e limites dentro dos quais os outros devem agir; parcialmente deliberada

(limites) e parcialmente emergente (padrões dentro dos limites);

• Estratégia por processo - liderança controla os aspectos processuais da estratégia

(quem entra, quem tem chance de influenciar, em qual estrutura vai-se trabalhar,
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etc.), e delega o conteúdo para os demais; parcialmente deliberada (processo),

parcialmente emergente (conteúdo);

• Estratégia desconectada - membros ou subunidades com baixo acoplamento ao

resto da organização com padrões próprios de ação, por ausência de intenções

centrais ou comuns, ou até em oposição a elas; pode ser deliberada por aqueles que

as produzem;

• Estratégia consensual - por consenso mútuo vários membros convergem para

padrões que se espalham na organização na falta de intenções centrais ou comuns;

francamente emergente na sua natureza;

• Estratégia imposta - ambiente externo dita padrões de ação, quer por imposição

direta, quer implicitamente ao limitar as escolhas da organização; emergente, do

ponto de vista organizacional, conquanto possa ser internalizada e passar a

deliberada.

o exame e o entendimento desses conceitos e suas nuanças facilitam as discussões e o

tratamento das questões enfrentadas na escolha de estratégias corporativas, bem como no

alinhamento dos recursos da organização às estratégias de negócios adotadas.

o alinhamento do planejamento estratégico dos negócios com o de TI tem o fito de trazer

congruência entre a gestão estratégica de TI e a gestão estratégica dos negócios e é

percebido como poderoso instrumento, capaz de alavancar grandes mudanças na

organização (McFarlan, 1984; Hammer, 1990; Keen, 1991; Morton, 1991; Venkatraman,

1991, 1994; Hammer & Champy, 1993; Meirelles, 1994; Torres, 1994; Nogueira, 1999;

Brodbeck & Hoppen, 2000; Soares, 2000)

Nogueira & Amaral (1992), em estudo realizado com empresas sediadas em São Paulo ou

Rio de Janeiro, oferecem um instrumento de avaliação do alinhamento estratégico, a partir

do grau de formalização de processos e produtos. No estudo, obtiveram "[ ...] associações

positivas entre a medida de alinhamento (...qualidade do processo de alinhamento

estratégico) e os resultados econômico-fmanceiros apresentados por essas mesmas

empresas." (Nogueira, 1999, p.17).
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Com vistas a dar celeridade ao (re- )alinhamento estratégico de negócios nas organizações,

Harnrner (1990) introduziu a noção de reengenharia de processos, cuja essência está em

mudar radicalmente processos arraigados para que "[ ...] ocorram com um mínimo de

intermediação e perda de energia" (Nogueira, 1999, p. 16).

o trabalho de Harnrner terminou por nortear o aprofundamento da concepção original e

resultou no livro Reengineering the corporation - a manifesto for business revolution de

Michael Harnrner e James Ch~mpy que, além de popularizar a idéia da reengenharia,

também revolucionou, nem sempre positivamente, muitas organizações''.

No livro, reengenharia é definida como "o repensar fundamental e a reestruturação radical

dos processos empresariais que visam alcançar drásticas melhorias em indicadores críticos

e contemporâneos de desempenho, tais como custos, qualidade, atendimento e velocidade"

(Harnrner & Champy, 1994, p. 22).

Segundo os autores, três forças impulsionam a necessidade de reestruturar radicalmente os

processos:

• os clientes - que assumiram o controle;

• a concorrência - que se acirra mais e mais;

• a mudança - que se tornou "a única situação constante".

Harnrner & Champy (1994) vêem algumas características recorrentes em processos que

sofreram reengenharia e oferecem-nas corno pontos a serem observados/perseguidos:

• Vários serviços são combinados em um;

• Decisões são tornadas nos postos de trabalho;

• Etapas do processo são realizadas na ordem natural;

• Processos podem ter múltiplas versões;

• Trabalho é realizado onde faz mais sentido realizá-lo;

• Verificações e controles são reduzidos e deverão estar no próprio processo;

• Supressão de atividades que não agregam valor;

• Eliminação de limites (temporais/geográficos) através de tecnologia da informação.
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Davenport & Short (1990) trabalham em linha semelhante, enfatizando porém a relação

recursiva entre o redesenho dos processos organizacionais e as disponibilidades de TI. Se,

de um lado, os processos de negócio, suas evoluções e seus acréscimos devem ser

considerados em termos do que os recursos disponíveis de TI podem prover, do outro lado,

a gestão de TI deve ser vista como suporte a novos processos de negócio, ou ao seu

redesenho.

Nogueira (1999), estudando bancos que operam no Brasil, encontrou associações positivas

entre a formalização do planejamento e a efetividade da gestão de TI. Importante indicação

dessa pesquisa é que o grupo de bancos com perfil reativo às estratégias empresariais,

apresentou o menor domínio da gestão de sua função de TI.

Soares (2000), em pesquisa posterior, também descobriu correlações significativas entre o

planejamento e a presença da empresa na internet, concluindo que "[ ...] para se obter os

melhores resultados com a utilização da tecnologia internet deve haver uma sólida base de

alinhamento estratégico, a integração sinérgica entre este último e o planejamento da

presença do banco na internet." (p. 97).

Para Nogueira & Reinhard (2001), o alinhamento da função TI às estratégias corporativas

produz melhores serviços de tecnologia de informação, e fortalece a efetividade das

operações das organizações (Battaglia, 1991), reforçando a crença de que esse alinhamento

é precondição para transformações organizacionais de sucesso Morton (1991) e

Venkatraman (1994).

Brodbeck (2001) propõe um modelo para promover o alinhamento estratégico entre os

planos de negócio e de TI e comenta que "[ ...] uma sincronização dos recursos [...] através

de uma instrumentação da gestão de execução do processo de planejamento [...]

proporcionará maiores e melhores resultados para a organização." (p.254).

A necessidade de ter a função TI alinhada às estratégias da organização é hoje um tema

pacífico na literatura, quer de negócios, quer de tecnologia, recebendo a plena concordância

dos mais importantes autores, dentre tantos outros: Porter (1989), Keen (1991), MacDonald
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(1991), Morton (1991), Meirelles (1994), Venkatraman (1991, 1994), Mintzberg (1996b),

Nogueira (1999).

1 AbeIl (1991, apudNogueira, 1999, p. 14).
2 Porter (1989, p. 34).
3 E pelo menos uma das core competencies da empresa deve estar diretamente orientada para entender e servir

a seus clientes (Quinn & Hilmer, 1996, p.68).
4 Mintzberg (1996a, p. 11) dá algum destaque a essa sub-estratégia e a denomina pio}' (ardil, artimanha).
5 Ibidem, p. 12.
6 Ibidem, p. ]4.
7 Ibidem, p.1S.
8 Publicado originalmente na língua inglesa em 1993, o polêmico li vro teve rápido acolhimento e força de

prescrição em muitas organizações, com resultados nem sempre animadores. A despeito de fugir ao escopo
do presente trabalho, vale lembrar que muitos equívocos acompanharam a aplicação, por vezes
indiscriminada, das idéias do livro: o principal deles talvez tenha sido tomar como sinônimos reengenharia,
corte de pessoal e downsiring,
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11.3 RECURSOS HUMANOS EM TEMPOS DE INOVAÇÃO

Estranhando o acanhamento das organizações frente às grandes mudanças que ocorrem no

mundo dos negócios, Nogueira (1999) cita estudo de Kanterl no qual são listadas as

condições favoráveis à inovação encontradas em empresas tidas como inovadoras:

• Cultura, sistemas, normas e recompensas que apoiam o espírito empreendedor das

pessoas, incentivando as iniciativas de solução de problemas e identificação de

oportunidades;

• Estrutura formada por equipes de trabalho autônomas e completas que possuem

representantes de todas as funções necessárias às suas tarefas;

• Cultura de orgulho, em contraponto à cultura de mediocridade ou inferioridade.

No prefácio de seu livro "Prosperando no Caos", no limiar dos anos 90, Peters (1989)

declarava que os tempos eram de flexibilidade e "amor" às mudanças, que ambientes

estáveis e algo previsíveis tinham desaparecido e que seria preciso abandonar a inclinação

pela produção e mercados de massa. As idéias do autor, bem próximas das defendidas por

Kanter (apud Nogueira, 1999), continuam atuais, basta ver os enormes esforços que as

organizações, particularmente as grandes corporações, vêm desenvolvendo para sobreviver

num mundo em permanente mudança.

No sentido de enfrentar a revolução nos negócios com uma outra, a que ele denomina de

revolução gerencial, Peters (1989) prescreve:

• Total atenção aos clientes;

• Busca acelerada da inovação, criando um ambiente corporativo favorável;

• Obtenção de flexibilidade, atribuindo autoridade às pessoas;

• Liderança apaixonada pela mudança e que compartilhe uma visão inspiradora;

• Sistemas de apoio - simples e destinados a medir aquilo que é importante.
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Segundo o autor, essas prescrições gerais são fortalecidas com posturas positivamente

agressivas de:

• Direção: onde um núcleo de pessoas, com ampla diversidade de percepções, cria e

desenvolve a visão empresarial. Deve prevalecer a descentralização das

informações, da autoridade, do planejamento estratégico;

• Remuneração: as pessoas devem ser remuneradas para agir e aperfeiçoar, de forma

constante e rápida, tudo o que é feito; o pagamento de incentivos deve ocorrer para

todos;

• Integração: privilegiar alto grau de interação, tanto interna quanto externa, com

clientes, parceiros e fornecedores;

• Cultura: busca incessante do aperfeiçoamento, envolvimento de todos em tudo,

eliminação de regras burocráticas;

• Postura gerencial: foco na manutenção e vivência da visão organizacional, obsessão

por ouvir, forte apoio às pessoas comprometidas com a organização, diálogo

permanente, treinamento contínuo.

Cotejando as características de organizações em ambientes de estabilidade versus de

mudança, para essas últimas, Yeung e Ulrich (1989) concluem que:

• A orientação estratégica enfatiza a criatividade e flexibilidade no lugar da

estabilidade e eficiência;

• Na cultura organizacional, predominam a inovação e o trabalho em equipe ao em

lugar da burocracia;

• No contexto do negócio, a atuação se caracteriza por sucessivas adaptações ao invés

de planejamentos formais de longo prazo e modelos com pressupostos de

estabilidade;

• No processo de transição pode ser necessário desaprender rotinas do passado para, e

só então, reinventá-las.
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Na mesma linha de Peters e de Yeung e Ulrich, trabalham Wall & Wall (1996) ao

clamarem a necessidade de levar a estratégia a ser assunto de todos, incentivando a

criatividade e delegando autoridade aos níveis operacionais. Para os autores, mudam os

papéis do gerente médio e do executivo de topo: o primeiro passa a ser o integrador das

estratégias, cuja atuação traz impactos diretos na capacidade da organização transformar

estratégias em ações, enquanto o segundo tem seu papel principal como líder estratégico

que deve manifestar e exercitar três qualidades fundamentais: concentração, equilíbrio e

coordenação '.

Davenport (1994) propõe habilitadores de inovação na empresa através de informação,

organização, tecnologia e recursos humanos, dentre os quais sobressaem:

• Trabalho em equipes multifuncionais;

• Cultura participativa, com delegação e participação nas decisões;

• Treinamento constante;

• Sistemas de motivação, remuneração e avaliação para incentivar e recompensar a

postura individual pró-ativa nos processos de mudança.

Para Senge (1995) essas questões devem ser tratadas de uma perspectiva mais ampla, de

onde seja possível "ver a floresta e as árvores" (p.125), o que é possibilitado pelo que ele

chama de a quinta disciplina, o raciocínio sistêmico ', dentro das organizações capazes de

aprender, as learning organizations, um conceito muito caro e presente na moderna

administração, inicialmente desenvolvido por Chris Argyris e Donald Schon (Argyris,

1977; Argyris & Schon, 1978).

Ao líder das learning organirations, Senge (1995, cap.18) atribui responsabilidades de

projetista, guia e professor. A função precípua do líder é a de gerar e controlar a tensão

criativa" na organização, como forma de energização.

De qualquer perspectiva, porém, uma recente preocupação passou a rondar todas as

organizações, independentemente de natureza ou nicho de atuação, a captação e a

manutenção do capital intelectual, do capital humano. Em livro revolucionário sobre o

assunto, já considerando os ditames da e-conomia - a economia digital, Davis & Meyer
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(2000) alertam que esses capitais começam a ser tratados no mercado sob a forma de

carteiras agressivas de investimento, como na securitização e nos derivativos.

I Kanter (1983, apud Nogueira, 1999, p. 17).
2 Concentração: esclarecer e manter o foco na direção estratégica e na visão de futuro da organização;

equilíbrio: ajudar as pessoas em dilemas ligados ao foco estratégico e permanecer aberto à mudança;
coordenação: asseverar que as funções e iniciativas estratégicas funcionem em harmonia, em prol das metas
compartilhadas (Wall & Wall, 1996, p.133).

3 As demais quatro disciplinas seriam: domínio pessoal, modelos mentais, objetivo comum e aprendizado em
grupo (Senge, op.cit.).

4 Definida como uma força impulsionadora que age para deslocar a realidade no sentido de um objetivo, visto
como motivador positivo (Senge, op.cit., capo 9).
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11.4 DIRECIONAMENTO PARA O FUTURO

Finalmente o futuro, como há muito concebido e esperado, parece estar desembarcando e

transformando a maneira como se fazem negócios: a qualquer hora, em qualquer lugar, sem

limitações de tempo e lugar. Na visão de Amor (2000), a tecnologia revolucionou a forma

como podemos fazer negócios, contudo os negócios em si só vagarosamente vão-se

adaptando às novas possibilidades. Adicionalmente, persistem, ainda, os limites da

materialidade, relativos a serviços e produtos que a exigem.
"

Além da forma, muda-se também a arena onde se realizam os negócios. Esse novo

paradigma vem orientando a criação de novos negócios, o redesenho ou a simples

adequação dos já existentes. Em qualquer desses casos, todavia, eles passam a ser

fundamentados em conhecimento e em tecnologia da informação (Nogueira, 1999).

Segundo Drucker (1997), na nova sociedade o conhecimento é o principal recurso. Os

tradicionais fatores de produção não desaparecem, mas passam a ter papéis secundários.

Nos Estados Unidos, as atividades baseadas em conhecimento geram a maior parte do valor

agregado nos setores de serviços e de manufatura (Quinn & Hilmer, 1996).

Brand & Roberts (2000, p. 336) pinçam dados de relatório do Congresso americano I no

qual se indica que, por volta de 2006, mais da metade da mão-de-obra americana estará

. empregada em grandes produtores ou consumidores intensivos de produtos ou serviços de

tecnologia da informação. Em 1991, Davis e Davidson, citados em Nogueira (1999), já

faziam um prognóstico de que até 2010 os negócios baseados em informação superarão, em

termos de receitas, lucros e valor de mercado, as demais atividades.

Em outra vertente, porém também preocupados com o tema competitividade, Prahalad &

Hamel (1990), examinando os resultados de uma década de empresas transnacionais,

sugerem um modelo que se funda nas core competencies' da organização e as identifica

como as raízes do sucesso.

O risco que se interpõe é que sem uma "[ ...] direção corporativa de longo prazo, a defmição

de 'core' business muda amiúde [...]" (Hamel & Prahalad, 1994, p. 131).
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Esses autores acreditam que uma organização para ser competitiva necessita ser "mais

fazedora do que seguidora de regras" e ter a sua agenda de mudança orientada para a

transformação que ocorre, ou que ela quer fazer ocorrer, no segmento onde atua (Hamel &

Prahalad, 1994, p. 1-25).

Nesse sentido, embora creditem importância à reestruturação (portfolio e downsizing:

carteira e pessoal) e à reengenharia (processos e melhoria contínua: eficiência), defendem

que a competitividade tem por esteio a capacidade que a organização tem de reconceber-se,

de regenerar suas estratégias centrais, de reinventar sua indústria. Em resumo, a capacidade

de tornar-se diferente do que é (Hamel & Prahalad, 1994, p. 15).

Hamel & Skarzynski (2001) afiançam que só uma cultura de inovação pode garantir a

sobrevivência da organização e, espirituosamente, chegam a enunciar "[ ...] a Primeira Lei

da Economia da Inovação: Empresas que não perseguirem constantemente a inovação logo

serão atropeladas por ela" (p. 65). Acrescentam que é preciso criar uma um clima

organizacional propício à inovação e propõem três caminhos para começar o processo de

despertar a corporação para essa necessidade (p.67):

• Reconhecer que a inovação não segue agendas de planejamentos;

• Quebrar a hierarquia que conduz ao "monopólio da estratégia";

• Institucionalizar a inovação, construindo um ambiente seguro onde as pessoas

possam pensar e expor livremente suas sugestões.

A potencialização das core compentencies e a capacidade de "auto-reconcepção" abrem,

portanto, à organização a perspectiva de construir o seu próprio futuro e manter a

competitividade (Prahalad & Hamel, 1990; Hamel & Prahalad, 1994), ao inventar e

reinventar constantemente os seus próprios conceitos de negócio, através dos quais irão

oferecer seus produtos e/ou serviços, garantindo assim a sua própria sobrevivência (Hamel

& Skarzynski, 2001; Hamel, 2000).

Dessa perspectiva, a obra de Hamel & Prahalad (1994) traz para reflexão e respostas dos

executivos um elenco de questões que permitem "[ ... ] avaliar o grau de direcionamento para

o futuro de uma empresa [...]" (Nogueira, 1999, p. 19). A variável Direcionamento para o

Futuro, utilizada nesta monografia e adaptada do trabalho de Nogueira (1999), baseia-se
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nas questões referenciadas e busca avaliar a visão de futuro da organização, o seu sentido

de inovação e urgência, e a sua preocupação com questões estratégicas.

Nogueira & Moreira (1997) puseram em prática um instrumento para operacionalizar e

mensurar as formulações de Hamel & Prahalad (1994). Dos resultados do estudo, realizado

junto a 25 empresas brasileiras, concluíram que:

• Os executivos presumem profundas transformações nos cenários dos negócios e,

fato preocupante, não acreditam na visão de futuro da empresa e destinam às

questões estratégicas muito menos tempo do que julgam ser necessário.

• A forma como a empresa se orienta (direcionamento) para o futuro é fortemente

influenciada pelo alinhamento de R.H. e, modestamente, pelo de T.1.

• O direcionamento para o futuro não sofre influência do processo formal de

planejamento. Ou seja, a existência de planos e orçamentos não garante que o

planejamento estratégico tenha, de fato, cuidado das questões relevantes para a

construção do futuro da organização.

• O perfil autônomo e empreendedor dos recursos humanos, bem como seu

desenvolvimento, sua avaliação e sua adequada remuneração, são quesitos de

essencial importância para o direcionamento da empresa para o futuro.

• A preocupação de discutir, construir e direcionar o seu próprio futuro é mais

comumente encontrada em grandes empresas. Elas procuram estabelecer uma visão

de longo prazo consistente e flexível o suficiente para entenderem e empreenderem

os movimentos de inovação necessários à sobrevivência.

J First annual report of the United States working group on electronic commerce (apud Brand & Roberts,
2000).

2 Segundo Prahalad & Hamel (1990, p. 82), a idéia de core competencies (competências básicas) é definido
como aprendizagem organizacional coletiva, em especial quanto a coordenar distintos perfis e habilidades
de produção, integrar diferentes tecnologias e entregar valor. Pelo largo uso e ampla aceitação, nesse
trabalho as expressões core competencies e core business foram mantidas em inglês.



44

11.5 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSOS DE
NEGÓCIO

A relação recursiva, ou seja, de mútua influência entre as tecnologias de informação e os

processos de negócio, resultante de constante, forte e estreita interação, é hoje amplamente

reconhecida e aceita, tanto no âmbito da literatura técnica quanto no das organizações

(Keen, 1991; Davenport, 1994; Venkatraman, 1994; Bartholomew, 1999; Mitchell &

Zmud, 1999). Sobre essa interação, em meados da década de 80 Porter & Millar (1985, p.

150) já registravam que a "tecnologia da informação estava mudando a maneira de operar

das empresas" 1
, a natureza dos produtos e dos processos, inclusive os relacionamentos com

competidores, clientes e fornecedores (Segre & Bastos, 2000). Venkatraman (1991) afirma

que o busílis não é apenas a consciência do poder e das capacidades de TI, mas também o

desejo da alta administração em realizar mudanças revolucionárias para explorar

plenamente o poder de TI. Até porque a tecnologia por si só não garante projetos de

sucesso (Brown, 1996).

Embora os primeiros ensaios técnicos sobre a utilização de TI para a obtenção de vantagens

competitivas encaminhem-se para duas décadas (Porter & Millar, 1985; McFarlan, 1984;

Parsons, 1983), continua crescente o reconhecimento da importância estratégica de TI para

os negócios, na medida em que nem todas as organizações, ou seus executivos, alertaram-se

para a necessidade de encarar TI de maneira diversa da que acontecia na maioria das

organizações, inclusive públicas (Albuquerque et alii, 2000; Saur, 1997; Cats-Baril &

Thompson, 1995), até boa parte dos anos 90, a de mera ferramenta para melhorar

eficiência e controle (Segre & Bastos, 2000; Meireles, 1994; Arribas & Inchusta, 1999).

Para Porter & Millar (1985) isso, em parte, pode ser explicado pelas diferenças do papel e

da importância da tecnologia para os distintos setores da economia.

Bakos & Treacy, citados por Nogueira (1999), apontam alguns fatores que podem inibir a

ascensão de TI para níveis estratégicos", entre eles: resistência à inovação e à mudança;

desconhecimento das oportunidades em TI; comunicação deficiente entre a área de sistemas

e o resto da empresa; falta de instrumentos para quantificar os benefícios de projetos de TI;

inexistência da necessidade de obter vantagens competitivas. É interessante notar que as
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organizações públicas tendem a se encaixar nesse perfil, o que talvez explique, em boa

medida, o relativo atraso com que adotam as inovações tecnológicas, inobstante os

benefícios potenciais, embora não se deva mesmo esperar dessas organizações posturas

agressivas no uso de inovações tecnológicas com os substanciais custos e riscos oriundos

do pioneirismo (Mitchell & Zmud, 1999; Okot-Uma apud Leite, 1998).

Um outro fator também concorre para aumentar essas dificuldades, a falta de evidência de

que a adoção e os investimentos em TI resultem em aumento de produtividade ou possam

ser vinculados a outra medida de performance organizacional (Keen, 1991; Venkatraman,

1994; Martins, 1996), mesmo que haja uma crença generalizada de que o investimento TI

deva ser encarado de modo diferente de outros tipos de investimento (Arribas & Inchusta,

1999).

Bill Rosser, falando para Martins (1996), afirma que mais e mais organizações decidem

seus investimentos em TI com base na percepção do risco de não atender ao mercado e ser

engolido por uma concorrente. Vários autores alertam para uma armadilha que pode e deve

ser evitada, o "espírito de manada" (Martins, 1996) ou a abordagem "siga o líder" (Brown,

1996), onde as empresas investem em novas tecnologias apenas para não serem deixadas

para trás, ou, mesmo, porque os competidores investiram (Amor, 2000). Todavia é preciso

estar atento ao ambiente de negócios, em particular numa quadra em que a informação

passou a ser um recurso, como argumenta Meirelles (1994, p. 403):

"A tendência natural é tentar medir a informação pelo valor adicional que ela traz;
entretanto, o conceito mais amplo é o do custo de oportunidade - quanto custa não a ter
[ ...] o valor está associado à possíbilídadede usar a informação para decidir melhor, e o seu
valor é quanto custaria ter deixado de tomar determinada decisão por falta de informação."

Boynton et alii (1992) propõem uma reflexão sobre o que chamam de "IT management

architecture,,3 (num paralelo à arquitetura técnica) e perguntam como deveria ser dividida a

responsabilidade da administração dos recursos de TI entre os gerentes de linha e os

gerentes de informática, por ser esse um recurso por demais importante para ser deixado

apenas nas mãos de técnicos. Keen (1991) sustenta que a política institucional deve dirigir a

TI e acrescenta que a alta administração estará delegando, ou simplesmente abdicando, em

favor dos especialistas, quando abre mão de suas prerrogativas no processo decisório

relativo às políticas de TI.
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Já não cabe o debate se TI é, ou não, uma função estratégica, mas examinar como usá-la de

modo pleno e pró-ativo para alavancar novos e transformar antigos processos de negócios

ou, mais formalmente, como alinhá-la às estratégias de negócio (Davenport, 1994;

Meirelles, 1994; Venkatraman, 1994; Keen, 1991; Morton, 1991). E é Morton (1991, p. 20)

quem cuida de indicar duas pré-condições de sucesso dos projetos de redesenho baseados

em TI: a) o alinhamento da estratégia corporativa (business e TI), tecnologia da informação

e dimensões organizacionais; e b) uma robusta infra-estrutura de TI instalada, incluindo

redes e padrões estabelecidos.

Nessa direção dois aspectos sobressaem. O primeiro diz respeito à administração de TI da

instituição, como é conduzida, incluindo os balizadores, os espaços de manobra, a avaliação

dos impactos das inovações sobre a organização, os grupos, os indivíduos, e como a

mudança apoiada em TI é encarada pelos indivíduos e assimilada pela cultura

organizacional. O segundo aponta para a capacidade de entrega que a infra-estrutura de TI

(inclusive de sistemas de informação) tem num dado instante naquela organização.

Quanto à administração de TI, o foco recai sobre as necessidades de integração do

planejamento e da gestão de tecnologia da informação" ao planejamento e à administração

estratégica da organização, sobre a aderência de TI às políticas organizacionais e sobre o

que Venkatraman (1994, 1991) chama, de maneira apropriada, de co-alinhamento (afmal é

uma via de mão dupla) das ações de TI com as estratégias definidas pela e para a

organização. Nesse assunto há uma quase unanimidade entre os autores (Parsons, 1983;

Mcfarlan, 1984; Porter & Millar, 1985; Davenport & Short, 1990; Keen, 1991; Morton,

1991; Boynton et alii, 1992; Davenport, 1994; Meirelles, 1994; Venkatraman, 1994;

Nogueira, 1999; Soares, 2000).

Quanto à infra-estrutura de TI, trata de avaliar quais serviços, básicos e avançados, a infra-

estrutura de TI instalada oferece (Broadbent, Weill & St. Clair, 1999), sem desconsiderar

planos de ação para atualização ou ampliação da arquitetura de tecnologia (Mitchell &

Zmud, 1999). Há que se considerar o implementado e o que se planeja para a organização.

Isso precisa estar refletido nos planos de TI e suas necessidades de investimentos, de

maneira que as atualizações tecnológicas aconteçam em fma sintonia com as estratégias de

negócio da organização (Nogueira & Amaral, 1992).
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Esses dois aspectos de TI, gestão estratégica e infra-estrutura de TI, mostram-se

fundamentais na avaliação da variável Alinhamento de TI, proposta no presente trabalho,

vista como o nível dos serviços oferecidos pela infra-estrutura de TI e o grau de

alinhamento entre os negócios e TI.

Finalmente, registre-se que, para a maioria dos negócios, as áreas de TI continuarão a

crescer em complexidade de gestão e em necessidade de investimentos (Burton, 2001),

lembrando, todavia, que as soluções capitaneadas por TI devem ser, cada vez mais,

consideradas como propriedade intelectual e ativos de valor para as organizações, ao invés

de meros itens de custo (Lanowitz, 2001).

I Vale citar o período completo: "lnformation technology is changing the way companies operate. It is
affecting the entire process by which companies create their products. Furthermore, ir is reshaping the
product itself:" (Porter & Millar, 1985, p. 150).

2 Bretschneider (1990) vê o nível hierárquico do principal executivo de TI como indicador da importância de
TI na organização, acrescenta que esse nível tende a ser mais alto nas organização privadas do que nas
públicas.

3 Algo como "arquitetura gerencial de TI", no sentido da existência de padrões organizacionais nos processos
de tomada de decisão relativas à TI.

4 Nota-se forte tendência para incorporar aí questões relativas aos recursos da informação, extrapolando a
mera preocupação com tecnologia, aspecto importante que, entretanto, foge ao escopo deste trabalho.
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11.6 NEGÓCIOS NA ECONOMIA DIGITAL: O ESPAÇO VIRTUAL

o uso de TI sempre foi considerado invasivo na vida dos indivíduos e das organizações,

embora acontecesse, muitas vezes, de modo imperceptível. A invasão é cada vez maior e a

imperceptibilidade deixou de existir com a oferta dos serviços eletrônicos, iniciada pelas

redes privadas de grandes corporações e consolidada pela ubiqüidade da internet. A efetiva

fundação do espaço virtual de negócios se deu com a convergência entre as tecnologias de

informação e de comunicação (TIC), ocorrida na prática através da internet, a partir de

meados dos anos 90, e hoje consolidada nos países desenvolvidos e em consolidação nos

países em desenvolvimento (OECD, 2000b).

Como conseqüência o mundo desenvolvido assiste ao avanço da vida digital que vem

revolucionando as economias, as sociedades e o cotidiano das pessoas. Esse fenômeno de

há muito anunciado e esperado (Negroponte, 1996) tem sua parte mais visível na explosão

dos serviços eletrônicos, em especial os webservices, entendidos como aqueles disponíveis

via internet.

A OECD (2000a, p.56) destaca como a mais forte razão para o grande impacto das TIC na

economia norte-americana, em especial na segunda metade dos anos 90, a

"[ ...] convergência entre os setores das telecomunicações e da tecnologia da informação
acelerou-se por volta de 1994-1995, com o surgimento das aplicações de infra-estrutura na
Internet, a rede mundial de computadores e o navegador[ ...] que expandiram enormemente
o potencial das TIC's. A um custo relativamente baixo, essas tecnologias interligaram o
parque de computadores existentes e os sistemas de comunicação numa rede aberta que
aumentou de maneira significativa a sua utilidade."]

A ligação entre telecomunicações e as tecnologias de informação resultou na oferta da

infra-estrutura necessária para fazer florescer o denominado e-businessi, com seus novos

requisitos, como alta disponibilidade em serviços 24x7 - 24 horas por dia, 7 dias por

semana - melhor desempenho, interoperabilidade, controle de acesso, segurança e garantia

de privacidade, conforme registro de diversos autores (Burton, 2001 ; Fisher, 2000;

Albertin, 2000b; Amor, 2000; Ramos & Veldman, 2000; Thibodeau, 2000; Hoffman,

1999).
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Uma plataforma de e-business é um complexo amálgama de conceitos e de velhas e novas

tecnologias que se constrói sobre a infra-estrutura de TI e de rede, a partir de interesses ou

pontos de vista particulares (Burton, 2001). Ainda segundo Burton, as melhores

plataformas podem até utilizar soluções proprietárias, entretanto as que obtêm os melhores

resultados a longo prazo são aquelas que usam soluções padrões para sua infra-estrutura.

Essas soluções padronizadas de infra-estrutura caminham para uma disponibilidade

comercial com níveis ascendentes de qualidade e descendentes de custos, porém ainda não

estão completamente preparadas para atender a todas as demandas da economia virtual. Há,

na literatura, referências a baixo custo, fácil e livre acesso, bons níveis de serviços da rede

pública de comunicação (OECD, 2000a, 2000b; Albertin, 2000a). Mesmo com os custos

caindo e a qualidade melhorando, essa ainda não é uma realidade.

Questões, como universalização do acesso e democratização do uso, presentes em quase

todas as discussões sobre utilização das TIC (SocInfo, 2000), continuam pendentes de

encaminhamentos concretos. O mesmo acontece com as preocupações de não permitir que

o acesso às tecnologias digitais, em particular à internet, transforme-se em mais um

instrumento de exclusão social. Há real ameaça da disseminação do uso de tecnologia

provocar divisão digital (OECD, 2000a) entre os que têm e os que não têm acesso à TI e

aos recursos das telecomunicações, quer entre indivíduos, quer entre países, como registra a

mesma OECD (2000b, p. 14): "Há preocupações de que a rápida disseminação de TI possa

levar a uma nova discriminação, a 'digital' entre os que possuem e os que não possuem

acesso à tecnologia.r"

Em um ponto, todavia, há concordância geral: dentro da economia digital, todos os

caminhos levam aos negócios eletrônicos, e o seu carro-chefe, na atualidade e no horizonte

visível de tecnologia, é a internet (Economist, 2001; Martin, 2000), seja como mídia

preferencial (Albertin, 2000a; Evans & Wurster, 1999), seja como espaço virtual de

negócios.

Para analisar o espaço virtual criado pela internet, Angehrn (apud Albertin 2000a) propõe

um modelo, ICDT, com quatro instâncias: 1) Informação - virtual information space, VIS;
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2) Comunicação - virtual communication space, VCS; 3) Distribuição - virtual distribution

space, VDS; 4) Transação - virtual transaction space, VTS.

Em avaliação de cenário de tecnologia, o Gartner Group (Burton, 2001) conclui que a

internet e o e-business mudarão ainda mais profundamente as aplicações e as interações

entre negócios e empresas. As organizações auto-suficientes, verticalmente integradas,

darão lugar a alianças estratégicas e integração de cadeias de valor. Esse novo ambiente, de

tecnologia e de negócios, cria novos fatores críticos de sucesso para os investimentos em

TI.

Burton (2001) inclui como aspectos-chave desse novo ambiente: as transações inter-

organizacionais e multioperadas; a entrega de serviços eletrônicos indepentemente de

dispositivos; a ênfase na personalização e individuação da experiência de cada usuário; as

interações. Como conseqüências desses pontos, os usuários esperam mobilidade, interações

personalizadas, serviços e informações just-in-time, custos reduzidos ou, pelo menos, não

aparentes.

A tecnologia de suporte a essas novas e revolucionárias relações, quer internas (ex.,

intranets), quer externas (ex., extranets e aplicações para consumidores), devido à sua

natureza e aos padrões relativamente abertos adotados na sua evolução, é a internet

(Burton, 2001). Quanto mais esses relacionamentos evoluem, mais aparentes se tornam os

impactos sociais da internet.

Já Hagel & Armstrong (1999) crêem que a consolidação das experiências de e-business

passe por difundir comunidades virtuais, na medida em que a noção de comunidade

compõe os princípios da internet, e faz parte de sua essência estabelecer e reforçar

conexões entre pessoas. Essa noção basilar do cyberespace ainda não se incorporou em

defmitivo à cultura das organizações que utilizam a internet (Ramos & Veldman, 2000).

Para Venkatraman & Henderson (1998), essas comunidades representam o que há de mais

essencial nas questões de interação no espaço virtual e sinalizam um deslocamento de

poder dos fornecedores para os consumidores ao portarem-se como fontes coletoras e

disseminadoras de informação. Elas são vistas por Martin (2000) como um dos pilares do
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futuro da internet. Sua importância também é registrada por Amor (2000), embora nesse

caso com a visão muito estreita de redução de custo que ocorrena pela diminuição do

trabalho de atendimento aos clientes.

Esse é, portanto, um cenário que já começou a caminhar para:

• o crescimento explosivo do segmento business-to-business (B2B);

• a intensificação das relações de negócios, aí a interoperabilidade entre organizações;

• network computing como padrão de solução para os negócios digitais;

• disseminação do webservice como modelo para os negócios baseados na internet;

• a necessidade de estabelecer alianças e parcerias - ou, pelo menos, outsourcing

estratégicas em TIC, como necessidade competitiva;

• a integração entre as aplicações legadas e as novas aplicações web como fator crítico de

sucesso para o e-business;

• a aproximação cada vez maior das ditas tecnologias convergentes;

• o acesso à internet através de um número cada vez maior de dispositivos, inclusive os

de uso doméstico e os de uso pessoal.

É nesse cenário de completa ebulição que os negócios da econonna digital estão

acontecendo.

J Tradução livre do original em inglês: "...convergence ofthe telecommunication and information technology
sectors accelerated in 1994-95 with the emergence of the lnternet's key infrastructure applications, the
World Wide Web and the browser ... whicli greatly expanded the potencial of 1CT. At relatively low cost,
these technologies linked the existing capital stock of computers and communications systems in an open
network that significantly increased their utility"

2 O Gartner Group (Lanowitz, 2001, p.1) define e-business como "any net-enabled business activity that
transforms internai and externai relationship to create value and exploit market oportunities driven by new
rules ofthe 'connected economy'". A IBM (apud Amor, 2000, p.7) prefere "a secure, flexible and
integrated approach to delivering differentiated business value by combining the systems and processes that
run core business operations with the simplicity and reach made possible by internet technology,"

3 Tradução livre do original em inglês: "There are concerns that the rapid spread of information technology
may lead to a 'digital divide' between those with access to the technology and those without:"
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11.7 SERViÇOS ELETRÔNICOS NA INTERNET1

Os óbvios impactos da internet nas transações da economia, digital ou não, já não permitem

às organizações ignorarem as inevitáveis e, por vezes, radicais mudanças exigidas para

enfrentar esse novo ambiente de negócios.

Kanter (2001) assinala que empresas tradicionais de todos os tipos têm declarado seu

"renascimento" como negócios ponto-com (dot-com) quando, em verdade, vêm evitando as

profundas mudanças requeridas para essa metamoforse. A autora, jocosamente, diz que

parecem ter restado apenas dois tipos de empresas no mundo inteiro: as "doi-com" e as

"wanna-dots". As primeiras, nascidas internet, só operam negócios on-line; enquanto as

segundas, organizações já estabelecidas, muitas delas líderes de seus setores nos negócios

off-line, tentam incorporar a internet nos seus negócios.

O grande desafio para as empresas cujo berço não foi digital "[ ...] é saber quando mudar,

como mudar e como preparar as pessoas para viverem com as conseqüências da mudança"

(Kanter, 2001, p.92). Portanto, o sucesso na internet exige repensar os processos de

trabalho de toda a organização, com revisões radicais sobre as relações com os clientes, as

comunicações interna e externa, a tomada de decisão, o comportamento gerencial, a

motivação dos empregados. Em resumo, o problema não é de tecnologia, é de cultura.

Por seu turno, Venkatraman (2000) entende que os problemas vicejaram porque a maioria

das empresas, até recentemente, encarava a web como mais uma ferramenta em suas

operações, portanto, com importância limitada. Repentinamente, elas se defrontam com o

desafio de tornarem a internet e o e-commerce partes integrantes de suas estratégias de

negócio, ao invés de simples projetos individuais.

Avança argumentando que, embora os impactos da internet nas relações business-to-

consumer (B2C) sejam inegáveis, a revolução de fato acontece no business-to-business

(B2B), onde as empresas reestruturam suas operações com os parceiros comerciais. E mais,

a internet se consolida como um backbone crítico para os negócios, e numa velocidade

superior àquela que se imagina possível. O acesso à web se expande para além dos

computadores pessoais, chega aos celulares, aparelhos de TV, handhelds, videojogos,
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automóveis ... São argumentos com os quais concordam Amor (2000), Burton (2001) e

Lanowitz (2001).

Para lidar com esse ambiente efervescente e estabelecer estratégias para operar na web,

Venkatraman (2000, p.16) propõe às organizações uma agenda de discussão com cinco

questões (quatro aspectos básicos e um quinto ponto, o desafio do alinhamento):

1. Qual a sua visão estratégica das operações ponto-com?

2. Como você conduz as operações ponto-com?

3. Como você aloca os recursos-chave para as operações ponto-com?

4. Qual a sua infra-estrutura de operação para as operações ponto-com?

5. Seus gerentes estão alinhados para encaminhar a agenda das operações ponto-com?

Nesse mesmo caminho, Burton (2001) defende o estabelecimento do que denomina

plataforma de e-business - um conjunto, ainda a ser defmido, de tecnologias e melhores

práticas - que possa dar substrato técnico às aplicações web e permita trazê-las à arena

central dos negócios com menores riscos do que os relacionados com o pioneirismo

tecnológico. Em apoio ao seu argumento, traz previsão do Gartner Group de que em 2002,

com 0,8 de probabilidade, os grandes fornecedores de infra-estrutura de software

apresentarão plataformas middleware para competir no mercado de e-business.

Sustenta também que o foco primordial das aplicações e experiências orientadas ao usuário

será o fornecimento de informação e a interação com o cliente, na direção do formato

"device independent", a completa independência de dispositivos. Socorre-se, então, de

outra previsão do Gartner Group, essa com 0,7 de probabilidade, de que, em 2004, com o

surgimento de "webtops'", os serviços eletrônicos serão acessados de qualquer ponto, com

mais freqüencia através de dispositivos móveis e de comunicação sem fio do que via

computadores pessoais. O mercado aponta, de fato, nessa direção. Exemplo disso é a estréia

da nova geração de telefones celulares, denominada 2,5G, a segunda geração e meia,

trazendo maior confiabilidade e velocidade ao acesso à internet a partir de celulares - com

adoção da comutação por pacotes e 1inks de 60 a 100 kbps, contra os atuais 15 kbps e a

instável comutação por circuito (Costa, 2001).
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Concreta desde já é a adoção, de maneira natural e quase unânime, do auto-atendimento

como modelo para os serviços eletrônicos (Segre & Bastos, 2000; Schwartz, 1998). Isso

tem significado menores custos para o fornecedor e maior satisfação para o usuário (Soares,

2000). Para Schwartz (1998), o auto-atendimento oferece o mais alto nível de conforto ao

consumidor, incluindo controle e conveniência na utilização da ferramenta.

Esse conforto e essa conveniência devem ser melhor explorados na medida em que no

momento da prestação dos serviços eletrônicos abre-se a possibilidade de coleta de

informações sobre os clientes/usuários, numa via de mão dupla (Soares, 2000; Amor,

2000), embora com as conhecidas dificuldades de convencer aos usuários a responderem

sobre sr'. Se essas informações resultarem em mais e melhores serviços, fechar-se-á um

círculo virtuoso, o que representa rica possibilidade a ser explorada, visto que, segundo

Schwartz (1998), a web não é, nem será, mídia de massa, apesar do seu grande alcance. É,

antes, mídia interativa e pessoal, em que a experiência de cada usuário é diferente da dos

demais (Schwartz, 1998; Ramos & Veldman, 2000). Isso permite atingir o que talvez se

constitua no maior objetivo da personalização na web: a informação certa, no tempo certo,

ao usuário certo (Burton, 2001).

Por outro lado, Soares (2000) destaca que o cliente começa a ter consciência do valor das

informações sobre os seus hábitos de consumo para as empresas e de que é possível cobrar

para prestá-las. Para Schwartz (1998), o cliente precisa ser recompensado por fornecer seus

dados e ensina: "Não apenas colete informações pessoais para as suas próprias frnalidades;

use-as de modo que forneçam ao consumidor um benefício tangível." (p.62).

Segundo Ramos & Veldman (2000), conquanto haja necessidade de um estímulo para

conseguir que o consumidor forneça seus dados, pessoais ou de hábitos de consumo, ou

participe de ciclos de desenvolvimento de serviços e produtos, a maior valorização recai

sobre possíveis laços de confiança do que sobre vantagens outras, como as frnanceiras ou

os acessos privilegiados no site.

Em verdade, há o reconhecimento de que as experiências de maior êxito em e-business têm

como pedra-de-toque a confiança depositada pelo usuário no website (Ramos & Veldman,
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2000; Jones et alii, 2000; Hagel & Armstrong, 1999; Hoffman et alii, 1999; Schwartz,

1998).

Essa confiança do usuário talvez explique porque os maiores exemplos de sucesso na oferta

de serviços eletrônicos na web venham do setor bancário (Soares, 2000; Amor, 2000), onde

confiança, segurança e privacidade sempre foram chaves no relacionamento com os

clientes.

Isso, claro, sem embargo dos argumentos, também irrefutáveis, de Lema (apud Soares,

2000) ao assegurar que os bancos investem na internet menos pelos ganhos de imagem e

mais pelas possibilidades de redução de seus custos operacionais, já que os acessos dos

clientes a partir de seus micros pessoais, em casa ou no trabalho, não geram, para os

bancos, despesas com pessoal, instalação de equipamentos ou manutenção de terminais.

Soares (2000) cita um estudo publicado na Gazeta Mercantil4 onde se estima que uma

transação via web tenha 20% do custo da mesma transação realizada no caixa da agência.

Esse percentual é de apenas 2% nos Estados Unidos, segundo Venkatraman (2000). Eis

resultados que beiram o ideal de qualquer organização: clientes mais satisfeitos, custos

mais baixos.

A despeito desses resultados animadores, é essencial considerar as recomendações do

Gartner Group (Burton, 2001) para que as organizações, em suas soluções de negócios

eletrônicos, a) tenham como foco primário a integração na web de aplicações oriundas de

ambientes diversos e b) abram espaço para as experiências do, ou junto ao, usuário, dando

maior valor às interações com os clientes do que às transações de e-business.

Com isso concorda Venkatraman (2000), ao sugerir "experimentar sempre", afinal as

formas futuras de negócios nunca são óbvias, embora seja fundamental estabelecer-se visão

assertiva e racionalidade para esses experimentos, incluindo aí um mandato para canibalizar

de forma pró-ativa os modelos correntes. O perigo desses experimentos é serem

encaminhados como projetos autocontidos e tangenciais às operações principais. Eles

precisam ser tratados como passos para migração e transformação das corporações em

direção ao mundo ponto-com, inclusive com revisão radical dos processos.
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Defmitivamente para esse autor, uma estratégia de negócio que negligencia a "rede" está

destinada ao fracasso. O planejamento estratégico já não pode ser dirigido pelo calendário,

mas pela experimentação estratégica e a rápida adaptação.

Afmal, adverte, o poder da web reside em possibilitar a criação de novos modelos de

negócios e companhias tradicionais encontram dificuldades em ir muito além do

refinamento dos negocios atuais e criar processos radicalmente diferentes. Kanter (2001)

faz coro a esses argumentos.

Nos negócios digitais, mais do que nunca, vale o aforismo de que sucessos passados não

garantem sucessos futuros.

I A internet abrange vários serviços, tais como, world wide web, intranets, extranets, e-mails, chats, list
servers, newsgroups. O tratamento distinto não é relevante quando o propósito é discorrer sobre aspectos
estratégicos da utilização dessas tecnologias nas organizações.

2 Burton (2001, p.17) descreve "webtops" como um novo paradigma, representado por um dispositivo que
utilizará o portal da organização como webserver e será o ponto primário de acesso aos serviços oferecidos,
através de uma interface web em lugar da conhecida "wintel", Windows+Intel,

3 Segundo Hoffman et alii (1999), quase 95% dos internautas negaram-se a dar informações pessoais, pelo
menos uma vez, a websites, enquanto 40% forneceram dados demográficos falsos.

4 Relatório Bancos e a Internet, 21 de março de 2000.



57

11.8 SERViÇOS ELETRÔNICOS E GOVERNO

Incólumes, por essa avalanche representada pela internet, por certo os serviços públicos não

passariam. E embora um crescimento vertiginoso na oferta de serviços públicos via web

seja esperado para os próximos anos - Symonds (2000) prognostica que após o e-commerce

e o e-business, a próxima revolução é a do e-government - na atualidade tais facilidades

continuam longe da amplitude e disseminação desejadas, e poderiam mesmo ser

classificadas de tímidas. A maioria dos sites de órgãos públicos é de divulgação

institucional ou de informações, não oferecem serviços, nem são interativos, ainda que haja

esforços nesse sentido. Em estudo de múltiplos casos nos três níveis de governo, Cunha

(2001) conclui que o objetivo dos governos na construção de portais na internet até agora é

a eficiência. Não é a prática democrática ou o exercício da cidadania os motivos que levam

governos a implementarem e cidadãos a acessarem esses portais.

Ainda é restrito também o número de trabalhos sistematizados, relatórios de pesquisas,

artigos técnico-científicos que permitam montar um referencial mais claro e consistente

sobre as experiências governamentais com os webservices. O que se encontra, em boa

medida tendo como mídia a própria internet, são textos de cunho jornalístico, quando não

panfletário, e relatos de casos de entidades públicas cuja principal fmalidade é elencar as

chamadas "best practices". Embora todas essas iniciativas sejam de grande valia na

disseminação dos serviços e até possam servir como benchmark e na orientação das ações

de entidades públicas, carecem de fundamentos teóricos para generalizações, prescrições ou

explicações desses fenômenos, nos limites do setor público.

Com algumas poucas exceções, a área pública chega com bastante atraso à internet

(Symonds, 2000). Muitas são as razões invocadas. Governos são monopólios e não sofrem

com concorrentes que, pelo menos diretamente, ameacem os seus "negócios", isso significa

menor pressão e velocidade na adoção de novas tecnologias. Há aspectos legais a serem

considerados, a exemplo da validade jurídica de documentos e processos eletrônicos, ou da

segurança, integridade e privacidade dos dados sob custódia dos governos, o que implica na

necessidade de desenvolver um novo e inovador arcabouço jurídico. Ou ainda as

constrições inerentes à gestão pública, resultando em menor agilidade e rapidez na
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defrnição e adoção de soluções de TI. Isso sem entrar em outras mazelas costumeiramente

debitadas à burocracia estatal e que estão fora do escopo desse trabalho.

De qualquer modo, quando se trata de e-business, não restam dúvidas do considerável

atraso que o aparelho de estado padece se comparado ao ambiente empresarial. Contudo

interessa ressaltar aqui que a forma de enfrentar essa situação tem sido a de tomar

emprestado ao receituário privado prescrições para os problemas públicos. E isso não é algo

isento de risco, muito pelo contrário.

A despeito da indiscutível utilidade do emprego de conceitos, técnicas e ferramentas de

gestão empresarial à gestão pública, a lógica e as peculiaridades do setor público e de suas

organizações guardam razoável distância das que presidem o mundo dos negócios (Torres,

1997). Talvez a principal distinção resida no contraponto empresa-cliente versus

estado-cidadão, onde alguns pretendem, equivocadamente, forçar paralelismos.

A lógica da competição, inerente ao ambiente empresarial, que passa pela escolha da

clientela e a busca de sua fidelização, não é, nem pode ser, a mesma que orienta as ações

dos órgãos públicos no atendimento ao cidadão e às pessoas jurídicas. Da mesma forma que

à pessoa, física ou jurídica, não cabe escolher o fornecedor ao demandar serviços públicos,

não é possível às entidades públicas segmentar mercados e selecionar clientes para ofertar,

a preços diferenciados, os bens e serviços relacionados às funções básicas do estado. E

mesmo nos casos em que se permite tarifas diferenciadas para bens e serviços públicos, a

disparidade não se sustenta na maximização do lucro, mas em outra ordem de preocupação

normalmente ancorada no que os economistas defrnem como extrafiscalidade dos tributos'.

No entanto, dado o valor potencial do mercado de governo, bem como as experiências

vividas por alguns países, como Estados Unidos e Canadá, é crescente o interesse de

grandes empresas pelas oportunidades que emergem no segmento. Uma explosão dos

negócios ligados a governo eletrônico é esperada para os próximos anos (Rotta, 2001).

Dados do Gartner Group, apresentados por Thibodeau (2000), dão conta de que os gastos

públicos com e-government nos Estados Unidos - em todos os níveis de governo: federal,

estadual e local- saltarão de 1,5 bilhão de dólares em 2000 para 6,2 bilhões em 2005.
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Para Symonds (2000) os governos já começaram a tomar consciência do papel alavancador

de suas estratégias de atuação no espaço virtual sobre os negócios em geral. No plano da

cidadania, o grande impacto não será na forma como os serviços públicos são prestados,

porém na relação entre os governos e os cidadãos. Ele crê que na universalização do acesso

à internet e nas ações de governo eletrônico podem residir as forças necessárias para vencer

a segregação digital (digital divide) e fundar os princípios de uma "democracia digital".

Contudo não se deve minimizar as dificuldades que os governos enfrentam na adoção da

internet como mídia principal dos seus serviços. Efetivamente a web abre amplas

possibilidades de inovação na prestação de serviços, porém as organizações que não

nasceram ponto-com têm dificuldades de ir além do refinamento dos seus atuais processos

para redesenhá-los (Davenport, 1994) e criar outros radicalmente diferentes (Kanter, 2001;

Venkatraman, 2000).

Em se tratando de projetos de mudanças, categoria na qual se enquadra o redesenho dos

processos de negócios, o fator crítico de sucesso de maior importância é uma liderança

forte e comprometida (Meirelles, 1994; Nogueira, 1999; Senge, 1995). Afmal a tecnologia,

embora crucial na viabilização dos novos processos, pode ser considerada uma barreira

menor à ampla adoção e implantação de serviços eletrônicos.

As organizações públicas se encaixam à perfeição ao caso, com o agravante de que a maior

parte dos custos indiretos dos serviços, ou mesmo dos custos diretos, sempre ficou com os

usuários: perda de tempo, custos de informações desencontradas, retrabalhos, idas e vindas

nos meandros da burocracia. Aliás, Ribas (2001), escrevendo sobre as dificuldades pelas

quais passam as ponto-com, propõe que se meça o sucesso das "empreitadas on-line" com

base em tempo economizado e em intermediários dispensados pelos interessados. A

sugestão vale, sem retoques, para as iniciativas dos poderes públicos na internet.

I Extrafiscalidade é o termo que designa a utilização de tributos (impostos, taxas ou contribuições) com
finalidades diversas à de obtenção de receita, permitindo que, dessa forma, os governos intervenham em
questões sociais, políticas ou econômicas.
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111. METODOLOGIA

111.1DAS PERGUNTAS DA PESQUISA

A pesquisa se concentra na investigação de duas perguntas:

1. É possível segmentar os participantes da pesquisa de acordo com seu grau de

Consistência da Ação Político-administrativa, seu nível de Formalização do

Planejamento, o Alinhamento de seus Recursos Humanos, o seu Direcionamento para o

Futuro, o Alinhamento da sua Tecnologia de Informação e a sua Oferta de Serviços

Eletrônicos?

2. Há, para as organizações participantes da pesquisa, influências do grau de Consistência

da Ação Político-administrativa, do nível de Formalização do Planejamento, do

Alinhamento dos Recursos Humanos, do Direcionamento para o Futuro e do

Alinhamento da Tecnologia de Informação sobre a Oferta de Serviços Eletrônicos?

111.2DAS HIPÓTESES

A seguir são apresentadas as hipóteses da pesquisa, num total de oito, com a segunda delas

trazendo uma hipótese complementar.

1. HO,l - Não existem segmentos estatisticamente diferenciados quanto aos escores

fatoriais da Consistência da Ação Político-administrativa, da Formalização do

Planejamento, do Alinhamento dos Recursos Humanos, do Direcionamento para o

Futuro, do Alinhamento da Tecnologia de Informação e da Oferta de Serviços

Eletrônicos.

2. HO,2- Não existe função de classificação estatisticamente significante que discrimine as

secretarias participantes da pesquisa em categorias, de acordo com os fatores defrnidos.

HO.2A- Não existe função de classificação estatisticamente significante que discrimine

as secretarias participantes da pesquisa em categorias, de acordo com os itens

elementares das variáveis principais.

3. HO,3 - O nível de Formalização do Planejamento não é influenciado pelo grau de

Consistência da Ação Político-administrativa da Secretaria.
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4. HO,4 - O Alinhamento dos Recursos Humanos não é influenciado pelo nível de

Formalização do Planejamento, nem pelo grau de Consistência da Ação Político-

administrativa da Secretaria.

5. HO,5 - O Direcionamento para o Futuro não é influenciado pelo Alinhamento dos

Recursos Humanos, nem pelo nível de Formalização do Planejamento, nem pelo grau

de Consistência da Ação Político-administrativa da Secretaria.

6. HO,6 - O Alinhamento da Tecnologia de Informação não é influenciado pelo

Direcionamento para o Futuro, nem pelo Alinhamento dos Recursos Humanos, nem

pelo nível de Formalização do Planejamento, nem pelo grau de Consistência da Ação

Político-administrativa da Secretaria.

7. HO,7 - A Oferta de Serviços Eletrônicos não é influenciada pelo Alinhamento da

Tecnologia de Informação, nem pelo Direcionamento para o Futuro, nem pelo

Alinhamento dos Recursos Humanos, nem pelo Nível de Formalização do

Planejamento, nem pelo grau de Consistência da Ação Político-administrativa da

Secretaria.

111.3DAS VARIÁVEIS

Seis variáveis foram usadas para realizar o teste das hipóteses. São elas:

1. Consistência da Ação Político-administrativa, variável desenvolvida com base nos

trabalhos de Rainey, Backoff & Levine (1976), Bretschneider (1990), Thong, Yap &

Seah (2000), cujo objetivo é avaliar o nível de influência do ambiente sobre a secretaria,

em particular as influências políticas e burocráticas, e como isso afeta as ações e

decisões da secretaria, inclusive as que resultam em inovações.

2. Formalização do Planejamento, adaptada do trabalho de Nogueira (1999), procura

estabelecer o nível de estruturação do processo de planejamento e como a organização

seleciona, avalia e controla os projetos daí oriundos.

3. Alinhamento dos Recursos Humanos, adaptada do trabalho de Nogueira (1999),

tenciona medir a orientação que a instituição dá às suas políticas de recursos humanos,
.'

apesar das contingências do ambiente onde está inserida.

"
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4. Direcionamento para o Futuro, adaptada do trabalho de Nogueira (1999), busca avaliar

a visão de futuro da organização, o sentido de inovação e de urgência, a preocupação

com questões estratégicas e a ênfase nos resultados.

5. Alinhamento da Tecnologia de Informação, desenvolvida com base nos trabalhos de

Broadbent, Weill & St. Clair (1999), Bretschneider (1990), Nogueira (1999),

Venkatraman (1991), propõe entender em que medida os recursos de TI são vistos

como estratégicos e qual o seu nível de alinhamento às estratégias da instituição, como

se dá o planejamento, o investimento, a gestão e o uso de TI, bem como quais são os

serviços existentes e a sua disponibilidade.

6. Oferta de Serviços Eletrônicos, adaptada do trabalho de Soares (2000) e com subsídios

do trabalho de Davenport (1994), onde a meta é avaliar como é tratada a questão da

oferta de serviços eletrônicos, como se dá a presença da organização na internet e quais

os resultados até então obtidos com o uso da web.

Essas variáveis foram concebidas para serem medidas, em sua quase totalidade, através da

avaliação das respostas dadas pelas organizações pesquisadas às proposições apresentadas

em questionário (Marconi & Lakatos, 1982), dentro de uma escala do tipo de Likert com

seis pontos, onde não aparece a posição neutra de forma a fazer o respondente emitir sua

opinião ou atitude (Burns & Bush, 2000) diante de cada proposição:

DISCORDO CONCORDO

]. Totalmente 1 2. Muito I 3. Pouco 4. Pouco -I 5. Muito 16. Totalmente

A mensuração de variáveis de natureza não quantitativa através de escalas ordinais, das

quais a de Likert é das mais conhecidas, tem ampla utilização em trabalhos de pesquisa em

ciências do comportamento (Bretschneider, 1990; Burns & Bush, 2000; Grover et alii,

1999; Hair Jr et alii, 1998; Marconi & Lakatos, 1982; Newbold, 1995; Nogueira, 1999;

Nogueira & Amaral, 1992; Soares, 2000).

o tratamento de escala ordinal como intervalar é procedimento comum, amplamente usado

e de há muito aceito pela comunidade científica, em especial pelos pesquisadores das



63

ciências sociais (Burns & Bush, 2000; Hair Jr et alii, 1998; Marconi & Lakatos, 1982;

Newbold, 1995; Nogueira, 1999).

Kinnear e Taylor, citados por Nogueira (1999, p.30), apontam

"[ ...] ser comum tratar como informação de intervalo escalas referentes a atitudes e
opiniões. Os pesquisadores não estão de acordo sobre o montante deerro de medida que se
encontra nos resultados obtidos de escalasordinais tratadas como de intervalo. A magnitude
desse erro deve ser avaliada comparativamente com as vantagens da análise das
informações associadas com as mais sofisticadas técnicas estatísticas que podem ser
aplicadas às escalas intervalares. Com freqüência, sustenta-se que a característica de
igualdade de intervalos pode ser violada e que o nível de erro introduzido é pequeno, e os
resultados da maioria das técnicas estatísticas não se vêem afetados."

111.4DO QUESTIONÁRIO

o método utilizado no levantamento de dados é a pesquisa survey, através de questionário

respondido por cada um dos principais executivos de tecnologia da informação das

instituições estudadas.

Segundo Freitas et alii (2000, p. 105-106),

"A surveyé apropriada como método de pesquisa quando:
[...]

• não se tem interesse ou não é possível controlar as variáveis dependentes e
independentes;

• o ambiente natural é a melhor situação para estudar o fenômeno de interesse;
• o objeto de interesse ocorre no presente ou no passado recente."

o questionário, cuja construção, inclusive a seqüência das questões, seguiu as

recomendações da literatura sobre projetos desses instrumentos (Burn & Bush, 2000,

Freitas et alii, 2000), pode ser entendido em duas partes. Na primeira, blocos I a VII, estão

as proposições (itens elementares) ligadas às variáveis principais da pesquisa. Na segunda

parte, estão questões adicionais sobre TI (bloco VIII) na organização, além de outras de

ordem geral (bloco IX) perscrutadas com fmalidade descritiva e de traçar um perfil das

organizações pesquisadas. O instrumento de pesquisa completo, um questionário, on-line,

disponibilizado e respondido através da internet, está no Anexo V (modelo original, antes

da edição emHTML).

O desenvolvimento do instrumento de pesquisa tomou por base as referências conceituais

de Bretschneider (1990), Broadbent et alii (1999), Rainey et alii (1976), Thong et alii
\
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(2000), Venkatraman (1991, 1994), Davenport (1994), além de fazer adaptações dos

apresentados no trabalho de Nogueira (1999) e no trabalho de Soares (2000). Quanto ao

design do questionário em si, foram seguidas as recomendações de Burn & Bush (2000,

chap. 11).

Pré-testes, junto a profissionais da área de TI e de estratégia, foram realizados quanto ao

entendimento, adequação e forma do instrumento de levantamento de dados, com vistas a

garantir a validade e a confiabilidade dos resultados (Burn & Bush, 2000; Freitas et alii,

2000; Lakatos & Marconi, 1985), embora o instrumento e as variáveis já tivessem sido

amplamente testados em levantamentos anteriores (Soares, 2000; Nogueira, 1999; Nogueira

& Moreira, 1997; Nogueira & Amaral, 1992).

Para complementar, um perfil das organizações pesquisadas, alguns dados gerais, como

população, receita total realizada, receita tributária, despesa total realizada, foram

levantados usando fontes públicas (IBGE, 2001; Tesouro Nacional, 2002), de maneira a

não sobrecarregar o respondente.

111.5DA EXECUÇÃO DA PESQUISA

A pesquisa contou com o apoio da EAESPIFGV - Escola de Administração de Empresas

de São Paulo da Fundação Getulio Vargas e do CONFAZ - Conselho Nacional de Política

Fazendária e o levantamento de dados ocorreu durante os meses de outubro, novembro e

dezembro de 20011
.

111.5.1UNIVERSO E POPULAÇÃO

o universo de interesse são as secretarias de fmanças, ou de fazenda', de governos

estaduais e municipais no Brasil.

A pesquisa foi aplicada numa população composta pelos principais executivos da área de

tecnologia da informação das secretarias, estaduais ou municipais, de fmanças ou de

fazenda dos estados e municípios brasileiros, correspondendo a um questionário por

instituição.
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DISTRIBUiÇÃO DE ESTADOS E MUNicíPIOS BRASILEIROS POR REGIÃO

Região Estados + DF Municínios
Capitais Interior

Norte 7 7 442
Nordeste 9 9 1.782
Centro-Oeste 4 3 442
Sudeste 4 4 1.674
Sul 3 3 1.156

I Total
11

27 I 26 I 5.496 I
Fonte: IBGE (2001).

POPULAÇÃO DE ESTADOS E MUNicíPIOS BRASILEIROS POR REGIÃO

Região Estados Municínios
das Capitais do Interior

Norte média 1.845.707 555.818 20.428

dp 2.097.581 541.719 30.174

Nordeste média 5.297.709 1.127.240 21.069

dp 3.643.628 714.458 33.226

Centro-Oeste média 2.902.873 745.204 16.590
dp 1.410.009 312.357 29.950

Sudeste média 18.065.603 4.694.574 32.066
dp 14.084.857 4.450.386 81.175

Sul média 8.357.070 1.092.871 18.852
dp 2.637.059 668.819 39.834

Geral média 6.279.424 1.474.169 23.540
dp 7.616.072 2.161.972 53.628

Fonte: Censo Demográfico 2000 (IBGE, 2001).

ALGUMAS CARACTERíSTICAS DE ESTADOS E MUNicíPIOS BRASILEIROS

Característica Estados
Municípios

das Capitais do Interior

População média 6.279.424 1.474.169 23.540

dp 7.616.072 2.161.972 53.628

Receita Total média 5.644.182.935 961.048.044 9.746.060

dp 8.362.676.851 1.671.372.438 31.496.944

Receita Tributária média 3.233.886.313 313.196.814 1.200.492

dp 6.284.652.275 693.953.290 7.093.373

Despesa Total média 5.609.358.276 885.170.903 9.562.425

dp 8.428.650.729 1.438.404.022 30.602.711

Fontes dos dados báSICOS:PopUlaCIOnaIS- Censo Demográfico 2000 (IBGE, 200]).
Financeiros - Tesouro Nacional (2002).
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111.5.2MÉTODO AMOSTRAL

o método amostral utilizado é não probabilístico, com amostragem intencional (Marconi &

Lakatos, 1982), a partir da escolha do pesquisador, constituindo a chamada judgement

sampling (Weiers, 1984), ou amostragem por julgamento (Chisnall, 1980), na qual a base

amostral resulta determinada por especialistas. A escolha se faz calcada no entendimento

de que esse grupo representa a oferta de serviços eletrônicos das secretarias de fmanças ou

de fazenda dos estados e municípios brasileiros, particularmente na internet.

111.5.3BASE AMOSTRAL

A base amostral, da qual resulta a amostragem não probabilística (Weiers, 1984) para esse

estudo, é a lista das secretarias de finanças ou de fazenda dos estados brasileiros, de suas

capitais, do Distrito Federal e das cidades que, embora não sejam capitais, tenham

população igualou superior a 150.000 habitantes, segundo o Censo 2000 (IBGE, 2001).

DISTRIBUiÇÃO DA BASE AMOSTRAl POR REGIÃO E NíVEL DE GOVERNO

Região Estados + DF Municínios Total
Capitais Interior

Norte 7 7 3 17
Nordeste 9 9 20 38
Centro-Oeste 4 3 5 12
Sudeste 4 4 70 78
Sul 3 3 24 30

Total 27 26 122 175
% 15,4 14,9 69,7 100
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POPULAçÃO DA BASE AMOSTRAl POR REGIÃO E NíVEL DE GOVERNO

Região Estados Municípios
Das Capitais do Interior

Norte média 1.845.707 555.818 274.497
dp 2.097.581 541.719 92.266

Nordeste média 5.297.709 1.127.240 255.339
dp 3.643.628 714.458 108.822

Centro-Oeste média 2.902.873 745.204 230.611
dp 1.410.009 312.357 71.290

Sudeste média 18.065.603 4.694.574 343.277
dp 14.084.857 4.450.386 207.253

Sul média 8.357.070 1.092.871 245.877
dp 2.637.059 668.819 79.005

Geral média 6.279.424 1.474.169 303.391
dp 7.616.072 2.161.972 174.391

Fonte: Censo Demográfico 2000 (IBGE, 2001).

CARACTERíSTICAS DA BASE AMOSTRAl POR NíVEL DE GOVERNO

Característica Estados Municípios
das Capitais do Interior

População média 6.279.424 1.474.169 303.391
dp 7.616.072 2.161.972 174.391

Receita Total média 5.644.182.935 961.048.044 152.364.633
dp 8.362.676.851 1.671.372.438 137.062.335

Receita Tributária média 3.233.886.313 313.196.814 29.319.342
dp 6.284.652.275 693.953.290 35.758.730

Despesa Total média 5.609.358.276 885.170.903 148.528.015
dp 8.428.650.729 1.438.404.022 132.986.115

Fontes dos dados báSICOS:Populacionais - Censo Demográfico 2000 (IBGE, 2001).
Financeiros - Tesouro Nacional (2002).

111.5.4 UNIDADE AMOSTRAL

A secretaria de finanças, ou de fazenda, de governos estaduais ou municipais brasileiros.

111.5.5 UNIDADE DE OaSERVAçÃO

A unidade elementar de observação é o principal executivo da área de tecnologia da

informação da organização pesquisada.
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111.5.6 A AMOSTRA

Amostra não probabilística composta por 93 questionários respondidos de maneira válida a

partir de 175 questionários colocados à disposição das secretarias abrangidas pela base

amostral, configurando um percentual de respostas válidas de 53,14%.

A amostra, com os 93 questionários válidos, teve a seguinte distribuição por natureza do

governo ao qual as secretarias se subordinam.

FREQÜÊNCIA COMPARATIVA DAS SECRETARIAS: BASE AMOSTRAL VERSUS AMOSTRA

I I
Base amostrai Amostra % amostra siSecretaria

base amostraIAbs. % Abs. %

Estado 27 15,4 25 26,9 92,6

Municípios das Capitais 26 14,9 24 25,8 92,3

Municípios do Interior 122 69,7 44 47,3 36,1

Total 175 100 93 100 53,1

DISTRIBUiÇÃO, POR REGIÃO E NATUREZA DE GOVERNO, DAS SECRETARIAS NA AMOSTRA

Região I Estados I
Municípios I Total ICapitais I Interior

Norte 6 6 - 12

Nordeste 9 9 7 25

Centro-Oeste 4 2 2 8

Sudeste 3 4 30 37

Sul 3 3 5 11

Total 25 24 44 93
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POPULAçÃO DA AMOSTRA POR REGIÃO E NíVEL DE GOVERNO

Região Estados
Municípios

das Capitais do Interior

Norte média 2.060.435 601.330 -
dp 2.211.901 578.577 -

Nordeste média 5.297.709 1.127.240 256.806

dp 3.643.628 714.458 98.589

Centro-Oeste média 2.902.873 572.516 275.332

dp 1.410.009 127.305 60.490

Sudeste média 23.056.413 4.694.574 395.806

dp 12.170.689 4.450.386 226.681

Sul média 8.357.070 1.092.871 290.092

dp 2.637.059 668.819 108.751

Geral média 6.635.757 1.575.685 356.203

dp 7.805.046 2.281.069 203.781

Fonte: Censo Demográfico 2000 (IBGE, 2001).

CARACTERíSTICAS DA AMOSTRA POR NíVEL DE GOVERNO

Característica
Municípios

Estados
das Capitais do Interior

População média 6.635.757 1.575.685 356.203

dp 7.805.046 2.281.069 203.781

Receita Total média 5.644.182.935 1.010.966.885 192.519.607

dp ·8.362.676.851 1.728 .185 .206 170.023.736

Receita Tributária média 3.233.886.313 332.514.826 41.642.182

dp 6.284.652.275 718.599.487 47.763.130

Despesa Total média 5.609.358.276 929.645.419 184.570.251

dp 8.428.650.729 1.486.187.582 162.598.445

Fontes dos dados básicos: Populacionais - Censo Demográfico 2000 (IBGE, 2001).
Financeiros - Tesouro Nacional (2002).
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111.5.7LEVANTAMENTO DE DADOS

o questionário, on-line, foi colocado à disposição dos respondentes na página internet da

FGV/EAESP/CIA3 entre os dias 05/outubro e 20/dezembro/2001. O acesso foi controlado

por senha, única para cada instituição participante, repassada previamente através de

correspondência.

Concomitantemente à publicação do questionário na internet, 175 cartas em nome da

EAESP/FGV, uma por titular de cada secretaria incluída na base amostral, com a

solicitação para participar da pesquisa, foram expedidas na primeira semana de outubro. Na

mesma correspondência, seguiram as instruções de acesso ao questionário. Esses

documentos estão no Anexo V.

Além das informações de praxe, das referidas no parágrafo anterior, da identificação do

pesquisador e das instituições de apoio ao trabalho (FGV /EAESP e CONF AZ), a

correspondência ressaltava a importância e o propósito da pesquisa, a explicação do porquê

da inclusão do respondente na base amostraI e o incentivo à participação (Burn & Bush,

2000, p. 357).

Assim, aplicou-se um questionário para cada uma das 175 (cento e setenta e cinco)

instituições da base amostraI. Dos 95 (noventa e cinco) questionários respondidos, 93

(noventa e três), considerados válidos, foram processados. Com vistas a aumentar o número

de respostas, contatos telefônicos e mensagens eletrônicas de acompanhamento foram

realizados durante todo o período de realização do levantamento de dados de "campo".

111.5.8ANÁLISE DOS DADOS

Os dados foram processados com a utilização do software SPSS, versão 10.0, para as

análises descritiva e multivariada de dados. Processos complementares foram realizados

com a planilha MS- Excel 97, em especial nos casos de análise descritiva.

Os procedimentos empregados para a análise dos dados e testes das hipóteses estão

detalhados e referenciados nos momentos de sua aplicação. Entretanto, para possibilitar
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uma visão ampla do uso desses procedimentos, a seguir estão listadas e comentadas de

maneira aligeirada as técnicas e ferramentas mais importantes adotadas neste trabalho.

• Análise descritiva - distribuições, médias e desvios-padrão - uso dos procedimentos

FREQUENCIES e BASIC TABLES do SPSS.

• Análise da confiabilidade das variáveis - exame do coeficiente alpha de Cronbach,

calculado através do procedimento RELIABILITY do SPSS.

• Análise fatorial (factor analysis) - redução do número dos itens elementares

(proposições) e a identificação de dimensões latentes em cada bloco do questionário,

resultando nos fatores componentes das variáveis principais da pesquisa. Para tanto,

utilizou-se o procedimento FACTOR do SPSS.

• Análise de cluster (cluster analysis) - processo de conglomeração para investigar as

hipóteses vinculadas à primeira pergunta da pesquisa. A partir da configuração de

clusters hierárquicos pelo Método Ward, optou-se por usar três clusters nas análises. O

procedimento computacional foi CLUSTER do SPSS.

• Teste da hipótese 1 - realizado através da análise multivariada da variância, onde a

variável independente, de natureza nominal, foi o conglomerado (cluster) , enquanto as

variáveis dependentes, os fatores extraídos nas análises fatoriais. Esse exame

possibilitou o teste multivariado da diferença entre as médias dos fatores nos três

clusters, sendo utilizado o procedimento MANOVA do SPSS. Testes F univariados

complementares foram levados a efeito, com o objetivo de verificar, fator a fator, a

existência de diferenças entre suas médias nos três clusters. Adicionalmente foi

executado teste post hoc (opção pelo de Scheffé) para ajudar a esclarecer em quais

clusters os fatores apresentavam diferenças significativas entre as médias. O

procedimento computacional adotado foi ANOV A do SPSS.

• Testes das hipóteses 2 e 2A - compreendeu a análise discriminante múltipla, com o

enquadramento dos casos nos clusters, tendo como parâmetros os fatores extraídos nas

análises fatoriais e resultando em funções discriminantes e na observação dos casos

corretamente classificados por essas funções. Um complemento dessa etapa tratou de

segunda análise discriminante múltipla, buscando enquadrar os casos a partir dos
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próprios itens elementares do questionário, bases das análises fatoriais. O procedimento

usado foi o mesmo da primeira análise, DISCRIMINANT do SPSS, nesse caso,

contudo, com a opção STEPWISE, que prioriza a inclusão das variáveis independentes

para maximizar a significância das funções discriminantes.

• Testes das hipóteses 3 a 7 - realizados dentro de um modelo de path analysis, a partir

da modelagem de equações estruturais resolvidas com o emprego da análise de

regressão múltipla. O procedimento usado foi REGRESSION do SPSS.

• Análise de correspondência - redução dimensional e plotagem em gráficos para

observação e interpretação das dimensões e características de cada conglomerado em

relação aos itens e fatores das variáveis. Uma série de gráficos, um por variável

principal, foi montada, contemplando:

clusters e itens elementares

clusters e fatores

• Análises complementares - objetivo de subsidiar a investigação e abrir possibilidades

para futuros estudos. Realizada análise discriminante com as secretarias, consideradas

por tipo de governo, segundo os fatores componentes das variáveis principais. Exame

da importância atribuída a TI, através dos níveis hierárquicos do executivo de

informática nas secretarias.

I Vale ressaltar que esse foi o primeiro ano de efetiva vigência da Lei Complementar 101, de 05/05/2000, a
Lei de Responsabilidade Fiscal, que, entre outras obrigações, estabelece padrões de formato e periodicidade
para a prestação de contas dos diversos níveis de governo, facilitando o acompanhamento das contas
públicas no Brasil e, por via de conseqüência, análises e trabalhos sobre o assunto. .

2 Ou que outra denominação tenha a instituição responsável pela administração tributária e dos recursos do
tesouro estadual ou municipal.

3 Página do Centro de Informática Aplicada, CIA, da EAESP/FGV.

\
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IV. RESULTADOS

IV.1 ANÁLISE DESCRITIVA

As subseções apresentam, respectivamente, descritivas das variáveis elementares (itens do

questionário), características gerais e características de TI das secretarias da amostra.

IV.1.1 ANÁLISE DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS ELEMENTARES

Aqui são mostrados os resultados primários da pesquisa para cada conjunto de variáveis

elementares oriundas dos itens que compuseram os blocos do questionário .

Os itens (variáveis elementares) aparecem por variável principal, na seqüência das

independentes Consistência da Ação Político-administrativa, Formalização do

Planejamento, Alinhamento de RH, Direcionamento para o Futuro, Alinhamento de TI até a

variável dependente Oferta de Serviços Eletrônicos.

Nas tabelas, os itens foram inseridos com os mesmos números de ordem usados no

questionário original, seguidos por uma descrição sucinta, pela freqüência das respostas

agregadas nas opções 1-2, 3-4 e 5-6 (perguntas com escalas de 6 pontos), pela média e

desvio-padrão obtidos da amostra.

IV.1.1.1 CONSISTÊNCIADAAçÃO POLíTICO-ADMINISTRATIVA

r==r Descrição 1-2 3·4 5-6 Média D

1 Continuidade administrativa 26 14 39 3,962 1,938

2 Alinhamento com nível superior de governo ]4 16 49 4,532 1,640

3 Baixa influência de políticos na Secretaria 15 27 37 4,025 1,544

4 Baixa influência de grupos corporativos na Secretaria 13 25 41 4,076 1,509

5 Mudanças alta administração - baixo impacto nos projetos 15 40 24 3,620 1,435

6 Alinhamento intragoverno 6 23 51 4,600 1,154

7 Baixa dependência de outros órgãos 29 39 12 2,950 1,242

8 Normas não dificultam a escolha de soluções técnicas 31 33 16 3,113 1,484
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No. Descrição 1-2 3-4 5-6 Média
Desvio-
oadrão

9 Excesso de burocracia não atrapalha os processos 39 30 11 2,838 1,316

10 Gerência média tem autonomia para decidir 31 37 12 2,963 1,287

11 Dirigentes têm autoridade sobre subordinados 18 29 33 3,838 1,496

12 Papel diminui na relação fisco-contribuinte 25 22 33 3,688 1,564

13 Secretaria tem boa imagem pública 7 23 49 4,468 1,119

14 Programas de atendimento ao cidadão 18 31 30 3,873 1,488

15 Ressonância social das ações da secretaria 4 20 55 4,747 1,056

Os mais baixos escores médios obtidos nesta variável foram para os itens excesso de

burocracia não atrapalha os processos correntes, baixa dependência de outros órgãos e

gerência média tem autonomia de decisão. Esses resultados revelam um cotidiano de

trabalho contingenciado pela burocracia que caracteriza o ambiente de governo onde se

inserem as secretarias. O excesso de controle ainda parece ser a regra, não havendo

percepção clara de melhorias nos processos burocráticos da administração pública.

Parece vacilante a crença de que existe autoridade por parte dos dirigentes sobre seus

subordinados. Aparentemente esse é, também, o caso da existência de programas voltados

ao atendimento ao cidadão, indicado por uma pontuação média.

Os respondentes observam um forte alinhamento das ações político-administrativas tanto

com o nível superior de governo, quanto internamente ao governo ao qual a instituição se

subordina.

Acreditam ser baixa, nas suas secretarias, a influência de grupos corporativos, ou até

mesmo de políticos, o que é, em certa medida, algo inesperado e positivo. Sem dúvidas um

avanço, ainda que se possa identificar inclinações corporativistas, o que, por seu turno,

proporcionaria a criação de obstáculos a influências externas.
I '. r

Outro item que se destaca por sua maior média é a ressonância social das ações da
'\

Secretaria o que acaba por se refletir positivamente na indicação da boa imagem pública, no
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orgulho de pertencer à instituição e no alto nível de motivação que foram encontrados na

análise da variável de Alinhamento de RH.

IV .1.1.2 FORMALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO

No. Descrição 1-2 3-4 5-6 Média Desvio-
oadrão

1 Definição de missão e objetivos 6 26 59 4,68] 1,]82

2 Comunicação de objetivos e estratégias 36 35 ]9 3,078 1,545

3 Ações futuras bem explicitadas 14 42 34 3,967 1,3] 9

4 Investimentos - mudar processos chaves ]2 22 56 4,456 1,439

5 Mudanças - clareza nas estratégias 13 34 43 4,189 1,357

6 Projetos - estruturas comuns e comparáveis 18 44 28 3,678 1,483

7 Investimentos - explícitos benefícios esperados 10 34 46 4,356 ],360

8 Desenvolvimento de plano estratégico próprio 6 23 61 4,689 1,312

9 Projetos - critérios definidos avaliam término 20 44 26 3,678 1,467

10 Investimentos - avaliação periódica formal 26 38 26 3,578 1,550

11 Projetos - responsável identificado 10 25 55 4,511 1,256

12 Equipes - competência em management 7 36 47 4,400 1,243

13 Equipes - competência em TI 13 38 39 4,144 ] ,411

14 Equipes - competência em liderança 8 43 39 4,244 1,248

15 Projetos - estimativa dos valores 4 34 52 4,467 1,l73

]6 Projetos - indicadores mensuráveis de sucesso ]9 41 30 3,756 1,479

l7 Investimentos - metas quantificadas 18 41 31 3,833 ] ,448

18 Mudanças - preparação das pessoas 25 48 l7 3,433 1,430

19 Avaliação de benefício - redução tempo 12 32 46 4,267 ],444

20 Avaliação de benefício - qualidade 6 26 58 4,622 1,223

21 Avaliação de benefício - valor agregado 8 34 48 4,456 1,256

/
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Não parece haver embaraços - as médias são elevadas - para a identificação da missão e

objetivos, para os investimentos requeridos às mudanças dos processos chaves ou para o

desenvolvimento de plano estratégico próprio. Entretanto, alguns escores mais baixos

levam à observação de que as defrnições estratégicas não têm passado por processos

consistentes de comunicação ao tecido organizacional, os investimentos não são

submetidos a avaliações periódicas formais, nem as pessoas são preparadas para as

mudanças.

Outros pontos de atenção do planejamento, com escores médios, passam pela padronização

das estruturas dos projetos, pelos indicadores mesuráveis de sucesso e pelas metas

quantificadas dos investimentos. São questões que recebem alguma atenção, contudo nada

sugere estarem elas nas preocupações cotidiana dessas instituições.

A avaliação dos benefícios decorrentes parecem ter tratamento mais consistente, com certa

ênfase para os de melhoria de qualidade em relação aos de redução de tempo e de aumento

de valor agregado.

Com relação aos projetos, os responsáveis são perfeitamente identificados, o que é um

contraponto à maior dificuldade de mensuração de sucesso.

Dessa forma, os dados apontam para um melhor planejamento dos projetos, ou menores

deficiências na defrnição de suas estratégias e investimentos, do que para o subseqüente

controle gerencial. As implicações disso se revelam como prejuízos para os resultados

imediatos e para os de longo prazo, como a utilização dos processos de planejamento para o

aprendizado das equipes de trabalho e da organização como um todo. A cultura gerencial

de quantificação e responsabilização é o elo que falta na cadeia.

IV.1.1.3 ALINHAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

No. Descrição 1-2 3-4 5-6 Média D

] Cultura de desafio 27 36 24 3,529 ],539

2 Liderança com clara visão do futuro 2] 32 34 3,862 ],526

3 Recrutamento e seleção - foco criatividade/iniciativa 47 24 ]6 2,793 ],600
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No. Descrição 1-2 3-4 5-6 Média
Desvio-
oadrão

4 Postura criativa e empreendedora - incentivada 33 39 15 3,161 1,478

5 Desafios - profissionais capacitados 13 47 27 3,713 1,355

6 Aprendizagem e troca de experiências - valorizados 21 41 2:5 3,632 1,330

7 Erros eventuais vistos como aprendizado 14 48 25 3,839 1,302

8 Busca de auto-desenvolvimento profissional 12 47 28 3,862 1,268

9 Investimento em desenvolvimento de RH 19 33 35 3,897 1,657

10 Remuneração associada aos resultados 45 32 10 2,701 1,600

11 Remuneração associada ao desempenho individual 52 30 5 2,368 1,415

]2 As pessoas se orgulham da instituição 10 37 39 4,244 1,354

13 Nível de motivação alto 16 29 41 4,128 1,429

14 Forte espírito de equipe 17 44 25 3,721 ],360

Dentre os escores médios obtidos das respostas, os mais baixos estão vinculados à

remuneração, seja ela associada aos resultados das secretarias ou ao desempenho

individual. Esse último caso, inclusive, é bem nítido na tabela e contrasta com um elevado

nível de orgulho de pertencer à instituição.

o recrutamento e seleção com foco na criatividade e iniciativa é também um aspecto

pouco observado, bem assim a postura criativa e empreendedora dentro da organização.

Isso era esperado e é congruente com as restrições legais que condicionam as políticas de

RH no setor público.

Esses aspectos mencionados sinalizam a existência de dificuldades de atrair ou manter

talentos, o que, por si só, termina por constituir grande obstáculo aos avanços dessas

organizações.

Em contrapartida, o orgulho de pertencer à instituição e o alto nível de motivação y

contrastam com os pontos acima, apesar dos escores estarem longe da unanimidade.

Certamente esses itens estão ancorados em outros fatores que não os de remuneração. Esses



resultados podem indicar um círculo virtuoso com a grande autonomia da secretaria dentro

do governo, a percepção de gestão mais técnica, portanto com baixa influência política,

certa tendência a investimentos e desenvolvimento em RH e a boa imagem pública da

instituição.

É importante lembrar que o investimento individual e corporativo no desenvolvimento de

RH é um componente necessário mas não assegura, por si só, uma capacitação eficiente da

equipe de trabalho, uma vez que a capacitação depende também de uma adequada visão de

futuro da organização. O correto direcionamento é imprescindível para que não haja

investimentos em práticas, ferramentas, técnicas e métodos defasados, ou mesmo

incompatíveis, com as novas necessidades da organização. A preocupação com uma

liderança com clara visão do futuro também aparece em parcela das respostas, embora a sua

média não seja objeto de grande relevo, implicando em menor importância dada ao ponto

por boa parte dos participantes da amostra.

IV.1.1.4 DIRECIONAMENTO PARA O FUTURO

No. Descrição 1-2 3-4 5-6 Média
Desvio-
nadrão

1 Crença em futuro radicalmente diferente 27 36 24 4,489 1,174

2 Reinvenção do negócio - urgência percebida 8 23 57 4,602 1,255

3 Visão de futuro - 5-10 anos 13 38 37 4,]48 1,309

4 Visão de futuro refletida em ações CP 19 33 36 3,989 1,418

5 Visão de futuro inovadora 5 32 51 4,568 1,143

6 Novos serviços - criação constante 4 29 55 4,727 1,152

7 Resultados - busca contínua de novos meios 7 22 59 4,727 1,] 22

8 Novas capacitações - construção incessante 2] 33 34 3,886 ],586

9 Situações não convencionais - sempre alerta 6 28 54 4,557 1,2] 2

10 Modelo atual - ameaças e restrições conhecidas 6 37 45 4,398 1,]40

11 Ênfase nos resultados sobre eficiência 8 29 51 4,420 1,257

12 Ênfase na arrecadação sobre cortes 19 34 35 3,898 1,576

78
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No. Descrição 1-2 3-4 5-6 Média
~

13 Ênfase na expansão da base tributária 6 18 64 4,909 1,301

14 Mudanças pró-ativas e não reativas 12 40 36 4,011 1,300

15 Tempo dos executivos - maior para estratégia 19 53 16 3,500 1,194

16 Consciência das competências da organização 13 26 49 4,409 1,506

17 Pioneirismo - sabe em quais iniciativas 8 42 38 4,216 1,198

18 Conhecimento das parcerias - próximos 5 anos 17 53 18 3,670 1,238

Os respondentes inclinam-se a acreditar num futuro radicalmente diferente, apresentam !

uma inovadora visão do futuro e certa propensão ao pioneirismo. Entretanto não vêem essa

visão de futuro refletida nas ações de curto prazo.

Quando se trata de olhar o futuro, emerge a sensação de urgência e, até, de alguma

ansiedade - esses são itens bem pontuados. Todavia, os respondentes pensam que os

executivos não dedicam tempo suficiente às questões estratégicas e ao conhecimento dos

parceiros nos próximos 5 anos.

Percebem a necessidade da criação constante de novos serviços e da busca contínua de

novos meios de melhorar os resultados, o que não se reflete no item de construção

incessante de novas capacitações. O constante alerta para situações não convencionais é

outro item de pontuação alta no ranking de resposta.

Embora esteja no núcleo do principal negócio das secretarias e portanto deva ser sempre

priorizada, a ênfase na expansão da base tributária pode, em se tratando de visão de futuro,

vir a significar simples reforço da eficiência, tradicional forma das organizações públicas

enfrentarem suas necessidades de modernização, em lugar de privilegiar maneiras mais

inovadoras de construir o futuro.
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IV.1.1.5 ALINHAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

No. Descrição 1-2 3-4 5-6 Média
Desvio-

I oadrão

I Existência de um responsável por TI 5 17 62 5,036 1,321

2 TI participa do planejamento estratégico II 26 47 4,369 1,446

3 Alta administração participa do planejamento de TI 10 27 47 4,440 1,374

4 Plano TI de acordo com estratégias 9 25 50 4,488 1,322

5 Plano TI define investimentos, ações e prazos 13 32 40 4,118 1,248

6 Infra de TI de acordo com estratégias 17 34 34 3,894 1,472

7 TI alavanca redesenho de processos 9 43 34 4,058 1,231

8 TI - fator de melhores condições de trabalho 2 18 66 5,105 1,018

9 Controle dos principais recursos computacionais 9 12 62 5,012 1,418

10 Padrões TI implementados 8 22 54 4,667 1,274

]] Executivos dispõem de informações on-line 15 36 33 4,155 1,477

12 Essas informações são atualizadas em tempo real 23 24 37 3,857 ],694

13 Políticas de segurança lógica implantadas 10 31 43 4,357 1,377

14 Políticas de segurança física implantadas 29 37 19 3,271 1,531

15 Auditoria independente avalia regularmente segurança 58 23 5 2,012 1,306

16 Grupo dedicado de prospecção tecnológica 20 45 18 3,446 1,416

17 Operação e gerência de redes 6 37 41 4,369 1,259

18 Correio eletrônico - serviço disponível 14 19 50 4,482 1,756

19 LANs e WANs permanentemente conectadas 13 15 56 4,571 1,638

20 Dados corporativos - administração centralizada 6 19 59 4,952 1,343

21 Contratos de TI administrados pela área de TI 13 26 44 4,349 1,573

22 TI dissemina cultura 6 28 52 4,558 1,233

23 Desenvolvimento de sistemas orientado pelo plano de SI 16 31 38 4,000 1,496

24 MDS implantada e em uso 18 36 32 3,884 1,567
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No. Descrição 1-2 3-4 5-6 Média Desvio-
oadrão

25 Efetivo controle dos projetos de SI 4 34 46 4,571 1,033

26 Avaliação e auditoria dos SI 31 39 16 3,116 1,451

27 Treinamento de novos SI para usuários 14 39 30 3,867 1,332

28 Modelo de dados único 25 36 25 3,605 1,737

29 Dicionário de dados implementado 36 40 10 2,802 1,454

30 BD novos sistemas - projeto integrado ao corporativo 24 35 27 3,651 1,493

31 CASE nos processos de negócio 42 3] 12 2,635 ],565

32 CASE no desenvolvimento de sistemas 38 30 ]8 2,895 ],742

33 Modelo E-R normalizado 22 39 25 3,558 ] ,531

34 Administração de dados - AD implantada 22 33 3] 3,698 1,609

A existência de um responsável por TI nas secretarias é praticamente unânime. O mesmo

ocorre com o controle dos principais recursos computacionais utilizados, a administração

centralizada dos dados corporativos e a percepção de TI como fator de melhores condições

de trabalho. As presenças desses aspectos reforçam a importância crescente que vem sendo

dada à administração de TI dentro das organizações. A isso deve ser acrescentado um plano

de TI alinhado às estratégias traçadas.

Com pontuação média pouco mais abaixo das verificadas nos itens anteriores, porém ainda

elevada, TI é vista como participante do processo de planejamento estratégico, assim como

a alta administração o é no planejamento de TI, indicando positiva reciprocidade.

Um ponto frágil, no entanto, aparece quanto ao papel de TI na alavancagem do redesenho

de processos e quanto à infra-estrutura de TI estar de acordo com as estratégias. Esse último

escore se contrapõe ao fato do plano de TI estar alinhado às estratégias. Em outras palavras,

a infra-estrutura de TI existente não se alinha necessariamente as estratégias defrnidas pela

alta administração da organização.

Podem ser considerados altos também os escores médios associados a padrões de TI

implementados, às redes locais e de longa distância permanentemente conectadas, o papel
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da TI como disseminadora de cultura e a disponibilidade do correio eletrônico. Dentre esses

itens de serviços e padrões de TI, sobressaem a quase inexistência de auditoria regular de

segurança e a baixa pontuação para políticas de segurança física. Para segurança lógica,

aparentemente, as preocupações já são maiores.

o destaque positivo da área de desenvolvimento de sistemas se dá para o efetivo controle

de projetos dos sistemas de informação. A nota mais fraca vai para a avaliação e auditoria

dos sistemas de informação, reforçando o pouco costume com as avaliações regulares de

auditoria, como já citado.

No que diz respeito à administração de dados, chama a atenção a aparente inexistência do

dicionário de dados e do uso de ferramentas CASE nos processos de negócio. Também não

comparece o extensivo uso, como seria de esperar, de ferramentas CASE no

desenvolvimento de sistema.

IV .1.1.6 OFERTA DE SERViÇOS ELETRÔNICOS

No. Descrição 1-2 3-4 5-6 Média D
D

1 Quiosques para acesso público 63 17 8 2,045 1,553

2 Serviços intranet/internet para colaboradores 29 20 38 3,598 1,801

3 Serviços/EDI com outros órgãos públicos 37 25 26 3,114 1,803

4 Cal! center ou central de relacionamento 53 26 9 2,398 1,616

5 Ferramenta CRM implantada 72 14 2 1,580 1,142

6 Serviços em tempo real para contribuintes 28 24 35 3,747 1,875

7 Concessão de inscrição 66 11 11 1,898 1,598

8 Emissão de documento de arrecadação 36 10 42 3,602 2,272

9 Consulta/pagamento de tributos 46 20 22 2,795 1,984

10 Concessão de parcelamento 61 13 14 2,102 1,755

11 Entrega de declarações 45 14 29 2,932 2,105

12 Fornecimento de certidão negativa 52 11 25 2,670 2,099
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No. Descrição 1-2 3-4 5-6 Média Desvio-
oadrão

13 Autorização para impressão de documento fiscal 61 10 17 2,170 1,815

14 Concessão de regimes tributários especiais 67 12 9 1,875 1,552

15 Consultas formais de contribuintes 40 21 27 3,000 1,983

16 Plantão fiscal 47 18 23 2,784 2,014

17 Consultas a pagamentos efetuados 55 10 23 2,545 2,051

18 Consultas a processos 55 8 25 2,602 2,087

19 Consultas à legislação tributária 20 18 50 4,216 1,944

20 Integração com outras redes públicas 49 16 23 2,795 2,063

21 Emissão de auto infração informatizado 55 11 22 2,545 2,022

22 Objetivos da presença web são claros 12 36 40 4,148 1,410

23 Serviços eletrônicos alinhados com estratégias 14 30 44 4,148 1,427

24 Estratégia web comunicada a todos 29 38 21 3,307 1,496

25 Novos SI resultados de redesenhos de processos 24 31 32 3,655 1,641

26 Web trouxe novos parceiros e EDI 20 32 36 3,841 1,515

27 Serviços web - iniciativa não reação 36 31 21 3,239 1,524

28 Serviços web - redefinição estratégia global 33 4] 13 3,034 1,505

29 Serviços web - redefinição principais processos 31 37 ]9 3,149 1,58]

30 Serviços web - redefinição marketing 32 40 15 3,138 1,541

31 Serviços web - redefinição público-alvo 40 31 16 2,885 1,588

32 Serviços web - redefinição quadro de pessoal 45 36 6 2,575 1,369

33 Serviços web - redefinição instalações físicas 45 32 10 2,598 1,482

34 Serviços web - benefícios significativos 25 24 38 3,747 1,734

35 Serviços web - melhor controle sobre contribuintes 30 21 36 3,575 1,756

36 Serviços web - economia de tempo para contribuintes 25 26 36 3,828 1,747
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No. Descrição 1-2 3-4 5-6 Média
Desvio-
oadrão

37 Serviços web - redução do custeio 26 41 20 3,391 1,587

38 Cal! center melhorou atendimento 55 18 14 2,333 1,675

39 CRM melhorou conhecimento sobre contribuintes 62 18 .6 1,884 1,442

40 Web - há um responsável pelo atendimento ao cliente 44 31 12 2,724 1,661

41 Web - usada para pesquisar satisfação do cliente 53 23 11 2,322 1,588

42 Web - usada para estimular sugestões do cliente 50 23 14 2,632 1,713

43 Serviços web - clientes participam dos projetos 56 23 8 2,253 1,549

44 Web - espaço de discussão para usuários (fórum, chat) 72 11 4 1,701 1,277

45 Internet - forte canal de informação e orientação 39 29 19 3,092 1,696

46 Home page - pode ser adaptada pelo cliente 61 16 10 2,138 1,651

47 Cal! center em ambiente web 70 11 6 1,713 1,329

48 Internet - principal canal de serviços 60 24 3 2,115 1,316

Mesmo reconhecendo os benefícios diretos e significativos da entrega de serviços

fazendários via web (escores entre os mais altos do bloco), obtidos pelos serviços já

implantados, ainda é tímida a oferta de serviços por parte dos participantes da amostra.

À exceção dos serviços de consulta à legislação tributária e de emissão de documento de

arrecadação, todos os demais mostram escores médios abaixo do ponto médio da escala. Os

serviços de auto-atendimento, uma tendência generalizada na dita economia digital,

também não escapam ao problema, talvez pelas dificuldades apresentadas quanto à gestão

de TI, conforme comentários à variável anterior.

Os mais baixos escores vão para aqueles serviços que estão no núcleo da função fazendária

como poder concessor: concessão de inscrição, concessão de parcelamento de débito,

concessão de regimes tributários especiais e autorização para impressão de documentos

fiscais. Esses serviços, para serem concedidos pela internet, exigem radical redesenho dos

principais processos administrativo-fiscais das secretarias, além de boa dose de ousadia.

Não sem razão, são hoje oferecidos por poucas instituições.
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Os escores mars altos, nesse bloco, ficam para os itens relacionados aos objetivos e

alinhamento da presença na web, ou seja, aos pontos que dizem respeito à própria área de

informática da secretaria. Admite-se a clareza de objetivos e o alinhamento das estratégias

da presença na web, embora pareça falhar a comunicação desses objetivos e estratégias. A

reconfiguração organizacional como conseqüência da adoção da web também não parece

ser uma regra.

Finalmente, permanecem praticamente inexploradas, para a esmagadora maioria das

secretarias da amostra, as enormes potencialidades de uso da web (itens 40 a 48).
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IV.1.2 CARACTERíSTICAS GERAIS DA AMOSTRA

Os dados dessa seção referem-se aos governos (estado ou município) aos quais as

secretarias integrantes da amostra estão subordinadas. Os dados fmanceiros são relativos ao

exercício de 2000 com valores expostos em R$ 1,00.

DADOS GERAIS POR NATUREZA DO ENTE POlÍTICO

Característica Estados
Municípios

das Capitais do Interior

População (a) média 6.635.757 1.575.685 356.203

dp 7.805.046 2.281.069 203.781

Receita Total (b) média 5.644.182.935 1.010.966.885 192.519.607

dp 8.362.676.851 1.728.185.206 170.023.736

Receita Tributária (b) média 3.233.886.313 332.514.826 41.642.182

dp 6.284.652.275 718.599.487 47.763.130

Despesa Total (b) média 5.609.358.276 929.645.419 184.570.251

dp 8.428.650.729 1.486.187.582 162.598.445

Receita Tributária(a)(b) média 403,33 143,20 110,50

per capita dp 216,54 94,64 100,84

Receitas e despesas em reais.

Fontes dos dados básicos: (a) Censo Demográfico 2000 (IBGE, 2001).
(b) Tesouro Nacional (2002).

DADOS FINANCEIROS - ANO 2000
Valores em reais.

Dados do Balanço 2000 Média Desvio-padrão

A - Receita Orçamentária Total (a) 1.945.625.881 5.195.510.300

B - Receita Tributária Realizada (a) 1.020.195.612 3.704.674.404

C - Despesa Orçamentária Total (a) 1.910.387.072 5.204.827.752

D - Despesa com Administração e Planejamento (a) 594.307.189 1.739.979.201

E - Despesa Liquidada - Secretaria (b) 108.854.638 393.101.012

F - Investimento da Secretaria - 2000 (b) 8.236.498 33.375.074

G - Receita Tributária per capita (a)(e) 197,66 187,42 .,/

Fontes dos dados básicos: (a) Tesouro Nacional (2002).
(b) Respostas ao questionário.
(c) Censo Demográfico 2000 (IBGE, 2001).
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IV.1.3 CARACTERíSTICAS DE TI DA AMOSTRA

IV.1.3.1 GASTOS TOTAIS DE TI- ANO 2000

A tabela mostra, por natureza, as médias dos gastos com TI durante o ano 2000. Além

disso, relaciona esses gastos com Receita Tributária (% B), Despesa com Administração e

Planejamento (% D), Despesa Liquidada na Secretaria (% E) e Investimento Total da

Secretaria (% F). As letras nas colunas percentuais estão relacionadas aos valores da tabela

anterior Dados do Balanço 2000.

Natureza dos gastos Valores em R$ %B %D %E %F

Investimentos média 5.026.672 0,49 0,85 4,62 61,03

dp 16.383.262

Custeio média 5.801.067 0,57 0,98 5,33 -

dp 9.282.496
,

..

Gastos Totais média 10.407.915 1,02 1,75 9,56 -

dp 19.605.272
, ...

Ressalvadas as restrições de representatividade, é importante notar que os gastos totais com

TI chegam a 1,75% das despesas com a função Administração e Planejamento à qual as

despesas orçamentárias das secretarias de frnanças/fazenda estão apropriadas e a quase 10%

das despesas liquidadas nessas secretarias. Outro dado de relevância, pouco mais de 61 %

dos investimentos totais realizados pelas secretarias em 2000 foram em TI.

IV .1.3.2 DISTRIBUiÇÃO PERCENTUAL DOS GASTOS COM TI

I Rubricas I Média I Desvio-padrão I
Hardware % 27,765 15,712

Software % 16,294 15,091

Telecomunicações % 7,721 7,982

Pessoal interno % 17,382 17,605

Terceirizados % 27,588 28,715

Outros % 3,250 3,148
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Nogueira (1999), estudando bancos brasileiros, chegou aos seguintes percentuais

aproximados: hardware, 27; software, 16; telecomunicações, 13; pessoal interno com

encargos sociais, 23; serviços de terceiros, 16; outros, 5. Embora as restrições de

representatividade não permitam a plena comparação entre os resultados da pesquisa de

Nogueira e os do presente trabalho, não deixa de ser interessante registrar as semelhanças e

as diferenças entre os números dos dois levantamentos.

Nas semelhanças notáveis estão hardware e software e a pequena diferença anotada nos

números de pessoal próprio (os encargos diretos na área pública são menores, portanto os

números serão ainda mais próximos se forem desconsiderados os encargos).

As diferenças marcantes ficam para telecomunicações - quase 8% nesta pesquisa contra

13% em Nogueira (1999) - e serviços de terceiros - 28% contra 16%. Esses números

apontam para um uso muito menor das telecomunicações nas secretarias se comparadas

com os bancos o que, de certa forma, seria de esperar, considerando o intensivo uso de

tecnologia no setor bancário brasileiro, em especial nas transações de auto-atendimento e

nas interbancárias.

Quanto aos serviços de terceiros, a situação se inverte, as secretarias empregam nessa

rubrica quase 28% dos seus gastos em TI, contra 16% dos bancos, o que revela a pressa do

setor público em reduzir a defasagem tecnológica hoje existente e, através desse avanço,

redesenhar seus processos de negócio e melhorar o atendimento aos seus usuários e, por

conseguinte, ao cidadão.



89

IV.1.3.3 CARACTERíSTICAS E íNDICES DE TI POR TIPO DE SECRETARIA

DISTRIBUiÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DE TI

I
Descrição

I
Tipo de secretaria

Total
Estado Capital Interior

TI - terceirizados média 70 14 3 39
dp 73 21 2 61

TI - pessoal próprio média 23 30 12 21
dp 24 45 12 29

TI - pessoal total média 83 36 13 45
dp 76 43 13 60
média 59% 33% 13% 36%

Terceirizados/pessoal total
dp 34% 42% 19% 38%

A terceirização parece ser uma tendência já instalada entre as secretarias estaduais. Os

dados do quadro de pessoal de TI, terceirizado e próprio, sustentam a propensão dessas

secretarias de trazer do mercado a expertise técnica que não possuem internamente, função

das restrições que o setor público enfrenta nas mais diversas vertentes de gestão das

organizações: das políticas de RH aos contingenciamentos orçamentários, passando,

inclusive, pela miopia gerencial de muitos dos seus dirigentes. Ainda não é possível

perceber idêntico movimento nas secretarias municipais, quer das capitais, quer dos,

municípios do interior.

DISTRIBUiÇÃO DE MICROS INSTALADOS USUÁRIOS ATIVOS E PESSOAL,

Descrição
Tipo de secretaria

Total
Estado Capital Interior

média 794 472 191 496
Micros instalados

dp 552 1.197 381 789
média 1.208 295 118 559

Usuários ativos
dp 1.221 321 185 892
média 1.068 118 39 463

Grupo Fisco (total)
dp 1.123 129 25 845
média 672 63 29 279

Fiscais "em campo"
dp 630 46 21 485
média 2.164 574 3.050 1.999

Funcionários (total)
dp 1.420 471 3.584 2.327
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Grupo Fisco é uma designação genérica para os servidores públicos vinculados às

atividades frnalísticas das secretarias. Fiscais "em campo" são os servidores do Grupo Fisco

diretamente envolvidos nas atividades de fiscalização.

íNDICES MÉDIOS (PERCENTUAIS RELATIVOS A DADOS DE PESSOAL)

Descrição
Tipo de secretaria

Total
Estado Capital Interior

média 56% 52% 20% 46%
Usuários ativos/funcionários

dp 23% 20% 25% 26%

média 16% 22% 32% 20%
TI pessoal próprio/G. Fisco interno (*)

19% 13% 32% 20%dp

média 12% 36% 31% 25%
TI pessoal total/Grupo Fisco total

dp 11% 38% 27% 28%
(*) GrupoFISCOInterno= GrupoFIsco- FIscaIS"emcampo"

Ressalvadas as restrições de representatividade ao compararem-se trabalhos em distintos

setores e contextos, vale chamar a atenção para alguns índices aqui mostrados e os

revelados por Meirelles (2001) em extensa pesquisa realizada junto a 1.250 grandes e

médias organizações privadas brasileiras. Em se tratando das secretarias de estado ou de

municípios das capitais, o índice "usuários ativos/funcionários" aproxima-se dos 65%

encontrados na citada pesquisa (p.3).

Quando se observam as secretarias estaduais e se considera que o principal quadro técnico-

administrativo das secretarias de fazenda está representado pelos respectivos grupos-fisco,

um outro índice, "TI pessoal total/Grupo Fisco total", também se mostra consistente com os

números do estudo acima mencionado "%pessoal técnico/administrativo que trabalha em

informática": média de 12%, desvio-padrão de 13% (Meirelles, 2001, p.2-3). Essas

observações talvez signifiquem que as secretarias em questão começam a alinhar-se às

corporações privadas, no que diz respeito ao trato do assunto TI. A baixa relação usuários

ativos/funcionários dos municípios do interior deve ser registrada.
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íNDICES MÉDIOS POR MICRO INSTALADO

Descrição
Tipo de secretaria

Total
Estado Capital Interior

Usuários ativos/micro 1,44 1,62 1,61 1,55

Grupo Fisco total/micro 1,31 0,95 0,94 1,09

Fiscais campo/micro 0,91 0,62 0,67 0,75

Funcionários/micro 3,42 4,10 7,64 4,39

o índice usuários ativos/micro da tabela guarda certa homogeneidade entre os três tipos de

secretarias. Sempre com as necessárias ressalvas concernentes às restrições de

representatividade, também aqui se verifica proximidade com o índice de 1,2 descoberto

por Meirelles (2001, p.3) nas grandes e médias organizações privadas brasileiras.

A relação funcionários/micro no caso das secretarias dos municípios do interior confirma a

menor velocidade de disseminação do uso de informática nas secretarias de menor porte.

IV.1.3.4 DADOS GERAIS DE TI

Descrição Média Desvio-padrão

Servidores - quantidade 13 20

Mainframe - quantidade 1 2

Internet - implantada há (anos) 2,5 1,6

Internet - montante implementação 527.311 1.424.144

Cal! center - implantado há (anos) 1,5 1,4

Cal! center - montante implementação 271.122 583.744

Website - visitantes mensais 51.625 145.466

Website - pageviews mensais 203.076 397.311

Não obstante o seu tradicional pioneirismo quando se trata de TI na área pública, a presença

das secretarias de fazenda na internet é recente, média de 2,5 anos. No setor privado esse

número aproxima-se dos 4 anos (Meirelles, 2001, p.7). A existência de call centers nas

secretarias é ainda mais recente: média de um ano e meio.

Os dados sobre mainframe versus servidores de plataforma baixa, combinados com a tabela

a seguir, confirmam a opção das instituições da amostra pela chamada plataforma baixa de
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tecnologia, não obstante a existência de empresas de informática, usuárias preferenciais de

TI baseada em mainframes, mantidas por parte dos governos aos quais essas secretarias se

subordinam (quase todos os estados e boa parcela das capitais).

Plataforma Tipo de secretaria
Total %

preponderante Estado Capital Interior

Cliente/servidor 13 13 22 48 72%

Mainframe 11 7 1 19 28%

IV.1.3.5 PLATAFORMA DE TECNOLOGIA - CARACTERíSTICAS BÁSICAS

A partir da próxima página são exibidos alguns gráficos da distribuição das principais

classes de software em uso nas secretarias.

Os resultados apontam que as instituições vêm optando pelos padrões de mercado, o que

também indica 1) inclinação de ficar distante de soluções especialistas que restrinjam a

interoperabilidade e a flexibilidade; 2) intenção de manter a possibilidade de socorrer-se do

mercado para adquirir soluções técnicas maturadas e 3) preocupações com a preservação

dos investimentos realizados em TI.

Com relação às chamadas ferramentas dos usuários de estações de trabalho - processadores

de texto, planillhas de cálculo, montadores de apresentações - ainda que reflitam o que

ocorre no mercado, os números mostram alguma tentativa de usar software livre, o

StarOffice, em aproximadamente 10-11% dos casos, contra 1-2% descobertos por Meirelles

(2001, p.8).

Contudo continua incontestável o domínio da Microsoft: 42% nos sistemas operacionais de

servidores corporativos ou departamentais, 36% dos bancos de dados corporativos, 98%

nos sistemas operacionais dos micros (clientes), 98% dos navegadores internet, 47% dos

gerenciadores de correio eletrônico, 90% nas ferramentas de usuário, confirmando para as

secretarias participantes da amostra os números apresentados por Meirelles (2001, p.8-1O)

para empresas privadas, com a única exceção da linguagem de programação Visual Basic

(em Meirelles - 43%, nesta pesquisa - 20%).
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Plataforma computacional Sistemas operacionais corporativos
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Navegadores Internet Processadores de texto
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StarOffice
] 1%

StarOffice
]0%

MS
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IV.2 ANÁLISE MULTIVARIADA

Inicialmente, foram calculados coeficientes alpha de Cronbach 1 para avaliar a

confiabilidade dos itens, correspondentes às variáveis elementares, dentro de cada bloco do

questionário. Segundo Hair et al. (1998, p. 118), essa medida de confiabilidade estima o

grau de consistência dos itens dentro da escala como um todo. O patamar inferior do alpha

de Cronbach em geral aceito para estudos exploratórios é de 0,6 passando para 0,7 nos

demais casos. Assim, quanto maior o coeficiente, maior a confiabilidade.

Em seguida, foi aplicada a técnica de Análise Fatorial, com emprego do modelo de análise

de componentes, também conhecido como análise de componentes principais, conforme

descrito por Hair et alo (1998, chap. 3), objetivando fixar fatores para representarem as

dimensões latentes dos constructos e reduzirem de modo substancial o número de itens

(variáveis elementares) do conjunto original de cada bloco.

Para verificar a propriedade do recurso à Análise Fatorial foram aplicados testes de

esfericidade de Bartlett e MSA2 (measure of sampling adequacy ou medida de adequação

da amostragem). O teste de Bartlett provê a probabilidade estatística de que uma dada

matriz de correlação contenha correlações significativas entre as variáveis, enquanto o

MSA quantifica o grau de inter-relação entre as variáveis ou em que medida uma variável

pode ser prevista sem erro pelo conjunto dos demais. Variando de ° a l , quando então cada

variável seria prevista sem erros pelas demais, o MSA tem valor mínimo de referência

recomendado de 0,50 (Hair et al., 1998, p.99).

Nesse sentido também foi feita a inspeção recomendada por Hair et alo (1998, p.99) na

matriz antiimagem de correlação, fornecida diretamente pelo SPSS, na qual aparecem as

"anti"-correlações parciais de cada uma das variáveis elementares. Baixas correlações

parciais entre os itens significam a existência de fatores latentes que podem explicar a

variância total. Assim, itens na matriz antiimagem de correlação com valores inferiores a

0,50 foram eliminados por representarem ambigüidades com relação aos fatores latentes".

O número de fatores foi estabelecido pelos critérios de ter um autovalor (eigenvalue) maior

do que 1 e de explicar no mínimo 60% da variância total (Hair et al., 1998, p.1 03-104). A
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racionalidade para o uso do autovalor reside no fato de que cada variável elementar (item)

contribui com uma unidade para o eigenvalue total, portanto somente fatores com latência

ou autovalor acima de um (ou seja, maior do que o de um item) são considerados

significantes. Já o critério de explicar uma percentagem acumulada da variância total

propõe assegurar significância prática para que os fatores extraídos expliquem, pelo menos,

um especificado montante da variância - no caso das ciências sociais, 60% é considerado

satisfatório.

Quanto às cargas dos itens nos fatores, cargas fatoriais ou Jactor loadings, que são as

correlações entre cada item e o fator, Hair et al. (1998, p.ll1) aconselham o uso, como

regra geral, dos seguintes registros: mínimo de ±O,30; importante a partir de ±O,40;

praticamente significante a partir de ±O,50.

A avaliação da pertinência de cada item ao conjunto no qual se insere foi levada a efeito

pela sua comunalidade4 com a solução fmal. Considerando os objetivos da análise fatorial,

em particular na redução do número de variáveis elementares do conjunto original (Hair et

al., 1998, p.113), um patamar mínimo de 0,30 foi adotado para as comunalidades que têm

valores válidos entre Oe 1.

Finalmente, com o objetivo de tornar mais representativa a distribuição da variância entre

os fatores e melhor apoiar a interpretação das variáveis, reduzindo ambigüidades, foi

adotada a rotação ortogonal dos fatores, método Varimax (Hair et al., 1998, p.1 06-11 O).

Os resultados dessas análises estão nas páginas seguintes. Para a primeira variável,

Consistência da Ação Político-administrativa, mostra-se a seqüência da análise, a título de

configuração de um roteiro. Para as demais variáveis, aparecem apenas os resultados

resumidos. Os testes detalhados estão apresentados no Anexo I - Análise Fatorial.
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IV.2.1 CONSISTÊNCIA DA AÇÃO POLíTICO-ADMINISTRATIVA

IV.2.1.1 ANÁLISEDECONFIABILlDADEDAMEDIDA

o coeficiente alpha de Cronbach foi calculado em 0,709, mostrando uma confiabilidade

adequada para a variável Consistência da Ação Político-administrativa (CAP), composta

pelos itens originários das proposições do Bloco VII - Características do Governo:

autonomia político-administrativa do questionário.

IV.2.1.2 ANÁLISEFATORIAL

MSA E TESTE DE BARTLETT

Bartlett's Sigo
KMO-MSA

FATORES RESULTANTES E SUAS CORRELAÇÕES COM ITENS ORIGINAIS

I I tens Originais I
Fator

I1 I 2 I 3 I 4
Baixa influência de políticos na Secretaria ,9]2
Baixa influência de grupos corporativos na Secretaria ,890
Dirigentes têm autoridade sobre subordinados ,607 ,408

Gerência média tem autonomia para decidir ,7] ]

Excesso de burocracia não atrapalha os processos ,702
Normas não dificultam a escolha de soluções técnicas ,636 -,425

Mudanças alta administração - baixo impacto nos projetos ,49] ,594
Programas de atendimento ao cidadão ,830
Papel diminui na relação fisco-contribuinte ,773
Secretaria tem boa imagem pública ,580 ,426

Ressonância social das ações da secretaria ,499

Alinhamento intragoverno ,746

Continuidade administrativa ,659
Alinhamento com nível superior de governo ,612
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VARIÂNCIA EXPLICADA PELOS FATORES

Fator Soma dos quadrados das cargas fatoriais
Autovalor % da Variância % acumulado

1 2,475 17,681 17,681
2 2,193 15,662 33,343
3 2,042 14,585 47,928
4 1,949 13,920 61,847

A análise fatorial resultou numa efetiva redução dos 14 (quatorze) itens ao extrair 4

(quatro) fatores, os quais, por seu turno, explicam aproximadamente 62% da variância total.

O item "Baixa dependência de outros órgãos" (originário da sétima proposição do bloco

VII do questionário) foi eliminado da análise fatorial por apresentar na matriz antiirnagem

de correlação valor inferior (0,39) ao de corte (0,50).

Os testes para avaliar a conformidade do uso da análise fatorial foram amplamente

satisfatórios, com valor de 0,67 para MSA enquanto o teste de Bartlett foi significativo a

p<O,OOl.

Os quatro fatores, extraídos através do procedimento FACTOR do SPSS, foram

denominados:

• Fator 1 - CAP - Autonomia Política

• Fator 2 - CAP - Gestão Técnica

• Fator 3 - CAP - Relações com Ambiente

• Fator 4 - CAP - Autonomia Administrativa



IV.2.2 FORMALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO

IV.2.2.1 ANÁLISEDECONFIABILlDADEDAMEDIDA

Coeficiente alpha de Cronbach: 0,934.

IV.2.2.2 ANÁLISEFATORIAL

VARIÂNCIA EXPLICADA PELOS FATORES

Fator Soma dos quadrados das cargas fatoriais
Autovalor % da Variância % acumulado

1 5,645 26,880 26,880
2 3,171 15,102 41,982
3 2,726 12,981 54,963
4 2,451 11,671 66,634

A análise fatorial resultou numa efetiva redução dos 21 (vinte e um) itens iniciais ao extrair

4 (quatro) fatores, os quais, por seu turno, explicam aproximadamente 67% da variância

total.

Os testes para avaliar a conformidade do uso da análise fatorial foram amplamente

satisfatórios, com valor de MSA superior a 0,86 enquanto o teste de Bartlett foi

significativo a p<O,Ol.

Os quatro fatores foram denominados:

• Fator 1 - PLAN - Competências e Operacionalização

• Fator 2 - PLAN - Benefícios Esperados

• Fator 3 - PLAN - Definição de Projetos e Ações

• Fator 4 - PLAN - Defmição de Estratégias
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IV.2.3 ALINHAMENTO DE RH

IV.2.3.1 ANÁLISE DE CONFIABILlDADE DA MEDIDA

Coeficiente alpha de Cronbach: 0,899.

IV.2.3.2 ANÁLISE FATORIAL

VARIÂNCIA EXPLICADA PELOS FATORES

Fator Soma dos quadrados das cargas fatoriais
Autovalor % da Variância % acumulado

1 3,846 27,470 27,470
2 3,645 26,035 53,505
3 1,849 13,204 66,709

A análise fatorial resultou numa efetiva redução dos 14 (quatorze) itens iniciais ao extrair 3

(três) fatores, os quais, por seu turno, explicam aproximadamente 67% da variância total.

Os testes para avaliar a conformidade do uso da análise fatorial foram amplamente

satisfatórios, com valor de MSA igual a 0,86 enquanto o teste de Bartlett foi significativo a

p<O,OOl.

Os três fatores foram denominados:

• Fator 1 - RH - Atitudes do Indivíduo

• Fator 2 - RH - Atitudes da Organização

• Fator 3 - RH - Remuneração Variável
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IV.2.4 DIRECIONAMENTO PARA O FUTURO

IV.2.4.1 ANÁLISE DE CONFIABILlDADE DA MEDIDA

Coeficiente alpha de Cronbach: 0,859.

IV.2.4.2 ANÁLISE FATORIAL

VARIÂNCIA EXPLICADA PELOS FATORES

Fator Soma dos quadrados das cargas fatoriais
Autovalor % da Variância % acumulado

1 4,705 26,140 26,140
2 3,125 17,359 43,499
3 1,966 10,921 54,420
4 1,572 8,733 63,153

A análise fatorial resultou numa efetiva redução dos 18 (dezoito) itens iniciais ao extrair 4

(quatro) fatores, os quais, por seu turno, explicam mais de 63% da variância total.

Os testes para avaliar a conformidade do uso da análise fatorial foram amplamente

satisfatórios, com valor de MSA igual a 0,83 enquanto o teste de Bartlett foi significativo a

p<O,OOl.

Os quatro fatores foram denominados:

• Fator 1 - FUT - Visão e Inovação

• Fator 2 - FUT - Parcerias e Pioneirismo

• Fator 3 - FUT - Desenvolvimento de Competências

• Fator 4 - FUT - Ênfase nos Resultados
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IV.2.5 ALINHAMENTO DE TI

IV.2.5.1 ANÁLISE DE CONFIABILlDADEDAMEDIDA

Coeficiente alpha de Cronbach: 0,926.

IV.2.5.2 ANÁLISE FATORIAL

VARIÂNCIA EXPLICADA PELOS FATORES

Fator Soma dos quadrados das cargas fatoriais
Autovalor % da Variância % acumulado

1 4,959 14,584 14,584
2 3,397 9,990 24,575
3 3,314 9,747 34,321
4 3,185 9,369 43,690
5 3,093 9,096 52,786
6 2,520 7,411 60,196
7 2,411 7,091 67,288

A análise fatorial resultou numa efetiva redução dos 34 (trinta e quatro) itens iniciais ao

extrair 7 (sete) fatores, os quais, por seu turno, explicam mais de 67% da variância total.

Os testes para avaliar a conformidade do uso da análise fatorial foram amplamente

satisfatórios, com valor de MSA igual a 0,82 enquanto o teste de Bartlett foi significativo a

p<O,OOl.

Os sete fatores foram denominados:

• Fator 1 - TI - Planejamento e Integração

• Fator 2 - TI - Padrões e Controle

• Fator 3 - TI - Infra-estrutura
'\

• Fator 4 - TI - AD

• Fator 5 - TI - Auditoria e Segurança

• Fator 6 - TI - Direção

• Fator 7 - TI - CASE

, '

I
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IV.2.6 OFERTA DE SERViÇOS ELETRÔNICOS

IV.2.6.1 ANÁLISEDECONFIABILlDADEDAMEDIDA

Coeficiente alpha de Cronbach: 0,971.

IV.2.6.2 ANÁLISE FATORIAL

VARIÂNCIA EXPLICADA PELOS FATORES

Fator Soma dos quadrados das cargas fatoriais
Autovalor % da Variância % acumulado

1 8,518 18,518 18,518
2 7,308 15,888 34,406
3 6,061 13,175 47,581
4 4,657 10,124 57,705
5 3,471 7,546 65,251
6 2,659 5,780 71,031

A análise fatorial resultou numa efetiva redução dos 47 (quarenta e sete) itens ao extrair 6

(seis) fatores, os quais, por seu turno, explicam acima de 71% da variância total. Os itens

"Estratégia web comunicada a todos" e "Serviços web - iniciativa não reação" (originários,

respectivamente, das 24a e 27a proposições do bloco V do questionário) foram eliminados

da análise fatorial por apresentarem na matriz antiimagem de correlação valores inferiores

(respectivamente 0,30 e 0,47) ao de corte (0,50).

Os testes para avaliar a conformidade do uso da análise fatorial foram amplamente

satisfatórios, com valor de 0,83 para MSA enquanto o teste de Bartlett foi significativo a

p<O,OO1.

Os seis fatores foram denominados:

• Fator 1 - SERV - Benefícios Diretos

• Fator 2 - SERV - Reconfiguração Estratégica

• Fator 3 - SERV - Serviços Fazendários

• Fator 4 - SERV - Extensão

• Fator 5 - SERV - CRM

• Fator 6 - SERV - Alinhamento Web
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IV.2.7 RESUMO

o quadro abaixo resume as informações básicas sobre a análise fatorial e as variáveis daí

resultantes e utilizadas neste estudo:

• Vinte e oito fatores extraídos, através do processo SPSSIFACTOR, de 150 itens do

questionário original;

• Seis variáveis principais, compostas a partir do conjunto de fatores, representando mais

de 60% da variância dos itens originais;

• Confiabilidades, aferidas pelo coeficiente alpha de Cronbach, sempre acima de 0,70;

• Avaliação de conformidade de uso da análise fatorial com valores de MSA sempre

superiores a 0,65 e com o teste de esfericidade de Bartlett indicando, em todos os casos,

a presença de correlações significantes a p<O,OOl.

I Variável I Itens Fatores Alpha MSA Bartlett % Variância

CAP - Consistência 15 4 0,709 0,668 ,000 61,847
Político-administrativa
PLAN - Formalização 21 4 0,934 0,863 ,000 66,634
do Planejamento
RH - Alinhamento 14 3 0,899 0,860 ,000 66,709
deRH
FUT - Direcionamento 18 4 0,859 0,830 ,000 63,153Ipara o Futuro
TI - Alinhamento 34 7 0,926 0,820 ,000 67,288
de TI
SERV - Oferta de 48 6 0,971 0,831 ,000 71,031
Serviços Eletrônicos \J
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IV.2.8 AS VARIÁVEIS E SEUS FATORES

Cada variável é composta pela soma dos seus respectivos fatores, ponderados pelos

autovalores correspondentes. Ambos, fatores e autovalores, foram obtidos nas análises

fatoriais.

Ou seja:

Xi = LFij.Aij,

Onde,

Xi = variável de ordem i

Fij = fator j da variável i

Aij = autovalor do fator Fij

Consistência da Ação Político-administrativa (CAP)

• Fator 1 - CAP - Autonomia Política

• Fator 2 - CAP - Gestão Técnica

• Fator 3 - CAP - Relações com Ambiente

• Fator 4 - CAP - Autonomia Administrativa

Formalização do Planejamento (PLAN)

• Fator 1 - PLAN - Competências e Operacionalização

• Fator 2 - PLAN - Benefícios Esperados

• Fator 3 - PLAN - Defrnição de Projetos e Ações

• Fator 4 - PLAN - Defrnição de Estratégias
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Alinhamento de RH (RH)

• Fator 1 - RH - Atitudes do Indivíduo

• Fator 2 - RH - Atitudes da Organização

• Fator 3 - RH - Remuneração Variável

Direcionamento para o Futuro (FUT)

• Fator 1 - FUT - Visão e Inovação

• Fator 2 - FUT - Parcerias e Pioneirismo

• Fator 3 - FUT - Desenvolvimento de Competências

• Fator 4 - FUT - Ênfase nos Resultados

Alinhamento de TI (TI)

• Fator 1 - TI - Planejamento e Integração

• Fator 2 - TI - Padrões e Controle

• Fator 3 - TI - Infra-estrutura

• Fator 4 - TI - AD

• Fator 5 - TI - Auditoria e Segurança

• Fator 6 - TI - Direção

• Fator 7 - TI - CASE

Oferta de Serviços Eletrônicos

• Fator 1 - SERV - Benefícios Diretos

• Fator 2 - SERV - Reconfiguração Estratégica

• Fator 3 - SERV - Serviços Fazendários

• Fator 4 - SERV - Extensão

• Fator 5 - SERV - CRM

• Fator 6 - SERV - Alinhamento Web
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I Todos os processos e testes estatísticos a que se refere esse capítulo foram levados a efeito através do
software SPSS - Statistical Package for the Social Sciences.

2 Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequaey no SPSS.
3 Os 3 únicos itens, de um total de 150, que incorreram nessa situação estão indicados na análise fatorial

correspondente.
4 Comunalidade, neologismo a partir da palavra inglesa communality, pode ser definida como a parcela de

variância que um item original compartilha com todos os demais incluídos na análise, assume valores
válidos entre °e 1, e é igual à soma dos quadrados das cargas fatoriais oufaetor loadings (Hair et al., 1998,
p.88 e 102-103).
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IV.3 TESTES DE HIPÓTESES

As hipóteses foram desenvolvidas em torno das duas perguntas básicas da pesquisa.

PERGUNTA 1 DA PESQUISA

É possível segmentar os participantes da pesquisa de acordo com o grau de Consistência da

sua Ação Político-administrativa, o seu nível de Formalização do Planejamento, o

Alinhamento de seus Recursos Humanos, o seu Direcionamento para o Futuro, o

Alinhamento da sua Tecnologia de Informação e a sua Oferta de Serviços Eletrônicos?

IV.3.1 HIPÓTESE 1

Ho,! - Não existem segmentos estatisticamente diferenciados quanto aos escores fatoriais da

Autonomia Político-administrativa, da Formalização do Planejamento, do Direcionamento

dos Recursos Humanos, do Direcionamento para o Futuro, do Direcionamento da

Tecnologia de Informação e da Oferta de Serviços Eletrônicos.

A hipótese nula foi testada pela significância estatística da diferença entre as médias dos

conglomerados resultantes do agrupamento das secretarias com a utilização da técnica de

Cluster Analysis, opção Método de Ward (Hair et alii, 1998, chap.9).

A análise hierárquica para conglomeração foi levada a efeito com o procedimento

CLUSTER do SPSS. O resultado geral do processo pode ser conferido graficamente em

"dendrograma" na próxima página.

Nesse processo de análise selecionaram-se três conjuntos compostos, respectivamente, por

44, 37 e 12 secretarias.

Os conjuntos, ou clusters, estão distribuídos no "dendrograma" de acordo com a tabela:

Cluster Casos Quantidade Linhas do
(secretarias) de casos "dendrograma"

1 ]5 a 21 44 50 a 93

2 51 a 43 37 1 a 37

3 8 a 63 12 38 a49



10 15 20 25
Linha Caso +---------+--- ------+---------+---------+---------+

44

26
81

10 48

11 22

12 77

13 67

14 69

15 78

16 72

17 68
18 75

19 47

20 55

21 37

22 60
23 57
24 70

25 27

26 74

27 89

28 39

29 SS

30 64

31 71

32 93

33 9

34 42

35 28
36 49
37 43

38

39 92

40 85

41 30

42 35

43 36

44 53

45 82
46 40

47 61

48

49

50

51

52

53

54 32

55 12

56 25

57 46

58 76

59
60 50

61 5
62 17

63 19

64 10

65 34

66 18

67

68 13

69 59

70 62

71 24

72 73

73 65

74 66

75 54

76 79

71 86

78 83

79

80 11

81 16

82 41
83 31

84 45

85 29

86 80

87

88 84

89

90

91
92

93 21

51

56

87

20
52

90

63
15

91
14

23

38

33

58
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REPRESENTAÇÃO HIERÁRQUICA DOS CLUSTERS
(Método de Ward)
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TESTE DA DIFERENÇA ENTRE AS MÉDIAS DOS FATORES NOS CLUSTERS

o exame da diferença entre as médias das cargas fatoriais sobre os clusters foi realizada

através da técnica de análise multivariada da variância, com a aplicação do teste F, segundo

preceitua Hair et aI. (1998, chap. 6). Os valores de F, bem como dos demais coeficientes,

foram obtidos via procedimento MANOVA do SPSS.

Todos os testes, sem exceção, apontaram para a existência de diferença estatisticamente

significante entre as médias dos escores dos fatores nos clusters, conduzindo, portanto, à

rejeição da hipótese nula, Ho, I para p<O,OOl.

Resultados dos testes:

Teste Valor F aprox. g.l, hip. g.l. erro Sig F

PilIai ] ,40884 5,44728 56,00 ]28,00 ,000

Hotelling 5,085]9 5,63004 56,00 ]24,00 ,000

Wilks (*) ,08344 5,53944 56,00 ]26,00 ,000

(*) O valor de F para lambda de Wilks é exato.

TESTES F UNIVARIADOS

Como complemento dos testes anteriores, a tabela abaixo traz a análise de variância para

cada fator, mostrando os valores de F e a sua significância estatística, fornecidos pelo

procedimento ANOVA do SPSS. Também aparece a classificação dos clusters por

pontuação do fator, na ordem do mais pontuado para o menos pontuado (o primeiro número

corresponde ao cluster no qual o fator mais pontuou). Os dados completos sobre os testes F

univariados podem ser consultados no Anexo 11.

CAP - Relações com Ambiente ]2,]5824
,000

Variável - Fator Ordem F Sig

] 3 2 15,96977CAP - Gestão Técnica

2 ] 3 ,000

CAP - Autonomia Administrativa 123 6,]7949 ,003

\

\ "

. r
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Variável - Fator Ordem F Sig

RH - Atitudes do Indivíduo I 2 3 13,52630 ,000

RH - Atitudes da Organização 1 3 2 12,72]93 ,000

RH - Remuneração Variável 213 0,47257 ,625

FUT - Visão e Inovação I 2 3 4,06532 ,020

FUT - Parcerias e Pioneirismo 1 2 3 3,34081 ,040

FUT - Desenvolvimentode Competências 1 2 3 7,79773 ,001

FUT - Ênfase nos Resultados 213 0,61913 ,541

TI - Planejamento e Integração 1 2 3 10,46640 ,000

TI - Padrões e Controle 1 2 3 1,87065 ,160

TI - Infra-estrutura 213 4,66964 ,012

TI-AD 231 7,80761 ,001

TI - Auditoria e Segurança 123 6,93037 ,002

TI - Direção 2 1 3 2,83072 ,064

TI-CASE 2 1 3 2,1071.1 ,128

SERV - BenefíciosDiretos 2 1 3 18,26946 ,000

SERV - Reconfiguração Estratégica 2 1 3 3,31735 ,041

SERV - Serviços Fazendários 2 1 3 3,12774 ,049

SERV - Extensão 123 6,81197 ,002

SERV-CRM 231 0,56214 ,572

SERV - AlinhamentoWeb 123 13,20655 ,000

Da observação da tabela, é possível depreender que 20 dos 28 fatores (mais de 71%)

apresentaram diferenças entre suas médias nos distintos clusters, para p<0,05. Para p<O,lO

a diferença entre médias passa a ser significante para 21 fatores (75% do total). Também os

testes univariados confirmam as diferenças entre as médias dos escores dos fatores nos

clusters. A conclusão, portanto, é pela rejeição da hipótese nula, HO,I.

TESTES DE COMPARAÇÕES MÚLTIPLAS - MÉTODO DE SCHEFFÉ

Como explica Hair et ai. (1998, p. 356-357), os testes post hoc ajudam a esclarecer em

quais clusters os fatores apresentam diferenças significativas entre as médias. Segundo os

autores, esses testes devem ser usados cuidadosamente porque tendem a maiores índices de

erro tipo I e a menores índices de poder do teste (1- B). Desses testes, o de Scheffé é dos

mais conservadores, sendo por isso um dos mais utilizados.
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o teste de Scheffé foi aplicado pelo procedimento ONEWA Y ANOV A, opção POST HOC

do SPSS e revelou, em 29 das 84 comparações possíveis (28 fatores x 3 clusters), os casos

em que a média do fator difere significativamente entre os clusters em questão. O fator

SERV - Alinhamento Web é o único com diferenças significativas entre as suas médias

para os 3 clusters. Os resultados completos do teste estão no Anexo 11..

IV.3.2 HIPÓTESE 2

HO,2- Não existe função de classificação estatisticamente significante que discrimine as

secretarias participantes da pesquisa em categorias, de acordo com os fatores defrnidos.

A hipótese nula foi testada para p<O,Ol através de análise discriminante múltipla, segundo

o proposto por Hair et al. (1998, chap.5). O teste utilizado para investigar a significância

estatística das funções discriminantes foi o lambda de Wilks, produzido pelo procedimento

DISCRIMINANT do SPSS.

Esse procedimento também forneceu 1) os percentuais da variância explicados por cada

uma das funções discriminantes, bem como as suas correlações canônicas, 2) a matriz de

estrutura - fatores versus funções, 3) a plotagem gráfica das funções e 4) o número de

observações da amostra, e seus percentuais, corretamente classificadas pela aplicação das

funções. Os resultados da análise discriminante são resumidos a seguir.

ANÁLISE DAS FUNÇÕES DISCRIMINANTES

n_ - Autovalor
% % Corro Lambda

X2 gl Sigo. Variância Acum • Canônica de Wilks

1 3,294 64,8 64,8 ,876 ,083 190,001 56 ,000

2 1,791 35,2 100,0 ,801 ,358 78,523 27 ,000

Ambas as funções revelaram significância estatística a p<O,OOl, o que permite a rejeição da

hipótese nula, HO,2.

\'
I
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MATRIZ DE ESTRUTURA

A matriz de estrutura abaixo mostra as funções discriminantes e suas correlações com os

fatores, os quais estão em ordem decrescente de correlação com as funções.

Variável - Fator Função 1 Função 2

RH - Atitudes do Indivíduo ,302 -,013

SERV - Alinhamento Web ,288 -,105

CAP - Relações com Ambiente ,264 ,152

TI ~ Planejamento e Integração ,263 -,053

SERV - Extensão ,213 -,029

CAP - Autonomia Administrativa ,204 -,007

FUT - Desenvolvimento de Competências ,197 -,159

TI - Auditoria e Segurança ,190 -,139

TI - Infra-estrutura ,166 ,085

FUT - Visão e Inovação ,166 -,003

PLAN - Benefícios Esperados ,146 -,136

TI - Direção ,116 ,101

TI - Padrões e Controle ,112 -,010

PLAN - Definição de Estratégias ,094 ,072

CAP - Autonomia Política -,055 -,025

CAP - Gestão Técnica (*) ,138 -,404

SERV - Benefícios Diretos ,227 ,364

RH - Atitudes da Organização ,127 -,358

PLAN - Definição de Projetos e Ações ,177 -,290

TI-AD ,098 ,281

SERV - Reconfiguração Estratégica ,070 ,179

SERV - Serviços Fazendários ,073 ,170

FUT - Parcerias e Pioneirismo ,099 -,153

TI-CASE ,063 ,137

PLAN - Competências e Operacionalização ,099 -,121

SERV-CRM ,024 ,077

RH - Remuneração Variável ,031 ,064

FUT - Ênfase nos Resultados ,047 ,060
-(*) Fator a partir do qual as cargas são maiores na Função 2 do que na Funçao ] .
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CLASSIFICAÇÃO DOS CASOS CONFORME O CLUSTER

. Cluster (Método de Ward) I
Previsto

I II I Total
1 2 3

1 40 3 1 44
Número de 2 3 34 O 37

Casos
3 O O 12 12

Original
1 90,9 6,8 2,3 100,0

% 2 8,1 91,9 ,O 100,0

3 ,O ,0 100,0 100,0

Dos casos originais da amostra, 92,5% foram precisamente enquadrados, possibilitando

classificar as secretarias a partir dos fatores que conformam as variáveis principais.

GRÁFICO DAS FUNÇÕES - PLOTAGEM DOS CASOS

Funções Discriminantes Canônicas
4~--~------------------------------~
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A representação gráfica expõe com clareza o comportamento dos grupos com relação às

funções discriminantes.
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A Função 1 discrimina o Cluster 2 em relação aos demais e é constituída pelos fatores

integrantes das variáveis Alinhamento de RH (um fator), Oferta de Serviços Eletrônicos,

Direcionamento para o Futuro, Formalização do Planejamento (cada uma com dois fatores),

Consistência da Ação Político-administrativa (três fatores) e Alinhamento de TI (cinco

fatores).

Os fatores de maior peso na Função 1, discriminante do Cluster 2, são: RH - Atitudes do

Indivíduo, SERV - Alinhamento Web, CAP - Relações com Ambiente, TI - Planejamento

e Integração, SERV - Extensão, CAP - Autonomia Administrativa. Já os menos

importantes, também em termos de função discriminante, são PLAN - Defmição de

Estratégias e CAP - Autonomia Política, porquanto esses fatores não apresentam,

respectivamente, cargas com diferenças estatísticas significativas sobre as duas funções.

Por seu turno, a Função 2 discrimina o Cluster 1 em relação ao Cluster 3 e é constituída

pelos fatores integrantes das variáveis Consistência da Ação Político-administrativa (um

fator), Alinhamento de RH, Formalização do Planejamento, Alinhamento de TI,

Direcionamento para o Futuro (cada uma com dois fatores) e Oferta de Serviços

Eletrônicos (quatro fatores).

Os fatores de maior peso na Função 2, que discrimina o Cluster 1 do Cluster 3, são: CAP-

Gestão Técnica, SERV - Benefícios Diretos, RH - Atitudes da Organização, PLAN-

Defmição de Projetos e Ações, TI - AD. Já os menos importantes, também em termos de

função discriminante, são FUT - Ênfase nos Resultados e RH - Remuneração Variável,

porquanto esses fatores não apresentam, respectivamente, cargas com diferenças estatísticas

significativas sobre as duas funções.

IV.3.3 HIPÓTESE 2A

Rejeitada a hipótese nula anterior - a de que não existe função discriminante entre as

secretarias participantes da pesquisa de acordo com os fatores latentes - efetivou-se a

análise discriminante, de caráter preditivo, para testar a existência de funções que

possibilitem a classificação direta das secretarias segundo os itens elementares da pesquisa,

sem a necessidade de agrupá-los em fatores.

I'
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HO,2A- Não existe função de classificação estatisticamente significante que discrimine as

secretarias participantes da pesquisa em categorias de acordo com os itens componentes das

variáveis Consistência da Ação Político-Administrativa, Formalização do Planejamento,

Alinhamento de RH, Direcionamento para o Futuro, Alinhamento de TI e Oferta de

Serviços Eletrônicos.

A hipótese nula foi testada para p-cü.Ol através de análise discriminante múltipla, segundo

o proposto por Hair et al. (1998, chap.5). O teste para investigar a significância estatística

das funções discriminantes foi o lambda de Wilks, produzido pelo procedimento

DISCRIMINANT do SPSS, com a opção stepwise.

Esse procedimento forneceu 1) a seqüência, passo a passo, da inclusão das variáveis na

análise, mostrando a evolução do lambda de Wilks e da estatística F, além da significância;

2) os percentuais da variância explicados por cada uma das funções discriminantes, bem

como as suas correlações canônicas, 3) a matriz de estrutura com os itens considerados na

análise, 4) o número de observações da amostra, e seus percentuais, corretamente

classificadas pela aplicação das funções e 5) a plotagem gráfica das funções. Os resultados

da análise discriminante são resumidos a seguir.

SEQÜÊNCIA DE INCLUSÃO DAS VARIÁVEIS

Pas
Lambda

Variável - Item (proposição do questionário) de F gl gl Sigo
so Wilks

1 SERV - Serviços eletrônicos alinhados com estratégias 0,516 32,377 2 69 ,000

2 CAP - Ressonância social das ações da secretaria 0,342 24,159 4 136 ,000

3 SERV - Consultas formais de contribuintes 0,252 22,144 6 134 ,000

4 PLAN - Projetos - estruturas comuns e comparáveis 0,199 20,480 8 132 ,000

5 CAP - Alinhamento com nível superior de governo 0,163 19,153 10 130 ,000

6 FUT - Situações não convencionais - sempre alerta 0,139 17,920 12 128 ,000

7 TI - Políticas de segurança lógica implantadas 0,118 17,230 14 126 ,000

8 PLAN - Investimentos - avaliação periódica formal 0,099 16,844 ]6 124 ,000

9 FUT - Mudanças pró-ativas e não reativas 0,084 16,643 18 122 ,000

10 RH - Erros eventuais vistos como aprendizado 0,071 16,535 20 120 ,000

11 TI - Desenvolvimento de sistemas orientado pelo plano de SI 0,061 16,322 22 118 ,000

12 PLAN - Equipes - competência em liderança 0,051 16,466 24 116 ,000

,\
\,.~
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Pas
Lambda

Variável- Item (proposição do questionário) de F gl gl Sigo
so Wilks

13 SERV - Internet - forte canal de informação e orientação 0,043 16,879 26 114 ,000

14 SERV - Consulta/pagamento de tributos 0,037 16,721 28 112 ,000
., ..a) A cada passo, a vanavel que rmmrruza o latnbda de Wilks global é Incluída.

b) F parcial mínimo para inclusão: 3.84.
c) F parcial máximo para exclusão: 2.71.
d) A seqüência completa, passo a passo, de inclusão das variáveis está no Anexo Ill.

ANÁLISE DAS FUNÇÕES DISCRIMINANTES

Funçã() Autovalor
% % Corro Lambda de X2 gl Sigo

Variância Acum. Canônica Wilks

1 7,184 75,9 75,9 ,937 0,037 205,608 28 ,000

2 2,279 24,1 100,0 ,834 0,305 74,219 13 ,000

As funções revelaram significância estatística a p<O,OOl, o que permite a rejeição da

hipótese nula, HO,2A'

MATRIZ DE ESTRUTURA COM OS ITENS PRESERVADOS

A matriz de estrutura a seguir mostra as funções discriminantes e suas correlações com os

itens do questionário incluídos na análise pela opção stepwise. Eles aparecem em ordem

decrescente da sua correlação com a função discriminante sobre a qual mais pontua.

Variável- Item (proposição do questionário) Função 1 Função 2

SERV - Serviços eletrônicos alinhados com estratégias 0,361 -0,042

SER V - Internet - forte canal de informação e orientação 0,281 0,080

TI - Desenvolvimento de sistemas orientado pelo plano de SI 0,245 -0,052

SERV - Consultas formais de contribuintes 0,229 -0,178

CAP - Alinhamento com nível superior de governo 0,224 -0,109

TI - Políticas de segurança lógica implantadas 0,222 0,097

CAP - Ressonância social das ações da secretaria 0,192 0,191

FUT - Situações não convencionais - sempre alerta 0,145 0,110

PLAN - Projetos - estruturas comuns e comparáveis 0,092 0,357

RH - Erros eventuais vistos como aprendizado 0,104 0,309

SERV - Consulta/pagamento de tributos 0,173 -0,236

PLAN - Investimentos - avaliação periódica formal 0,132 0,220

PLAN - Equipes - competência em liderança 0,076 0,218

FUT - Mudanças pró-ativas e não reativas -0,046 0,092
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CLASSIFICAÇÃO DOS CASOS CONFORME O CLUSTER

Cluster (Método de Ward)
Previsto

Total
1 2 3

1 39 1 O 40
Número de

2 1 24 O 25Casos
3 O O 11 11

Original
1 97,5 2,5 0,0 100,0

% 2 4,0 96,0 0,0 100,0

3 0,0 0,0 100,0 100,0

Dos casos originais da amostra, 97,4% foram precisamente enquadrados, possibilitando

classificar as secretarias a partir dos itens elementares que integram as variáveis principais.

GRÁFICO DAS FUNÇÕES - PLOTAGEM DOS CASOS

Funções Discriminantes Canônicas
6~----------------------------------~

[]

Método Ward

D

2 D

D
[]

D
[]

D
[] D

[]

D
3 D
o

d=bD
4

D
D

[]

o

[]
D

D Elo D [] []{1 o Centróide do Grupo

[] [] D
D

[]

C\I -2
o

lCO
O>
ctt -4 +----.,----.----.-----.----.-----.--~

D
[] [] [] Cluster 3

D
[] [] Cluster 2

D

D Cluster 1

"-8 -6 -4 -2 o 2 4 6 '" -~

Função 1
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o Cluster 2 foi discriminado, negativamente, em relação aos demais pela Função 1 que

destaca itens ligados às variáveis Oferta de Serviços Eletrônicos (3 itens), Alinhamento de

TI (2), Consistência da Ação Político-administrativa (2), Direcionamento para o Futuro (1).

A ênfase maior, na Função 1, fica para os itens ligados à variável Oferta de Serviços

Eletrônicos, três dos seis itens de maior carga: "Serviços eletrônicos alinhados com

estratégia", "Internet - forte canal de informação e orientação" e "Consultas formais de

contribuintes". Dizendo de outra maneira, os casos classificados nos clusters 1 e 3 dão

maior relevo a esses itens do que aos do cluster 2.

Por seu turno, a Função 2 discrimina o Cluster 3 em relação ao Cluster 1 e é constituída

pelos fatores integrantes das variáveis Formalização do Planejamento (3 itens),

Alinhamento de RH (1), Oferta de Serviços Eletrônicos (1), Consistência da Ação Político-

administrativa (1) e Direcionamento para o Futuro (1). Sendo que essas duas últimas

comparecem, respectivamente, através dos itens "Ressonância social das ações da

secretaria" e "Situações não convencionais - sempre alerta" com cargas idênticas às

apresentadas para a Função 1.

O item "Mudanças pró-ativas e não reativas", vinculado à variável Direcionamento para o

Futuro, praticamente não tem carga sobre qualquer das funções.

IV.3.4 ANÁLISES DE CORRESPONDÊNCIA

A análise de correspondência é uma técnica composicional onde um mapa perceptivo é

traçado com base na associação entre objetos (e.g., casos, observações) e um conjunto de

características ou atributos especificados pelo pesquisador.

Como explicam Hair et al. (1998, p.16), a análise de correspondência é uma técnica de

interdependência que facilita tanto a redução dimensional de objetos comparáveis, segundo

uma lista de atributos, quanto o mapeamento de percepções sobre os objetos com relação

aos atributos.

A associação objetos-atributos (colunas e linhas) deve ser referenciada a um número de

dimensões, cujo máximo deve ser a quantidade de linhas ou colunas menos um (o que for

"~
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menor). Roteiro com detalhes sobre a aplicação da técnica pode ser encontrado em Hair et

al. (1998, p. 548-570).

Assim, para facilitar a análise dos perfis dos conglomerados (clusters) das secretarias

participantes da pesquisa foi empregada a técnica de análise de correspondência, cujos

mapas representam associações entre os conglomerados e as características das variáveis da

pesquisa, representadas ora pelos itens elementares, ora pelos fatores. Como são três

clusters, número menor do que o de características das variáveis, foram duas as dimensões

consideradas (3 menos 1, ou seja, menor número de linhas ou colunas menos um),

conforme orientação de Hair et al. (1998, p.553).

o resultado desse processo está representado num conjunto de gráficos, um por variável

principal, que associa clusters e itens elementares, e clusters e fatores componentes das

variáveis principais.

As análises de correspondência realizadas foram as seguintes:

• Características, segundo os itens elementares, da Consistência da Ação Público-

administrativa versus Conglomerados;

• Características, segundo os itens elementares, da Formalização do Planejamento

versus Conglomerados;

• Características, segundo os itens elementares, do Alinhamento de RH versus

Conglomerados;

• Características, segundo os itens elementares, do Direcionamento para o Futuro

versus Conglomerados;

• Características, segundo os itens elementares, do Alinhamento de TI versus

Conglomerados;

• Características, segundo os itens elementares, da Oferta de Serviços Eletrônicos

versus Conglomerados;

• Fatores componentes das variáveis versus Conglomerados;
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A seguir são apresentadas cada uma das análises, com os respectivos mapas perceptivos e

comentários pertinentes.

IV.3.4.1 ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS ITENS DA CONSISTÊNCIA DA AçÃo
POLíTICO-ADMINISTRATIVA E OS CONGLOMERADOS

A figura Ação Político-administrativa, página 124, mostra o mapa perceptivo resultante

da análise de correspondência entre os itens da variável Consistência da Ação Político-

administrativa e os clusters.

Ao longo da dimensão 1, é possível verificar que os atributos mais à esquerda apresentam

padrões mais chegados às organizações burocráticas, onde as normas pouco atrapalham,

talvez porque já integradas à "paisagem administrativa". Essas barreiras normativas

preservam, em princípio, a autoridade do quadro gerencial e mantêm baixas as influências

políticas e de grupos corporativos na administração.

Ainda na dimensão 1, contudo no sentido oposto, as ocorrências mais à direita do gráfico

aproximam-se da esfera política de atuação, como a clara preocupação com o alinhamento

ao governo imediatamente superior ou com o alinhamento dentro do próprio governo.

Também podem ser percebidas como da esfera política, em seu sentido mais amplo, as

questões da relação da instituição com o ambiente externo, tanto com grupos diretamente

ligados ao negócio das secretarias, caso da relação fisco-contribuinte, quanto com a

comunidade, como em imagem pública ou ressonância social das ações. As questões nessa

região do mapa tomam cunho mais amplo.

No que diz respeito à dimensão 2, quando os atributos estão no espaço superior, as atenções

se aproximam do tema independência que parece ter bases nos cânones burocráticos, os

quais, sob a forma de normas e regulamentos, como no extremo esquerdo da dimensão 1,

protegem a instituição da dependência de outros órgãos e da influência de grupos políticos /

ou corporativos.

Já a parte inferior do mapa, sob a ótica da dimensão 2, a despeito de mostrar como traço

preponderante o atributo da autonomia da média gerência, afigura-se, no conjunto do mapa,
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mais vizinho de uma situação de anorrua. Talvez a preponderância da autonomia da

gerência média apareça no espaço vago das normas.

Considerando todas essas dimensões, as secretarias que fazem parte do Cluster 1 estão

numa região do mapa onde predominam os atributos políticos e das relações com o

ambiente que circunscreve a atuação dessas instituições. Elas demonstram ter tomado

consciência de que a atuação das organizações não se restringe à administração cotidiana e

auto-contida.

Não por acaso é grande a distância entre o Cluster 1 e os itens indicativos de que as normas

não dificultam as melhores soluções e de que o excesso de burocracia não atrapalha os

processos. Em verdade as secretarias desse cluster crêem que os excessos desses

componentes das organizações burocráticas embaraçam, sim, o encaminhamento de

soluções de maior alcance e amplitude.

As secretarias que compõem o Cluster 2 estão mais próximas do conjunto de atributos que

caracterizam o quadrante superior esquerdo. Dessa configuração, é possível notar que essas

secretarias acreditam ser pouco influenciadas por grupos políticos ou corporativos no

cotidiano da administração, proteção dada pelo "escudo burocrático", característico desse

quadrante do gráfico.

Quanto às secretarias do Cluster 3, dão grande ênfase à autonomia da média gerência, em

boa parte como forma de suprir o vácuo deixado pela inexistência do conjunto de normas

que deveriam regular a sua ação institucional. Provavelmente por idênticas razões, tendem

a preservar os projetos por ocasião de mudanças na alta administração.

Por fim, vale ratificar, mesmo sendo algo esperado, a pouca identificação dos três

conglomerados com a crença. de que as normas não dificultam escolhas de cunho técnico e

de que a burocracia não atrapalha os processos organizacionais.
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IV.3.4.2 ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS ITENS DA FORMALIZAÇÃO DO
PLANEJAMENTO E OS CONGLOMERADOS

A figura Planejamento, página 127, mostra o mapa perceptivo da análise de

correspondência entre os itens da variável Formalização do Planejamento e os clusters.

Ao observar a dimensão 1, é possível notar que os atributos mais à esquerda apresentam

padrões mais próximos da orientação a projetos, com planos estratégicos e objetivos

defmidos, assim como responsáveis identificados, cujos investimentos visam a mudar os

processos-chave das instituições.

Em sentido contrário, os pontos mais à direita do gráfico aparentam focar na eficiência,

aproximando-se dos projetos padronizados de estruturas comuns e compatíveis, os quais

são os de menor custo e menor energia. Objetivos e estratégias são divulgados para a

organização, embora não pareça existir grande preocupação em formalizá-los.

Na direção da dimensão 2, quando os atributos estão na banda superior, as atenções

ocorrem tanto com a instrumentalização, preocupação com competência em TI e

preparação das pessoas para mudanças, quanto com o controle, planos e investimentos

defmidos e periodicamente avaliados.

O fulcro no sentido contrário, ou na parte inferior do mapa, está no planejamento, na

preocupação do conhecido binômio custo-benefício, nos planos de ação. Os projetos devem

estimar valores; os investimentos, benefícios. As ações futuras devem estar claras, o

responsável identificado e a equipe ter competência em liderança.

Neste contexto, as secretarias que fazem parte do Cluster 1 estão mais próximas do

conjunto de atributos que caracteriza o quadrante superior esquerdo. Em outras palavras,

essas secretarias tendem a ter planos estratégicos próprios, equipes com competência em TI

e seus investimentos perseguem a eficácia e procuram basear-se no redesenho dos

principais processos organizacionais.
v ....••.

Já as secretarias que compõem o Cluster 2 aproximam-se mais do conjunto de atributos que

caracterizam o quadrante inferior esquerdo. Essas secretarias parecem enfatizar os aspectos, ; f
i
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contingenciais dos projetos, sem preocupação formal com o planejamento estratégico de

longo prazo, nem com a avaliação periódica dos investimentos.

Por seu turno, as secretarias componentes do Cluster 3 estão numa linha limítrofe, onde o

domínio parece ser quase que exclusivamente da dimensão 1. Dizendo de outro modo,

essas secretarias atuam numa região de conforto cujo objetivo básico é a eficiência,

satisfazendo-se com os pequenos ganhos de projetos padronizados, sem riscos, mas sem

saltos qualitativos, talvez dentro do costumeiro estereótipo do setor público.

Resta, talvez, anotar a pouca proximidade que todos os três conglomerados mostraram com

relação à avaliação periódica formal dos investimentos realizados e, ainda mais distante, à

preparação das pessoas para enfrentar as mudanças. Vale registrar que isso acontece mesmo

com o Cluster 1, o grupamento que se mostrou mais próximo das questões estratégicas de

longo prazo, tanto do ponto de vista técnico quanto gerencial.
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IV.3.4.3 ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS ITENS DO ALINHAMENTO DE RH E OS
CONGLOMERADOS

A figura Recursos Humanos, página 130, mostra o mapa perceptivo da análise de

correspondência entre os itens da variável Alinhamento de RH e os clusters.

Acompanhando a dimensão 1, é possível verificar que os atributos à esquerda do mapa

apresentam maior proximidade com características ligadas ao comportamento do indivíduo.

Dentro de uma perspectiva geral do mapa, aparentemente, isso mais se avizinha da

aceitação das atitudes e posturas individuais de criatividade e iniciativa do que de diretrizes

ou orientações organizacionais conscientes.

Em sentido oposto da dimensão 1, as ocorrências à direita do gráfico concentram-se na

remuneração variável (associada ao resultado ou ao desempenho individual) e nos temas de

motivação, incluindo os atributos vinculados ao esprit de corps das organizações (orgulho e

sentimento de equipe).

No que diz respeito à dimensão 2, os atributos da metade superior do mapa ligam-se ao

desenvolvimento de pessoal, apontando inclusive para os investimentos nessa área. Na

metade inferior os aspectos individuais predominam, tanto na remuneração (associada ao

desempenho individual) quanto no desenvolvimento.

Considerando essas dimensões, as secretarias do Cluster 1 mantêm uma instigante

proximidade com os atributos de motivação e, ainda que moderadamente, também com

remuneração associada aos resultados da organização. Essas instituições parecem tender ao

fortalecimento de políticas corporativas de RH, fator particularmente positivo ao serem

consideradas as correlações encontradas entre a variável de RH e as variáveis que

significam desafios e mudanças (TI e Futuro). A grande distância entre o Cluster 1 e os

atributos cujos focos recaem sobre criatividade e posturas empreendedoras talvez se

explique pelas dificuldades, inerentes à área pública, de atrair talentos.

As secretarias do Cluster 2 parecem não oferecer políticas formais de pessoal, entretanto

incentivam o desenvolvimento individual, quer no aprendizado "em campo", quer no
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terreno do auto-desenvolvimento, talvez uma fase intermediária no caminho para ações

mais consistentes em RH.

Já as secretarias do Cluster 3 não mostram proximidade com qualquer dos atributos da

variável RH e exibem um quadro de grande desestruturação. Não possuem políticas

formais, nem expõem ações positivas, mesmo isoladas, na área de pessoal.

Finalmente, chama a atenção a enorme distância guardada por todos os três clusters quando

o assunto é remuneração associada ao desempenho individual. Parece que não há nada de

significativo acontecendo nessas organizações no âmbito da avaliação de desempenho

individual.
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IV.3.4.4ANÁLlSE DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS ITENS DO DIRECIONAMENTO PARA O
FUTURO E OS CONGLOMERADOS

A figura Futuro, página 133, mostra o mapa perceptivo resultante da análise de

correspondência entre os itens da variável Direcionamento para o Futuro e os clusters.

Ao longo da dimensão 1, é possível verificar que os atributos mais à esquerda apresentam

padrões mais próximos das preocupações com os meios. No extremo oposto, à direita do

gráfico, as ocorrências enfatizam os resultados.

No que diz respeito à dimensão 2, os atributos da metade superior do mapa aproximam-se

das iniciativas de parcerias e inovação, onde as mudanças resultam não apenas de ações

reativas. Há a consciência de quais competências a organização possui e de quais parcerias

serão necessárias. Do ponto de vista de reconcepção do negócio, a prioridade fica com a

expansão da base tributária.

Já na metade inferior, ainda sob a ótica da dimensão 2, a ênfase VaI para a melhoria

contínua das capacitações, serviços e resultados. Essa é urna visão que não agrega,

obrigatoriamente, pioneirismo.

Na região central do mapa, concentram-se os atributos relativos à visão e à construção do

futuro. Estão nesse espaço: a visão de longo prazo, a percepção da urgência de reinventar o

negócio, a crença em um futuro radicalmente diferente, o semper parata para situações não

convencionais e ameaças ao modelo, além da busca contínua de novos meios para melhorar

os resultados.

Com essas dimensões em mente, as secretarias que fazem parte do Cluster 1guardam certa

proximidade com a região central do mapa onde estão os atributos, corno visto, mais

ligados à construção do futuro.

As secretarias que compõem o Cluster 2 estão mais próximas do conjunto de atributos que

caracteriza o quadrante superior direito. Dessa configuração, é possível notar que as

secretarias do Cluster 2 enfatizam a expansão da base tributária e podem exibir algumas

atitudes pró-ativas com relação às necessidades de mudanças.
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Já as secretarias do Cluster 3 não possuem grande proximidade com qualquer dos atributos

da variável Futuro. De maneira muito cuidadosa, é possível registrar que essas secretarias

inscrevem-se no mesmo quadrante onde estão os atributos de conhecimento das

competências da organização e das necessidades de parcerias, talvez uma tomada de

consciência e um esforço de alinhamento, mesmo reativo, ao que acontece de positivo no

setor.

Cabe ressaltar a quase inexistente identificação dos três conglomerados com relação à

ênfase na receita sobre os cortes e de privilegiar resultados ao invés da eficiência, bem

diferente da advertência de Peters (1989, p.476): "Coloque ênfase especial no

desenvolvimento de medidas associadas à geração de receita, suplantando a tendência dos

sistemas correntes em direção à contenção de custos.".
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IV.3.4.5 ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS ITENS DO ALINHAMENTO DE TI E OS
CONGLOMERADOS

A figura Tecnologia da Informação, página 136, mostra o mapa perceptivo da análise de

correspondência entre os itens da variável Alinhamento de TI e os clusters.

Ao observar a dimensão 1, é possível notar que os atributos mais à esquerda apresentam

padrões mais próximos das questões de macroplanejamento e controle da função TI. Com

relação à instância de planejamento, destaque para: a participação da alta administração no

planejamento estratégico de TI; o fato dos projetos de redesenho de processos serem

alavancados por TI; o plano de TI ser o orientador dos investimentos e ações. Com respeito

à de controle, destaque para: preocupação de integrar os bancos de dados dos novos

sistemas ao banco de dados (BD) corporativo, e de manter na área de TI a administração

dos dados corporativos; controle dos recursos computacionais usados pela secretaria;

implementação de padrões de TI; controle de projetos dos sistemas de informação;

avaliação regular das políticas de segurança.

No eixo da mesma dimensão 1, porém no sentido inverso, os pontos mais à direita do

gráfico apontam para uma administração mais integrada de TI. São relevantes as citações

relativas a: metodologia de desenvolvimento de sistemas implantada e em uso;

desenvolvimento de sistemas orientado por plano específico; modelo de dados unificado;

implementação de dicionário de dados; uso de ferramentas CASE, tanto nos sistemas

quanto nos negócios; treinamento de usuários nos novos sistemas; avaliação e auditoria de

SI.

A dimensão 2, na sua metade superior, tem por fulcro, quase exclusivamente, os diversos

aspectos da administração de dados (AD), tema cada vez mais presente nas organizações

que usam TI de forma extensiva e/ou intensiva.

Nessa mesma dimensão, todavia na parte inferior do mapa, os resultados mostram

preocupações mais presentes com segurança e auditoria. Aparece aí a prospecção

tecnológica que, no contexto, não se dissocia das preocupações com segurança.
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Identificam-se nesse mapa, TI x clusters, mais dois grupamentos distintos. Um deles, na

região mais central, agrega os atributos relativos à administração cotidiana de TI, tais como,

a existência de um responsável por TI, a administração dos contratos de TI, o uso de

tecnologia como vetor da cultura de mudança, a operação e a gerência de redes locais ou de

longa distância, as quais estão permanentemente conectadas.

Já o outro grupo, visível no primeiro terço abaixo do centro, reúne atributos vinculados a

assuntos de níveis mais estratégicos ou da administração superior, tais como, plano e infra-

estrutura de TI segundo estratégias de negócios, área de TI participa do planejamento

estratégico da organização, executivos dispõem de informações on-line que são atualizadas

em tempo real.

É nesse contexto, algo complexo, que as secretarias integrantes do Cluster 1 revelam:

proximidade com o conjunto de atributos relativos à administração cotidiana de TI (região

central); alguma vizinhança com relação a visão integrada de tecnologia (região à direita do

mapa); e pouca com o núcleo de AD. Essas secretarias tendem a consolidar a estrutura de

gestão de TI, tanto do ponto de vista administrativo, quanto de uma arquitetura tecnológica.

As secretarias que compõem o Cluster 2 inserem-se de modo mais próximo ao conjunto

planejamento e controle da função TI, com maior proximidade com os atributos ligados a

essa última instância.

Enquanto isso, as secretarias do Cluster 3 guardam distância dos atributos de TI, o que

pode significar a inexistência de políticas e diretrizes para a função TI nas instituições que

conformam esse conglomerado.

Vale dar relevo à baixa associação dos conglomerados aos aspectos mais estratégicos de TI,

com destaque especial para os indícios de inexistência de planos de TI ou para a

dissociação entre o planejamento estratégico das secretarias e a função TI. Digna de nota

também é a quase inexistência de AD nas organizações pesquisadas.
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IV.3.4.6 ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS ITENS DA OFERTA DE SERViÇOS'
ELETRÔNICOS E OS CONGLOMERADOS

A figura Serviços, página 139, mostra o mapa perceptivo da análise de correspondência

entre os itens da variável Oferta de Serviços Eletrônicos e os clusters.

Ao longo da dimensão 1 é possível observar que, no sentido da esquerda para a direita, os

atributos caminham dos serviços fazendários oferecidos na web em direção às web-

estratégias mais avançadas.

O percurso da dimensão 2, no sentido da base para o topo do gráfico, vai da extensão do

uso da web em direção às necessidades, trazidas pela tecnologia web, de reconfigurar as

estratégias de negócios e os serviços eletrônicos oferecidos, hoje limitados pelos sistemas

legados (legacy systems).

Esse legado de sistemas, cujos investimentos precisam ser preservados, impedem a plena

adoção da tecnologia web nas organizações, levando-as a buscar compensação para essa

frustração no uso extensivo da web em outros vetores de ganhos potenciais, tais como canal

de informação, central de relacionamento, pesquisas de satisfação.

Essas dimensões 1 e 2 terminam por configurar cinco distintas regiões do mapa

relativamente à associação entre os atributos da variável sob análise e os três clusters.

A primeira dessas regiões está circunscrita ao quadrante inferior esquerdo e abriga,

manifestamente, atributos da extensão de uso da web. A segunda, no quadrante superior

esquerdo, concentra a oferta dos serviços fazendários na web. A terceira, no qu~drante

superior direito, acolhe os atributos ligados às reconfigurações estratégicas. A quarta, no

quadrante inferior direito, representa a direção futura de desenvolvimento de estratégias

avançadas para a web, bem assim o alinhamento atual dessa presença aos demais processos

organizacionais. A quinta região, nas proximidades do centro do mapa, trata dos benefícios

diretos da adoção da web e de alguns serviços complementares.

Nesse mapa perceptivo, as secretarias do Cluster 1 instalam-se indubitavelmente no

quadrante superior esquerdo, região de maior oferta de serviços fazendários na web;

••
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mantendo ainda alguma proximidade com os atributos dos benefícios diretos e os que

indicam necessidade de reconfigurações organizacionais a partir da web. Estão hoje

contingenciadas no avanço dessa oferta de serviços pelos sistemas legados.

Por sua vez, as secretarias do Cluster 2 são encontradas, talvez até de forma inesperada,

num território cujo predomínio é da reconfiguração estratégica. Essa aparente contradição,

se considerada a inserção do Cluster 2 nos demais mapas, explica-se pela pretensão de

ganhos imediatos como conseqüência da presença na web, independentemente de qualquer

reconfiguração de ordem estratégica. São exemplos dessas metas imediatas, obviamente

nem sempre alcançadas: redução de custeio, maior controle de contribuintes, economia no

tempo de atendimento ao contribuinte, melhoria das instalações físicas.

Observando-se os mapas anteriores, não se encontram, para as secretarias classificadas no

Cluster 2, evidências de políticas, diretrizes ou planos de longo alcance. Esse grupo parece

centrar seus esforços gerenciais, de forma um tanto reativa, nos acontecimentos do dia-a-

dia em detrimento de resultados de mais longo curso ou de outras naturezas, talvez até por

razões e limitações muito pertinentes. A visão de futuro, e.g., enfatiza tão somente a

expansão da base tributária, ainda que possam existir atitudes pró-ativas com relação às

necessidades de mudanças. No quadro de TI, essas secretarias ficaram mais próximas dos

atributos ligados ao cotidiano da administração da função.

Finalmente, as secretarias do Cluster 3, também aqui no mapa da variável dependente,

mantêm distância de quaisquer atributos, o que pode significar que as secretarias desse

conglomerado não estão presentes na web e/ou não oferecem serviços eletrônicos aos seus

usuários.
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IV.3.4.7 FATORES COMPONENTES DAS VARIÁVEIS E OS CONGLOMERADOS

A figura Fatores, página 142, exibe o mapa perceptivo da análise de correspondência entre

os fatores componentes das principais variáveis da pesquisa e os clusters.

o percurso da dimensão 1 no sentido da esquerda para a direita evidencia algumas das

preocupações gerenciais das secretarias. À esquerda, as peculiaridades da gestão

administrativa, enquanto à direita, aquelas mais voltadas à gestão da tecnologia.

Na direção da dimensão 2, no sentido base-topo, estão a criatividade e a alta motivação

contrapostas às atitudes burocráticas.

A inserção dos conglomerados nessa configuração está coerente com as demais análises

anteriormente produzidas.

As secretarias compreendidas no Cluster 1 caracterizam-se por preocupações de maior

alcance e:

• Têm uma visão inovadora do futuro;

• Dão grande ênfase à tecnologia como alavanca de crescimento e progresso;

• Demonstram cuidados em suas relações com o ambiente e a consciência de que há

responsabilidade social na atuação das organizações;

• Buscam praticar políticas consistentes de RH, inclusive com alguma forma de

remuneração associada aos resultados da instituição;

• Enfatizam mais a efetividade do que a eficiência dos processos administrativos;

•
-,

Possuem maior oferta de serviços eletrônicos, já usufruem dos benefícios oriundos "

dessa oferta, embora ainda não tenham conseguido o pleno alinhamento e o pleno

uso das potencialidades da web.
)

As secretarias que compõem o Cluster 2, embora demostrem modos de atuação mars \j

burocráticos, dir-se-ia, mais próximos do estereótipo do serviço público, começam a dar <"1

sinais de perceberem a necessidade de revisão e avanço em seus processos.
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Essas secretarias, vistas conjuntamente,

• Usam a burocracia como proteção contra influências políticas e de grupos

corporativos;

• Ainda não trabalham políticas, diretrizes ou planos de longo alcance - talvez por ter

de cuidar das demandas do cotidiano e do curto prazo;

• Indicam certa atitude pró-ativa com relação à área de RH, incluindo, como no caso

do Cluster 1, alguma forma de remuneração associada aos resultados;

• Têm visão de futuro que privilegia resultados, contudo compreendem que precisam

de parcerias para avançar e inovar;

• Pretendem resultados imediatos com o uso da internet, como redução de custeio e

maior retorno e controle dos tributos;

• Não parecem emprestar papel estratégico a TI e oferecem menos serviços digitais

do que as secretarias do primeiro cluster.

Finalmente, as secretarias integrantes do Cluster 3 vivem, na quadra atual, uma situação

bastante difícil em termos da oferta de serviços eletrônicos aos seus usuários, variável

dependente deste estudo. O exame desse agrupamento indica que essas secretarias:

• Ressentem-se de um núnimo de estruturação nas várias instâncias representadas

pelas variáveis da pesquisa;

• Dispensam trato meramente burocrático aos seus processos administrativos;

• Não apresentam processos formais de planejamento, nem de prospecção do futuro;

• Exibem um quadro de grande desestruturação, com relação aos seus recursos

humanos;

• Não demonstraram possuir políticas ou diretrizes para TI e oferecem, se oferecem,

pouquíssimos serviços eletrônicos aos seus usuários.

• Guardam pouca proximidade com aspectos relevantes e estratégicos da construção

de fundamentos sólidos para avançar nos processos de gestão, quer administrativos,

quer de tecnologia, maior foco deste trabalho.
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IV.3.4.8As SECRETARIAS E OS CONGLOMERADOS

À vista dos atributos de gestão que emergiram das análises de correspondência entre os

itens elementares das variáveis principais da pesquisa e os clusters, é possível dar

denominações aos conglomerados que, de algum modo, sejam representativas daqueles

indicativos:

• Cluster 1 - Inovação

• Cluster 2 - Ação Burocrática

• Cluster 3 - Inação

A figura Conglomerados e Características das Secretarias, a seguir, mostra o mapa

perceptivo resultante da análise de correspondência entre algumas características das

secretarias e os clusters já com as denominações atribuídas no parágrafo anterior.

,8 ~------------------------------------~r--------------------------Conglomerados e Características das Secretarias

Estados.

·······················
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p 0
p

G

,6

,4

,2

-,4

····· ~
...•. . .
\ .

•••• •••••• Cluster3
• Inação

M
••• ••••• .$

8 ~ ~
-, ~------------------------~----------~~----------~----------~

111 Municfpios das Capitais-,2

P - pequeno porte
M - médio porte
G - grande porteM

e.~
E -,6
s

População

Despesa liquidada

-1,5 -1,0 -,5 0,0 ,5 1,0

Dimensão 1

o gráfico destaca, além dos clusters, as seguintes características das secretarias:

• A sua natureza (estados, municípios das capitais e municípios do interior);

• O seu porte, com base em dois indicadores: despesa total liquidada pelo governo ao

qual a secretaria se subordina; e população do território sob jurisdição da secretaria.
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Para os indicadores foram traçados segmentos de retas, ligando os referenciais pequeno (P),

médio (M) e grande (G). Assim, a dimensão 1 corresponde diretamente ao porte, segundo

aqueles indicadores, das instituições participantes da pesquisa, com as referências P

(pequeno porte) situadas à direita do ponto de origem dos eixos.

Da observação do mapa, constata-se que a imensa maioria das secretarias de estado ficou

abrigada no conglomerado Inovação (Cluster 1), embora as secretarias municipais

preponderem quantitativamente tanto nesse conglomerado quanto nos demais, Ação

Burocrática (Cluster 2) e Inação (Cluster 3), conforme tabelas da próxima página.

As análises permitem concluir que parcela significativa (47,3 %) das secretarias, estaduais e

municipais, está associada ao conglomerado com as práticas mais inovadoras, até mesmo

quanto aos aspectos de responsabilidade social; planejamento estratégico mais estruturado;

desenvolvimento de recursos humanos, com inclusão de alguma sistemática de

remuneração variável; construção do futuro. Essas secretarias contam com forte liderança

do topo da organização e terminaram por assumir um idêntico papel dentro do nível de

governo onde atuam. Os seus modelos de gestão têm como paradigmas as boas práticas de

mercado, de onde retiram novas tecnologias. Possuem domínio da administração de TI e,

dentro da amostra, são as que oferecem a maior gama, qualitativa e quantitativamente

falando, de serviços digitais.

O conglomerado Ação Burocrática encerra 39,8% das secretarias da amostra e exibe um

perfil mais reativo e uma administração mais burocratizada. Esse grupo está, de modo

majoritário, composto por secretarias municipais (89,2% do cluster), com prevalência de

municípios do interior (59,5%), os quais aparentam ainda maior sensibilidade quanto às

restrições inerentes ao setor público. É importante registrar, contudo, que o agrupamento

abriga, em número reduzido, algumas secretarias estaduais.

Por já existir todo um aparato burocrático organizado e em funcionamento, ao conjunto

Ação Burocrática reservam-se, talvez, as maiores possibilidades de saltos qualitativos

fundados no redesenho de processos e em TI.
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o conglomerado Inação, com 12,9% da amostra, também tem maioria formada por

secretarias municipais (91,6% do cluster). Essas instituições aparentam viver, hoje, grandes

dificuldades do ponto de vista de sua gestão, quer gerencial quer de tecnologia. A

relevância dessas questões cresce quando se considera que essas são cidades com mais de

150.000 habitantes e, portanto, de grande peso político e econômico para suas regiões.

COMPOSiÇÃO PERCENTUAL DOS CONGLOMERADOS POR SECRETARIA

Secretarias Cluster 1 Cluster 2 c31
Estados 45,5 ]0,8 8,3

Municípios das Capitais 20,5 29,7 33,3

Municípios do Interior 34,1 59,5 58,3

I Total I 100 100 100

DISTRIBUiÇÃO PERCENTUAL DAS SECRETARIAS NOS CONGLOMERADOS

I Secretarias I Cluster 1 Cluster 2 Cluster ê Tohll II
Estados 80,0 16,0 4,0 100

Municípios das Capitais 37,5 45,8 16,7 100

Municípios do Interior 34,] 50,0 15,9 100

I Total I 47,3 39,8 PQ 100
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PERGUNTA 2 DA PESQUISA

Há, para as organizações participantes da pesquisa, influências do grau de Consistência da

Ação Político-administrativa, do nível de Formalização do Planejamento, do Alinhamento

dos Recursos Humanos, do Direcionamento para o Futuro e do Alinhamento da Tecnologia

de Informação sobre a Oferta de Serviços Eletrônicos?

IV.3.5 HIPÓTESES 3 A 7

HO,3 - O nível de Formalização do Planejamento não é influenciado pelo grau de

Consistência da Ação Político-administrativa da Secretaria,

Ho,4 - O Alinhamento dos Recursos Humanos não é influenciado pelo nível de

Formalização do Planejamento, nem pelo grau de Consistência da Ação Político-

administrativa da Secretaria,

HO,5 - O Direcionamento para o Futuro não é influenciado pelo Alinhamento dos Recursos

Humanos, nem pelo nível de Formalização do Planejamento, nem pelo grau de

Consistência da Ação Político-administrativa da Secretaria.

HO,6 - O Alinhamento da Tecnologia de Informação não é influenciado pelo

Direcionamento para o Futuro, nem pelo Alinhamento dos Recursos Humanos, nem pelo

nível de Formalização do Planejamento, nem pelo grau de Consistência da Ação Político-

administrativa da Secretaria.

HO,7 - A Oferta de Serviços Eletrônicos não é influenciada pelo Alinhamento da Tecnologia

de Informação, nem pelo Direcionamento para o Futuro, nem pelo Alinhamento dos

Recursos Humanos, nem pelo Nível de Formalização do Planejamento, nem pelo grau de

Consistência da Ação Político-administrativa da Secretaria.



IV.3.5.1 VARIÁVEIS PARA TESTE DAS HIPÓTESES

Das proposições que compuseram o questionário e utilizando a técnica de cluster analysis,

foram gerados fatores que representam dimensões latentes do conjunto original de cada

bloco. Esses fatores recebem influência dos itens elementares (as proposições) através de

cargas ou escores fatoriais, ou Jactor loadings, resultando em um autovalor (eigenvalue)

para cada fator (soma dos quadrados das cargas fatoriais).

Desses fatores, ponderados pelos auto-valores correspondentes e dentro de um processo de

agregação, originaram-se as cinco principais variáveis deste trabalho. São elas:

• Consistência da Ação Político-administrativa (CAP)

• Formalização do Planejamento (PLAN)

• Alinhamento de RH (RH)

• Direcionamento para o Futuro (FUT)

• Alinhamento de TI (TI)

• Oferta de Serviços Eletrônicos (SERV)

Essas são, portanto, as variáveis testadas para as hipóteses nulas de HO.3a HO,7.

\
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IV.3.5.2 PROCEDIMENTOS PARA TESTE DAS HIPÓTESES

Para testar as hipóteses 3 a 7, foi empregada a técnica de modelagem de equações

estruturais (Hair et al., 1998, chap.ll). De um modelo de path analysis, imaginado de

acordo com o proposto por Asher (1976), foram montadas seis equações estruturais com as

variáveis da pesquisa:

XI = PIR * RR

X2 = P21* XI + P2S* Rs

X3 = P31* XI + P32* X2 + P3T* RT

X4 = P41* XI + P42* X2 + P43* X3 + P4U* Ru

X5 = P51* XI + P52*X2 + P53* X3 + P54*X4 + Psv * Rw

X6 = P61*XI + P62*X2 + P63* X3 + P64* X4 + P6W* Rw

Onde,

Xl = Consistência da Ação Político-administrativa (CAP)

X2 = Formalização do Planejamento (PLAN)

X3 = Alinhamento de RH (RH)

X4 = Direcionamento para o Futuro (FUT)

X5 = Alinhamento de TI (TI)

X6 = Oferta de Serviços Eletrônicos (SERV)

Pij = coeficiente de intensidade do impacto da variável Xj sobre a variável Xi

Ri = termo do resíduo.

A representação gráfica desse conjunto de equações está mostrada no path diagram na

próxima página.

A composição das variáveis X é a explicada na análise fatorial. Os coeficientes Pij _path

coefficients - foram estimados pelos coeficientes beta, calculados através de sucessivas

regressões lineares múltiplas (Hair et al.,1998, chap.4), as quais também forneceram os

resíduos. Asher (1976, p.20-49) detalha a utilização dos coeficientes beta para estimar os

path coefficients.

Os procedimentos e testes empregados na investigação das hipóteses 3 a 7 estão

minudenciados a partir do próximo tópico.
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PATH DIAGRAMREFERENCIAL PARA O MODELO DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS
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IV.3.6 CORRELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS

IV.3.6.1 CORRELAÇÃODEPEARSON

Os valores dos coeficientes de Pearson entre as variáveis foram obtidos através do

procedimento CORRELATIONS do SPSS e estão resumidos no seguinte quadro:

PLAN ,374(1)

,069 ,215(2) ,148

Correlação de
Pearson CAP PLAN RH FUT TI

RH ,480(1)

FUT

TI ,334(1)

SERV ,292(1)

( )Correlação significante a p<O,O1
(2) Correlação significante a p<O,05

Os coeficientes de Pearson indicaram correlações lineares significativas, embora não

elevadas, entre as variáveis.

Do total de quinze correlações: onze são moderadas e ocorreram para significância 0,01;

duas são fracas e ocorreram para significância 0,05; e duas não apresentaram resultados

estatisticamente significativos, são os pares PLAN-SERV e FUT -SERVo

Embora aplicados em setor diverso, os resultados aqui encontrados são consistentes com os

mostrados por Nogueira (1999, p.84) quando as variáveis envolvidas são dimensões de.
planejamento, RH, futuro e TI. Das dez correlações reveladas no trabalho desse autor, seis

são significativas e circunscrevem-se a essas variáveis. No presente trabalho, dos sete

maiores coeficientes de correlação encontrados, cinco se referem às correlações entre as

variáveis que representam as mesmas dimensões de planejamento, RH, futuro e TI.
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IV.3.6.2 CORRELAÇÃO DE SPEARMAN

Os coeficientes de correlação de Spearman foram obtidos através do procedimento

CORRELATIONS do SPSS.

Os valores calculados para o coeficiente de Pearson também se confirmam na correlação de

Spearman, teste não-paramétrico menos sensível a outliers, como pode ser conferido no

quadro abaixo.

C PSoearman

PLAN 335(1),

RH 336(1),

FUT 315(1) 568(1), ,

TI 343(1) 289(1) 423(1), , ,

SERV 266(2) 0,063 0,178 0,13,
Correlação significante a p-cü.Ol

(2) Correlação significante a p<O,05

Chamam a atenção os valores bem próximos, quase harmônicos, apresentados pelos

coeficientes de correlação entre a variável independente CAP, que denota a especificidade

da área pública, e as demais variáveis independentes. Ainda que ocorra particularmente em

Spearman, ocorre também em Pearson. Isso pode indicar que os gestores públicos começam

a despertar de forma genuína e consistente, embora ainda moderada, para questões de

cunho estratégico e de longo curso em lugar das tão somente operacionais e burocráticas.

Vale notar a ausência de significância para o par RH-SERV. Por outro lado, embora fraca,

se robustece a correlação entre PLAN- TI, significante agora para 0,005 (pcü.Ol ).
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IV.3.7 EQUAÇÕES ESTRUTURAIS E REGRESSÃO MÚLTIPLA

Como indicado anteriormente, os testes das hipóteses 3 a 7 foram realizados a partir da

modelagem de equações estruturais, de acordo com Hair et al. (1998, chap.ll). Os path

coefficients foram determinados com a utilização. da análise de regressão múltipla (Hair et

al.,1998, chap.4), que também produziu o teste F e o parâmetro R2, através do

procedimento REGRESSION do SPSS. Como critério de rejeição das hipóteses nulas

foram eleitos os valores de F para p<0,05.

As influências de cada variável independente sobre a dependente, no path diagram, estão,
representadas na tabela a seguir pelo coeficiente beta. A significância dessa relação foi

avaliada pelo teste t, cujos resultados podem ser conferidos no Anexo IV.

COEFICIENTE BETA (PATH COEFFICIENT)

Coeficiente CAP R2 Fbeta

PLAN 0,374(1) 0,140 14,832 ,000

RH 0,341 (I) 0,350 24,263 ,000

FUT 0,107 0,369 17,368 ,000

TI 0,106 -0,142 0,306 9,691 ,000

SERV 0,190 -0,025 -0,105 0,376 10,500 ,000
Significante a p<O,Ol

(2) Significante a p<O,05

Os valores de F estatisticamente significantes mesmo a p<O,OO1 permitem rejeitar todas as

hipóteses nulas, de HO,3 a HO,7.
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IV.3.7.1 HIPÓTESES 3 A 7 - RESULTADOS DOS TESTES DAS HIPÓTESES NULAS

Conforme já anotado, da análise da tabela anterior, é possível rejeitar todas as hipóteses

nulas, de HO,3 a HO,7, para valores de F com significância estatística a p<O,OOl.

A mesma tabela permite reconfigurar o path diagram de referência resultando num outro,

próxima figura, que caracteriza as relações entre as variáveis principais para as instituições

que responderam à pesquisa.

o Alinhamento de TI influencia decisivamente a Oferta de Serviços Eletrônicos, como

seria de esperar.

As demais variáveis não parecem exercer influência direta sobre a variável dependente

Oferta de· Serviços Eletrônicos, o que guarda semelhança com os resultados comentados

por Soares (2000) ao estudar a utilização da internet em bancos. Vale destacar o fato da

variável Consistência da Ação Político-administrativa aparecer, mesmo de maneira fraca,

em todos os testes, de correlação a path analysis, associada à Oferta de Serviços

Eletrônicos para níveis limítrofes de significância estatística (e.g., na análise de regressão, o

coeficiente beta é de 0,190 para uma significância de 0,059).

Por outro lado, o Alinhamento de TI, de modo brando, é influenciado pelo Alinhamento de

RH e pelo Direcionamento para o Futuro, com maior significância para a variável RH, o

que pode indicar a aproximação do servidor público fazendário com a área de TI e a

percepção de que só será possível avançar sobre desafios futuros com o suporte e o

alinhamento da tecnologia (Venkatraman & Henderson, 1998; Venkatraman, 1994).

A influência do Alinhamento de RH sobre o Alinhamento de TI está de acordo com o

encontrado por Nogueira (1999) em estudo sobre bancos brasileiros. Embora a variável de

TI utilizada pelo autor não corresponda plenamente ao Alinhamento de TI, há forte

sobreposição em muitos aspectos, especialmente os de planejamento, AD/DBA, controle

gerencial e infra-estrutura.

Contrario sensu, a variável Formalização do Planejamento, para as secretarias de fazenda

pesquisadas, não apresentou associação significativa com o Alinhamento de TI. Tal
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resultado necessitará de aprofundamento em futuros estudos. Tampouco se revelou

significância estatística na influência da Consistência da Ação Político-administrativa sobre

TI, .apesar dos indicativos de associação positiva encontrados nos coeficientes de

correlação, tanto de Pearson quanto de Spearman.

Com relação aos efeitos do Alinhamento de RH sobre o Direcionamento para o Futuro os

resultados corroboram os relatados por vários trabalhos (Soares, 2000; Nogueira, 1999;

Nogueira & Moreira, 1997), tão somente confirmando a singularidade do fator humano na

construção do futuro (Prahalad & Hamel, 1990). Situação análoga acontece quando se

examina a, ligeiramente maior, influência da Formalização do Planejamento sobre o

Direcionamento para o Futuro. Por sua vez, não se confirma aqui a associação positiva

desvelada nas correlações lineares entre a Consistência da Ação Político-administrativa e o

Direcionamento para o Futuro.

Já as influências exercidas sobre o Alinhamento de RH pela Formalização do Planejamento

e pela Consistência da Ação Político-administrativa eram esperadas.

De um lado, a Formalização do Planejamento, cujos efeitos estão em pleno acordo com

outros textos ainda que em setores diversos (Soares, 2000; Nogueira & Moreira, 1997),

pode indicar "[ ...] a importância da definição e formalização da estratégia e de suas ações

correspondentes para que seja possível obter, alinhar, liderar e reconhecer os recursos

humanos da organização." (Nogueira, 1999, p.87).

Por outro, a Consistência da Ação Político-administrativa pode apontar para o

reconhecimento, mormente em governos estaduais ou municipais, de que em seus recursos

humanos funda-se um dos principais pilares de sustentação das ações públicas, portanto, há

de priorizar políticas consistentes de desenvolvimento e valorização de pessoal.

Finalmente, a influência da Consistência da Ação Político-administrativa sobre a

Formalização do Planejamento parece caminhar na direção de que as instituições com

maior estabilidade político-administrativa (Souza, 1998), que privilegiam a gestão técnica e

que mantêm relações positivas com seu ambiente demonstram maior preocupação com

planos formais de ação e seus processos correlatos.
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PATH DIAGRAM RESULTANTE PARA OS PARTICIPANTES DA AMOSTRA.
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IV.4 ANÁLISES COMPLEMENTARES

Com o objetivo de subsidiar a investigação e abrir possibilidades para futuros estudos,

foram realizadas algumas análises complementares.

"'.4.1 DISCRIMINANTE POR SECRETARIA E FATORES DAS VARIÁVEIS

Foi realizada urna análise discriminante diretamente com as secretarias, consideradas por

tipo de governo, segundo os fatores componentes das variáveis principais da pesquisa, cujo

procedimento forneceu:

• os percentuais da variância explicados por cada uma das funções discriminantes;

• a matriz de estrutura - fatores versus funções;

• a plotagem gráfica das funções;

• as observações da amostra, e seus percentuais, corretamente classificadas pela

aplicação das funções.

Os resultados da análise discriminante são resumidos a seguir.

ANÁLISE DAS FUNÇÕES DISCRIMINANTES

"""- - lor % % Corro Lambda
X2 gl SigoVariância Acum. Canônica de Wilks

1 2,314 74,7 74,7 ,836 ,169 135,846 56 ,000

2 ,782 25,3 100,0 ,662 ,561 44,186 27 ,020

Corno se pode notar a primeira função discriminante é capaz de explicar, sozinha, 74,7% da

variância. A Função 1 revelou significância estatística a p<O,OOl, enquanto a Função 2, a

p<O,050.
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MATRIZ DE ESTRUTURA

A matriz de estrutura abaixo mostra as funções discriminantes e suas correlações com os

fatores, os quais estão em ordem decrescente de correlação com as funções.

IVariável - Fator I Função 1 I Função 2 I
SERV - Benefícios Diretos ,489 ,166

TI-AD ,207 ,044

RH - Atitudes do Indivíduo ,174 ,119

TI - Infra-estrutura ,173 -,008

TI - Direção ,164 ,159

RH - Atitudes da Organização -,139 -,135

TI - Auditoria e Segurança -,139 ,068

CAP - Gestão Técnica -,126 -,019

PLAN - Benefícios Esperados ,115 ,053

PLAN - Definição de Projetos e Ações -,096 ,019

CAP - Relações com Ambiente ,074 ,010

CAP - Autonomia Política ,025 ,001

RH - Remuneração Variável ,015 -,001

TI - Planejamento e Integração (*) ,004 -,329

PLAN - Definição de Estratégias ,156 -,318

FUT - Ênfase nos Resultados ,155 ,289

SERV-CRM -,208 ,235

SERV - Reconfiguração Estratégica ,150 -,224

TI - CASE -,021 ,217

SERV - Alinhamento Web ,058 -,189

FUT - Desenvolvimento de Competências ,036 ,137

SERV - Serviços Fazendários -,063 -,134

PLAN - Competências e Operacionalização -,016 ,131

FUT - Visão e Inovação -,034 -,117

CAP - Autonomia Administrativa -,007 ,066

FUT - Pionerismo ,040 ,065

SER V - Extensão ,013 -,044

TI - Padrões e Controle -,003 ,018

(*) Fator a partir do qual as cargas são maiores na Função 2 do que na Função 1.
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CLASSIFICAÇÃO DOS CASOS CONFORME O TIPO DE GOVERNO

Tipo de Governo
Previsto

Total
Estado Capital Interior

Estado 24 1 O 25
Número de Capital 1 20 3 24

Casos
Interior O 2 42 44

Original
Estado 96,0 4,0 ,O 100,0

% Capital 4,2 83,3 12,5 100,0

Interior ,O 4,5 95,5 100,0

Dos casos originais da amostra, 92,5% foram precisamente enquadrados, possibilitando

classificar corretamente as secretarias por tipo de governo a partir dos fatores que

conformam as variáveis principais.

GRÁFICO DAS FUNÇÕES - PLOTAGEM DOS CASOS
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A representação gráfica expõe o comportamento dos 3 grupos, Estado, Capital e Interior,

com relação às funções discriminantes.

A Função 1 discrimina o cluster Estado em relação aos demais e é constituída pelos fatores

integrantes das variáveis Oferta de Serviços Eletrônicos (um fator), Alinhamento de TI

(quatro fatores), Alinhamento de RH e Consistência da Ação Político-administrativa (cada

uma com três fatores), Formalização do Planejamento (dois fatores). Nenhum fator da

variável Direcionamento para o Futuro pontua nessa função.

Por seu turno, a Função 2, discriminante do cluster Capital, é constituída pelos fatores

integrantes das variáveis Alinhamento de TI (três fatores), Formalização do Planejamento

(dois fatores), Direcionamento para o Futuro (quatro fatores), Oferta de Serviços

Eletrônicos (cinco fatores) e Consistência da Ação Político-administrativa (um fator).

Nenhum fator da variável Alinhamento de RH pontua nessa função.
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IV.4.2 NíVEL HIERÁRQUICO DE TI xTIPO DE SECRETARIA

TI Tipo de secretaria Total
Nível Estado Capital Interior

Hierárquico Abs % Abs % Abs % Abs %

Alto 5 20,8 4 18,2 2 9,5 11 16,4

Médio 12 50,0 14 63,6 12 57,1 38 56,7

Baixo 7 29,2 2 9,1 3 14,3 12 17,9

Muito baixo - 0,0 2 9,1 4 19,0 6 9,0

1 Total II 24 I 100,°1 221 100,0 1 211 100,°11 671 100,°1

A importância de TI foi avaliada com relação ao número de níveis hierárquicos existentes

entre o principal executivo (secretário ou equivalente) e o principal responsável por TI nas

secretarias, de acordo com a seguinte convenção:

Nível Hierárquico
NTvcis7.rtr~

Secretário e TI

Alto °Médio 1
Baixo 2
Muito baixo 3 ou mais

Para a amostra, em 73,1% dos casos o nível hierárquico de TI é médio ou alto. Esse

percentual sobe para quase 82% nos casos das secretarias das capitais, ficando em 70,8%

para as secretarias estaduais e 66,6% para as demais secretarias municipais.

Quando se considera apenas o nível mais alto, acentua-se a diferença entre o percentual das

secretarias dos municípios do interior e as estaduais e de capitais (respectivamente, 9,5%

contra 20,8% e 18,2%).

Pouco mais de 28% das secretarias municipais mantêm TI num nível hierárquico

considerado muito baixo. Dessas, 19% são de municípios do interior e 9,1% são de

municípios de capitais. Não é desprezível o número de estados que ainda mantêm esse nível

num patamar baixo, 29,2%.
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v. CONCLUSÃO

V.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

o turbilhão provocado pela economia digital nas sociedades modernas não deixaria

incólume a administração pública. Das publicações especializadas à mídia em geral, é

diuturno o relato das iniciativas do setor público em direção aos serviços eletrônicos como

alavanca de modernização. Esses serviços passaram a integrar aquilo que se convencionou

chamar de governo eletrônico, para o qual se espera uma explosão nos negócios para os

próximos anos (Rotta, 2001; Thibodeau, 2000).

Muito embora o maior objetivo dos serviços públicos digitais continue a ser a eficiência

(Cunha, 2001), há fundadas esperanças de que as iniciativas de governo eletrônico venham

a ser esteios da prática democrática e do exercício da cidadania, constituindo-se em

instrumento contra a segregação digital e fundando os princípios de uma "democracia

digital" (Symonds, 2000).

As secretarias de fazenda da amostra já incorporaram o discurso, embora nem sempre a

prática, da importância de TI na alavancagem dos negócios nas organizações. Os serviços

de auto-atendimento, por exemplo, uma tendência generalizada na economia digital, aqui

patinam entre questões de ordem tecnológica e de redesenho dos processos de negócios,

posto que esse último exige boa dose de ousadia para mudar processos organizacionais

profundamente enraizados.

De qualquer forma, fica mais clara a importância dada a TI nessas instituições quando se

observam alguns dos resultados da pesquisa: os gastos totais de TI em 2000 representaram

quase 10% das despesas liquidadas (p. 92); os indicadores (p.90-95) aproximam-se dos

mostrados pelo mercado (Meirelles, 2001); TI vem ocupando níveis hierárquicos mais altos

(p. 160). Ademais, essas secretarias parecem ter optado por padrões de mercado (p. 92),

tendendo a: 1) fugirem de soluções que restrinjam a interoperabilidade e a flexibilidade;

2) buscarem no mercado soluções técnicas maturadas; 3) preservarem os investimentos

realizados em TI. As secretarias estaduais aparentemente abraçaram a terceirização (p. 89),

talvez procurando trazer do mercado a expertise técnica que não possuem internamente.



162

Os resultados também permitem segmentar as secretarias da amostra em três grupos com

perfis bem distintos entre si: o conglomerado Inovação, onde se abrigam as secretarias que

perseguem as denominadas boas práticas de gestão; o conglomerado Ação Burocrática que

alinha as secretarias enquadradas no modelo estereotipado de burocracia; e o conglomerado

Inação, onde estão as secretarias que parecem estar numa situação de quase imobilismo.

As instituições integrantes do primeiro desses conjuntos, conforme aduzido, puseram-se a

caminho em busca do que se convencionou chamar de boas práticas de gestão. Se isso não

chega a ser uma realidade generalizada, pois a burocracia e o excesso de controle ainda

balizam as regras na área, tais práticas vêm evoluindo, paulatinamente, nesse grupo de

secretarias. Há evidências de certos traços do cluster Inovação que merecem citação:

• Percepção da baixa influência de grupos políticos ou corporativos - em dada
medida, algo inesperado e positivo, ainda que nesse fato se possa enxergar uma
tendência corporativista funcionando como escudo contra influências externas;

• Orgulho de pertencer à organização - talvez elo de um círculo virtuoso que envolve
a autonomia da secretaria dentro do governo, a percepção de gestão mais técnica,
portanto com baixa influência política, a boa imagem pública e a ressonância social
das ações da instituição;

• Elevado nível de motivação - tem intrínseco vínculo com o ponto anterior;

• Participação da função TI no planejamento estratégico e da alta administração no
planejamento de TI.

As características básicas desse conglomerado parecem ser:

• Visão inovadora do futuro;

• Grande ênfase à tecnologia como alavanca de crescimento e progresso;

• Demonstração de cuidados em suas relações com o ambiente e a consciência de que
há responsabilidade social na atuação das organizações;

• Busca de políticas consistentes de RH, inclusive com alguma forma de remuneração
associada aos resultados da instituição;

• Ênfase maior na efetividade do que na eficiência dos processos;

• Maior oferta de serviços eletrônicos, fruição dos benefícios oriundos dessa oferta,
apesar de ainda não ocorrer plena exploração das potencialidades da web.

Essas características configuram uma ambiência de melhor desempenho - a ser entendido

como o melhor para a sociedade - que tende a resultar em maior responsabilidade social,

melhores serviços à comunidade, melhor uso do dinheiro público, melhores serviços ao

cidadão, resgate da dignidade da função pública e da auto-estima do servidor público.
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Não há indicações nos resultados de que essas práticas concentrem-se exclusivamente em

específicos níveis de governo (estaduais ou municipais) ou em certos tipos de secretaria

(estados, municípios das capitais ou municípios do interior), a despeito da maior

proximidade entre as secretarias de maior porte e o perfil Inovação.

o segundo conglomerado, Ação Burocrática, exibe um perfil mais reativo e administração

mais burocratizada. Nesse grupo prevalecem as secretarias municipais, as quais

demonstram maiores dificuldades em lidar com as restrições peculiares ao setor público.

As secretarias associadas a esse agrupamento, embora demostrem administração mais

burocrática e mais próxima do estereótipo do serviço público, começam a dar sinais de

perceberem a necessidade de revisão e avanço em seus processos. As características básicas

desse conglomerado parecem ser:

• Uso da burocracia como escudo contra influências externas (políticas e de grupos);

• Ausência de políticas, diretrizes e planos de longo curso - prioridade para demandas
cotidianas e de curto prazo;

• Certa atitude pró-ativa com relação à área de RH, incluindo alguma forma de
remuneração associada aos resultados;

• Visão de futuro que inclui a necessidade de parcerias para avançar e inovar;

• Pretensão de resultados imediatos com o uso da internet, como redução de custeio e
maior retorno e controle dos tributos;

• Não reconhecimento do papel estratégico de TI e menor oferta de serviços digitais
do que as secretarias do primeiro grupo.

Por seu estamento consolidado, representado por um aparato burocrático codificado e em

funcionamento, ao conglomerado Ação Burocrática talvez reservem-se as maiores

possibilidades de saltos qualitativos fundados no redesenho de processos e em TI.

As instituições que configuram o terceiro conglomerado, Inação, aparentam atravessar, na

atualidade, grandes dificuldades de gestão e fazem parte de um conjunto onde também

preponderam as secretarias municipais.

o perfil desse agrupamento parece indicar que as secretarias que o compõem:

• Ressentem-se de melhor codificação de seus processos organizacionais e, até
mesmo, do reconhecimento e mapeamento dos seus processos de negócio;
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• Não apresentam processos formais de planejamento, nem de prospecção do futuro;

• Dispensam trato meramente burocrático aos seus processos administrativos;

• Exibem um quadro de desestruturação, com relação aos seus recursos humanos;

• Não demonstraram possuir políticas ou diretrizes para TI e oferecem, se oferecem,
poucos serviços eletrônicos aos seus usuários.

o perfil do conglomerado Inação parece guardar distância de aspectos relevantes e

estratégicos da construção de fundamentos sólidos para avançar nos processos de gestão,

sejam eles administrativos ou de tecnologia. A relevância dessas questões cresce de

importância quando se considera que essas instituições são entes governamentais de grande

peso político e econômico para suas regiões.

Para os três agrupamentos e em outra vertente de reflexão sobre os resultados, algumas

questões permanecem não resolvidas, e até não tratadas, independentemente de serem

resultantes de restrições específicas da área pública ou de ações gerenciais, tais como:

• Metas quantificadas dos investimentos e indicadores mensuráveis de sucesso;

• Avaliação formal e regular dos projetos de investimentos;

• Liderança com inovadora visão de futuro;

• Papel de TI na alavancagem do redesenho de processos;

• Exploração das potencialidades da web;

• Pouca, ou nenhuma, preocupação em preparar as pessoas para as mudanças;

• Remuneração vinculada ao desempenho (individual ou da organização);

• Recrutamento e conservação do capital intelectual.

Alguns dos aspectos mencionados sinalizam a existência de reconhecidas dificuldades de

atrair ou manter talentos, por si só, um grande obstáculo aos avanços das secretarias. Em

contrapartida, sobressaem o orgulho de pertencer à instituição e o alto nível de motivação

revelados que, mesmo longe da unanimidade, contrastam com muitos dos pontos arrolados.

Certamente o orgulho e a motivação anotados não se fundam nos fatores de remuneração.

V.1.1 COMENTANDO ALGUNS RESULTADOS

Os resultados permitem fazer algumas observações acerca das relações entre as variáveis

principais para as instituições que responderam à pesquisa. Como esperado, o alinhamento

de TI influencia decisivamente a oferta de serviços eletrônicos das instituições. Nota-se que
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tão importante quanto os aspectos técnicos, tais como, infra-estrutura, padrões, AD e DBA,

é a direção dada à gestão de TI e à sua integração com os processos de negócio.

Exceto o alinhamento de TI, as demais variáveis independentes não parecem exercer forte e

direta influência sobre a oferta de serviços eletrônicos, não obstante as correlações brandas

evidenciadas com o alinhamento de RH e a consistência da ação político-administrativa.

Destaque-se o fato dessa última aparecer, conquanto de maneira fraca, em todos os testes,

de correlação a path analysis, associada positivamente à oferta de serviços eletrônicos.

o alinhamento de TI revelou correlações fracas e, em path analysis, não apresentou

associação significativa com a consistência da ação político-administrativa e com a

formalização do planejamento, algo a demandar aprofundamentos em futuros estudos.

Por outro lado, o alinhamento de TI, ainda que de modo brando, mostrou-se influenciado

pelo direcionamento para o futuro e pelo alinhamento de RH, com maior significância para

o último, o que pode indicar a aproximação do servidor público fazendário com a área de

TI e a percepção de que só será possível avançar sobre desafios futuros com o suporte e o

alinhamento da tecnologia (Venkatraman & Henderson, 1998; Venkatraman, 1994).

Com relação aos efeitos do alinhamento de RH sobre o direcionamento para o futuro os

resultados corroboram os relatados por vários trabalhos (Soares, 2000; Nogueira, 1999;

Nogueira & Moreira, 1997), tão somente confirmando a singularidade do fator humano na

construção do futuro (prahalad & Hamel, 1990). Situação análoga acontece ao examinar-se

a influência da formalização do planejamento sobre o direcionamento para o futuro.

As influências exercidas sobre o alinhamento de RH pela formalização do planejamento e

pela consistência da ação político-administrativa eram esperadas. Quanto à influência da

formalização do planejamento sobre o alinhamento de RH, há pleno acordo com outros

trabalhos ainda que em setores diversos (Soares, 2000; Nogueira & Moreira, 1997),

indicando" [...] a importância da definição e formalização da estratégia e de suas ações

humanos da organização." (Nogueira, 1999, p.87).

correspondentes para que seja possível obter, alinhar, liderar e reconhecer os recursos
i/i,
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A influência da consistência da ação político-administrativa sobre o alinhamento de RH

pode significar um movimento no sentido de reconhecer nos recursos humanos um dos

principais pilares de sustentação das ações públicas e, portanto, há de serem priorizadas

políticas consistentes de desenvolvimento e valorização. A projeção da consistência da ação

político-administrativa sobre a formalização do planejamento aponta que as instituições

com maior estabilidade político-administrativa (Souza, 1998), que privilegiam a gestão

técnica e mantêm relações positivas com seu ambiente, demonstram maior preocupação

com planos formais de ação e processos correlatos.

Finalmente, vale chamar a atenção para os escores, ainda que não elevados, exibidos pelos

coeficientes de correlação entre a consistência da ação político-administrativa, específica da

área pública, e as demais variáveis. Talvez aí esteja uma indicação de que os gestores

públicos começam a despertar, de forma consistente, apesar de moderada, para questões de

cunho estratégico e de longo prazo em lugar das simplesmente operacionais e burocráticas.

V.1.2 CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Um ponto a não esquecer são as restrições legais que submetem os órgãos públicos. Essas

constrições precisam ser consideradas nas análises do setor público, ainda que se tratem de

empresas públicas. Veja-se uma das conclusões de Nogueira (1999, p.83): "[ ...] o perfil

estratégico reativo, parece estar associado aos bancos públicos, que possuem restrições

estratégicas por sua própria natureza, tais como as relativas à contratação de profissionais, à

avaliação de desempenho e à remuneração desses mesmos elementos."

É fundamental assinalar que não se trata de defender o levantamento das-restrições para que

governos sejam "reinventados" e passem a atuar tal uma organização privada. A lógica dos

negócios privados não se aplica ao setor público. As restrições precisam ser revistas, mas

não dispensadas, elas se constituem no controle social necessário à democracia.

Assim, quando se fala na necessidade dos governos focarem em resultados e eficácia, não

se trata de engendrar paradigmas puramente econômicos, com princípios e valores inerentes

ao setor empresarial. Diversamente, trata de reinventar o governo, sim, mas respeitando as

peculiaridades do serviço público e seu basilar dever de dar um outro tipo de resposta à
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sociedade e ao cidadão, como bem registrou, recentemente, o secretário da fazenda estadual

da Bahia: "Os governos serão, cada vez mais, avaliados pela sua capacidade de devolver à

sociedade, sob forma de serviços, o que arrecada do cidadão. " (Mascarenhas, 2002).

V.2 RESUMO DA PESQUISA

O objetivo nuclear deste trabalho é ajudar a aumentar a compreensão dos processos de

gestão do setor público, em especial os ligados à função de tecnologia da informação e das

comunicações, dentro do amplo contexto das distintas disciplinas organizacionais, entre

elas a ação político-administrativa, o alinhamento estratégico, o alinhamento dos recursos

humanos e o direcionamento para o futuro. Para tanto conduziu-se um estudo junto a

secretarias de fazenda ou finanças de governos estaduais e municipais no Brasil.

Com esse mote, duas interrogações orientaram o tema. A primeira era se havia

segmentação possível para as secretarias da amostra, conforme a consistência da ação

político-administrativa, a formalização do planejamento, o alinhamento de RH, o

direcionamento para o futuro, o alinhamento de TI e a oferta de serviços eletrônicos.

E a segunda, se havia, para os mesmos respondentes, influências da consistência da ação

político-administrativa, da formalização do planejamento, do alinhamento dos recursos

humanos, do direcionamento para o futuro e do alinhamento da tecnologia de informação

sobre a oferta de serviços eletrônicos.

Seis variáveis foram utilizadas para responder às duas perguntas, através da realização dos

testes de hipóteses: Consistência da Ação Político-administrativa; Formalização do

Planejamento; Alinhamento dos Recursos Humanos; Direcionamento para o Futuro;

Alinhamento da Tecnologia de Informação; Oferta de Serviços Eletrônicos.

Oito foram as hipóteses testadas, sete principais e uma subsidiária à segunda hipótese,

conforme detalhado no capítulo sobre a metodologia adotada no trabalho. As hipóteses 1 e

2 (incluindo a hipótese 2A) responderam à pergunta 1 da pesquisa, enquanto as hipóteses 3

a 7, à pergunta 2.
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As variáveis tiveram ongem nos itens elementares saídos diretamente dos blocos e

proposições que formaram o instrumento de pesquisa, um questionário, on-line,

disponibilizado e respondido através da internet, cujo modelo original, antes da edição em

HTML, está no Anexo V.

Instruções de acesso e orientações quanto ao preenchimento do questionário foram

encaminhadas aos principais responsáveis por TI das instituições componentes da base

amostraI - secretarias de fazenda, ou finanças, dos estados, municípios das capitais e

municípios do interior com população igualou superior a 150.000 habitantes.

De um total de 175 instituições integrantes da base amostral, 93 (53%) responderam de

modo válido ao questionário. Das secretarias dos estados, 92,6% responderam; das

secretarias municipais, responderam 92,3% das capitais e 36,1 % do interior.

A tabela a seguir, compte rendu dos resultados estatísticos, ilustra a composição dos itens e

as análises fatoriais.

Variável Itens Fatores
Alpha MSA Bartlett %

Cronbach Variância

Ação Político-administrativa 15 4 ,709 ,668 ,000 61,847

Planejamento 21 4 ,934 ,863 ,000 66,634

RH 14 3 ,899 ,860 ,000 66,709

Futuro 18 4 ,859 ,830 ,000 63,153

TI 34 7 ,926 ,820 ,000 67,288

Serviços 48 6 ,971 -,831 ,000 71,031
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V.2.1 RESULTADOS DOS TESTES DE HIPÓTESES

V.2.1.1 RESUMO DOS TESTES DAS HIPÓTESES 1 E 2

A primeira pergunta da pesquisa foi respondida pelos testes das hipóteses 1 e 2:

• Hipótese 1: a hipótese nula foi rejeitada a p<O,OOl, apontando para a existência de três

conglomerados com 44, 37 e 12 secretarias, respectivamente clusters 1, 2 e 3. Todos os

testes mostraram diferenças estatisticamente significativas entre as médias, nos clusters,

dos fatores componentes das principais variáveis da pesquisa.

• Hipótese 2: a hipótese nula também foi rejeitada, porquanto foram identificadas duas

funções discriminantes estatisticamente significativas a p<O,OOl, que classificaram

corretamente 92,5% dos casos a partir dos fatores componentes das principais variáveis

da pesquisa. Subsidiariamente foi testada a hipótese 2A, utilizando como variáveis

independentes na análise discriminante os itens elementares oriundos diretamente dos

blocos do questionário. Também aí a hipótese nula foi rejeitada, com a fixação de duas

funções discriminantes a p<O,OOl, que classificaram corretamente 97,4% dos casos a

partir dos itens do questionário.

V.2.1.2 RESUMO DA ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIA

Procurando compreender os três perfis de gestão conformados pelos clusters, foram

realizadas duas séries de análises de correspondência. Na primeira delas, foram examinadas

as características do perfil de cada conglomerado com relação aos itens elementares da

pesquisa, aqueles saídos diretamente do questionário. Na segunda, os conglomerados foram

cotejados com as características do tipo (estado, capital ou interior) e do porte das

secretarias (segundo dois indicadores, a despesa orçamentária liquidada e a população da

circunscrição da secretaria).
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A figura Fatores resume a primeira dessas análises, mostrando a correspondência entre os

fatores das variáveis principais e os clusters (três distintos perfis de gestão).
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Essa análise indica que as secretarias do Cluster 1, perfil Inovação, tendem a preocupações

de maior alcance. Com uma visão inovadora do futuro, dão grande ênfase à tecnologia para

alavancar a reconcepção dos seus principais processos de negócios. Estão evoluindo ao

encontro de práticas conseqüentes de RH, inclusive já com alguma forma de remuneração

variável associada aos resultados da instituição. Essas secretarias enfatizam muito mais os

resultados, logo a eficácia, do que a eficiência ou a melhoria dos processos burocráticos e,

como conseqüência, são as que mais oferecem serviços eletrônicos e usufruem de



171

benefícios daí oriundos, a despeito de ainda não terem atingido o pleno alinhamento e o

pleno uso das potencialidades da web.

As secretarias do Cluster 2, perfil Ação Burocrática, demostram maior proximidade com o

estereótipo do serviço público e parecem usar a burocracia corno escudo de proteção contra

influências de grupos políticos ou corporativos. Ainda não tratam formalmente de

estratégias, políticas ou diretrizes de longo curso - talvez até pelas próprias demandas do

cotidiano e do curto prazo. Não obstante, começam a dar sinais de percepção da

necessidade de rever e inovar em seus processos e compreendem que para isso precisam de

parcerias. Indicam certa atitude pró-ativa com relação à área de RH.

Por fím, a análise indica que as secretarias do Cluster 3, perfil Inação, ressentem-se de

melhor codificação de seus processos organizacionais e, mesmo, de reconhecimento de

seus processos de negócio corno tal. Não exibem processos formais de planejamento, nem

de prospecção do futuro e dispensam trato meramente burocrático aos seus processos

administrativos. Não demonstraram qualquer quadro mais estruturado de recursos

humanos, nem políticas ou diretrizes para TI e, por via de conseqüência, pouco oferecem de

serviços eletrônicos aos seus usuários. Guardam distância de aspectos relevantes e

estratégicos da construção de fundamentos sólidos para avançar nos processos de gestão,

quer administrativos, quer de tecnologia.

A segunda análise, resumida na figura que se segue, abrange a correspondência entre os

clusters e as características de porte das secretarias, conforme dois indicadores, um baseado

no orçamento, representado pela despesa orçamentária liquidada, e o outro, na população

da circunscrição da secretaria.
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o mapa perceptivo e a segunda tabela abaixo mostram que a maioria das secretarias de

estado ficou abrigada no conglomerado Inovação (Cluster 1), embora quantitativamente as

secretarias municipais preponderem em todos os clusters, conforme a seguinte tabela:

COMPOSiÇÃO DOS CONGLOMERADOS POR NATUREZA DE SECRETARIA

Secretarias Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3
Ir % Abs. % Abs. %

Estados 20 45,4 4 10,8 1 8,3
Municípios das Capitais 9 20,5 11 29,7 4 33,3
Municípios do Interior 15 34,1 22 59,5 7 58,4

Total 44 100 37 100 12 100

DISTRIBUiÇÃO PERCENTUAL DAS SECRETARIAS NOS CONGLOMERADOS

Secretarias uster 1 Cluster 2 Cluster 3 Total (%) Total (abs)

Estados 80,0 16,0 4,0 100 25

Municípios das Capitais 37,5 45,8 16,7 100 24

Municípios do Interior 34,1 50,0 15,9 100 44

Total 47,3 39,8 12,9 100 93

A observação dessas tabelas parece indicar certo "movimento" no sentido Cluster 3 para

Cluster 1, com "velocidade" maior nos estados e menor nos municípios, sintoma das ações
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- talvez nem tão deliberadas, nem tão conscientes, mas existentes - direcionadas à

modernização da administração pública exigida pela sociedade organizada.

V.2.1.3 RESUMO DOS TESTES DAS HIPÓTESES 3 A 7

Quanto aos testes das hipóteses 3 a 7, foram realizados a partir da modelagem de equações

estruturais. As influências de cada variável independente sobre a dependente, indicadas no

path diagram abaixo, estão representadas pelo coeficiente beta na tabela que aparece na

próxima página.

PATH DIAGRAMRESULTANTE PARA A AMOSTRA
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Coe CAP R2 F I Sigo F I
PLAN 0,374(1) 0,140 14,832 ,000

RH 0,341(1) 0,350 24,263 ,000

FUT 0,107 0,333(1) 0,369 17,368 ,000

TI 0,106 -0,142 0,306. 9,691 ,000

SERV 0,190 -0,025 -0,105 -0,132 0,376 10,500 ,000

( )Significante a p<O,OJ -) Significante a p<O,05

É importante registrar que, conforme anotado na seção dedicada aos testes das hipóteses 3 a

7, é possível rejeitar todas as hipóteses nulas, de HO.3 a HO,7, para valores de F com

significância estatística a p<O,OOl. No entanto, os resultados reconfiguraram o path

diagram de referência, indicando que algumas variáveis não exercem influência direta

sobre algumas outras, de acordo com a tabela anterior.

• Hipótese 3: a hipótese nula foi rejeitada a p<O,OOl, indicando que o grau de

consistência da ação político-administrativa influenciou positivamente o nível de

formalização do planejamento das secretarias.

• Hipótese 4: a hipótese nula foi rejeitada a p<O,OOl, significando que a consistência da
ação político-administrativa e o nível de formalização do planejamento das secretarias

influenciam positivamente o alinhamento de RH.

• Hipótese 5: sem embargo, a hipótese nula foi rejeitada a p<O,OOl, apontando para a
influência positiva, a p<O,Ol, do alinhamento de RH e do nível de formalização do
planejamento sobre o direcionamento para o futuro das secretarias. Entretanto não é
possível identificar a mesma influência direta partindo do grau de consistência da ação

político-administrativa.

• Hipótese 6: também aqui a hipótese nula foi rejeitada a p<O,OOl e indica influência,
sobre o alinhamento de TI, do alinhamento de RH (a p-cü.Ol ) e do direcionamento para

o futuro (p<O,05). O que não se pode afirmar a respeito da consistência da ação
político-administrativa e do nível de formalização do planejamento das secretarias.

• Hipótese 7: a hipótese nula foi rejeitada a p<O,OOl. Os testes demonstram a esperada
influência (p<O,Ol) de TI sobre a oferta de serviços eletrônicos. Essa oferta parece ser
mesmo contingenciada por aspectos tecnológicos, sofrendo pouca influência de fatores

ligados à gestão pública e ao management.
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V.2.2 MATRIZ DE REFERÊNCIA

A matriz de referência a seguir apresenta o resumo das perguntas da pesquisa, suas

hipóteses, procedimentos e resultados associados, além de uma descrição sucinta.

MATRIZ DE REFERÊNCIA - HIPÓTESES X PROCEDIMENTOS X RESULTADOS

Pergunta Hipótese Procedimento Resultado Descrição

Análise Rejeitada
Possível segmentar as secretarias em três

] ] Multivariada clusters distintos, a partir das variáveis da
de Variância Ho.J pesquisa.

Análise Rejeitadas
Possível classificar as secretarias nos 3

] 2e2A Discriminante clusters, partindo dos itens originais do
Múltipla HO.2e HO.2i\ questionário e dos fatores das variáveis.

Modelo de Rejeitada
A consistência da ação político-

2 3 Equações administrativa influenciou a formalização
Estruturais Ho.3 do planejamento.

Modelo de
A consistência da ação político-

2 4 Equações
Rejeitada administrativa e a formalização do

Estruturais HO.4 planejamento mostraram influência sobre
o alinhamento de RH.

Modelo de Rejeitada
O alinhamento de RH e a formalização do

2 5 Equações planejamento influenciaram o
Estruturais Ho.5 direcionamento para o futuro.

Modelo de Rejeitada
O alinhamento de RH e o direcionamento

2 6 Equações para o futuro influenciaram o alinhamento
Estruturais HO.6 de TI.

Modelo de Rejeitada O alinhamento de TI influenciou a oferta
2 7 Equações

Estruturais HO.7 de serviços eletrônicos.
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V.3 LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Dada a própria natureza do método adotado, amostra não probabilística/amostragem

intencional, os resultados e conclusões da pesquisa limitam-se àquelas secretarias que

responderam de forma válida ao questionário e, portanto, não podem ser generalizados para

as secretarias de fazenda, ou frnanças, dos demais entes governamentais brasileiros, sejam

eles estados ou municípios.

Pelos mesmos motivos, não é possível qualquer generalização dos resultados e conclusões

para outros setores da economia ou, mesmo, para outras secretarias ou órgãos públicos,

quer dos governos participantes da pesquisa quer de governos que não participaram.

Às restrições de generalização dos resultados e conclusões para outras secretarias ou órgãos

públicos, adiciona-se o fato das secretarias de fazenda ou frnanças serem, conforme já

apontado, pioneiras em TI em suas respectivas arenas de atuação, além de terem a

competência institucional de administrar as receitas públicas, o que lhes garante maior e

mais rápido acesso a recursos frnanceiros, sejam eles próprios ou oriundos de operações de

crédito, e lhes dá maior flexibilidade na aplicação desses recursos.

Ademais, o levantamento foi dirigido para ser respondido pelo principal responsável pelas

atividades de TI nas secretarias, o que pressupõe: 1) um ponto central como desaguadouro

das demandas, serviços e necessidades de TI naqueles órgãos; 2) o envolvimento ou a

vivência desse observador no cotidiano das instituições. A ausência desses pressupostos

traz dificuldades para respostas adequadas aos itens do questionário.

Considerando as várias dificuldades apontadas na literatura técnica para respostas a

questionários (Burn & Bush, 2000; Lakatos & Marconi, 1985), registre-se que as respostas

à pesquisa ocorreram antes de completar-se o primeiro ano do mandato das administrações

municipais que assumiram em janeiro de 2001. Isso pode ter levado algum participante a

basear suas respostas não em situações reais, mas nas planejadas para o curto prazo, em

particular aquelas previstas para o primeiro ano de governo.
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Mister registrar que para asseverar rigor científico e confiabilidade à pesquisa, procurou-se

sólida sustentação tanto no seu aspecto teórico quanto no sentido da aplicação "em campo"

do instrumento de pesquisa - o questionário on-line. Assim, com o intuito de elevar o nível

de validade das respostas e dar maior consistência aos resultados, adotou-se um

instrumento de pesquisa já testado em outros levantamentos de campo, abrangendo

variáveis oriundas de diversas pesquisas e complementadas por variáveis específicas da

área em estudo, não sem antes realizar uma prévia e rigorosa análise de conteúdo e forma

junto a um especialista na área pesquisada e em metodologia científica.

V.4 SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS

A aplicação da metodologia e do instrumento utilizados neste trabalho a outros setores ou

organizações é de extrema importância para a consolidação do quadro teórico e para a

confecção de um questionário multitestado.

Uma quase necessidade e hercúleo trabalho é o desenvolvimento de métodos e

procedimentos que permitam a mensuração do impacto da adoção e do alinhamento de TI,

bem como das demais variáveis deste trabalho, sobre as funções típicas de governo, como

educação, saúde e segurança.

Tendo em mente as possibilidades de novos estudos abertas a cada trabalho concluído e,

também, as limitações a que todos eles estarão sujeitos, vale relembrar as sempre atuais

palavras de C. Wright Mills no seu "A Imaginação Sociológica", seminal livro de 1959, já

citadas na introdução e que servem de fecho ao presente trabalho:

"O bom trabalho na ciência social de hoje não é, e habitualmente não pode ser, feito de
uma 'pequisa' empírica claramente delineada. Compõe-se, antes, de muitos estudos bons,
que em pontos chaves encerram observações gerais sobre a forma e a tendência do assunto.
Assim, a decisão - quais são esses pontos? - não pode ser tomada enquanto o material
existente não for retrabalhado e estabelecidas formulações gerais hipotéticas." (Mills,
1982, p. 218).
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ANEXO I - ANÁLISES FATORIAIS

A. Consistência da Ação Político-Administrativa

ANÁLISE DE CONFIABILlDADE DA MEDIDA

o coeficiente alpha de Cronbach foi calculado em 0,709 (SPSS/procedimento reliability),

mostrando uma confiabilidade adequada para a variável Consistência da Ação Político-

administrativa (CAP), composta pelos itens originários das proposições do Bloco VII -

Características do Governo: autonomia político-administrativa do questionário.

MSA E TESTE DE BARTLETT

MSA de Kaiser-Meyer-OIkin ,668

X2 351,433

Bartlett - teste de esfericidade g.l. 91

Sigo ,000

COMUNALlDADES

Comunalidades dos Fatores Extração
Continuidade administrativa ,437

Alinhamento com nível superior de governo ,399

Baixa influência de políticos na Secretaria ,844

Baixa influência de grupos corporativos na Secretaria ,804

Mudanças alta administração - baixo impacto nos projetos ,679

Alinhamento intragoverno ,597

Normas não dificultam a escolha de soluções técnicas ,586

Excesso de burocracia não atrapalha os processos ,669

Gerência média tem autonomia para decidir ,621

Dirigentes têm autoridade sobre subordinados ,574

Papel diminui na relação fisco-contribuinte ,645

Secretaria tem boa imagem pública ,604

Programas de atendimento ao cidadão ,726

Ressonância social das ações da secretaria ,473
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VARIÂNCIA TOTAL EXPLICADA

Inicial Após Rotação
Fator Autovalor % % Acum. Autovalor % Variância % Acum.Variância

1 3,473 24,806 24,806 2,475 17,681 17,681
2 2,267 16,193 40,998 2,193 15,662 33,343
3 1,820 12,997 53,995 2,042 14,585 47,928
4 1,099 7,852 61,847 1,949 13,920 61,847

Método: Análise do Componente Principal.

MATRIZ APÓS ROTAÇÃO: FATORES E CORRELAÇÕES COM ITENS ORIGINAIS

Itens Originais Fator
1 2 3 4

Baixa influência de políticos na Secretaria ,912
Baixa influência de grupos corporativos na Secretaria ,890
Dirigentes têm autoridade sobre subordinados ,607 ,408
Gerência média tem autonomia para decidir ,711
Excesso de burocracia não atrapalha os processos ,702
Normas não dificultam a escolha de soluções técnicas ,636 -,425
Mudanças alta administração - baixo impacto nos projetos ,491 ,594
Programas de atendimento ao cidadão ,830
Papel diminui na relação fisco-contribuinte ,773
Secretaria tem boa imagem pública ,580 ,426
Ressonância social das ações da secretaria ,499
Alinhamento intragoverno ,746
Continuidade administrativa ,659
Alinhamento com nível superior de governo ,612

Métodode extração:AnálisedeComponentePrincipal.Rotação:Varimax/normalizaçãoKaiser

Os quatro fatores, extraídos através do procedimento FACTOR do SPSS, foram

denominados:

• Fator 1 - CAP - Autonomia Política

• Fator 2 - CAP - Gestão Técnica

• Fator 3 - CAP - Relações com Ambiente

• Fator 4 - CAP - Autonomia Administrativa
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B. Formalização do Planejamento

ANÁLISE DE CONFIABILlDADE DA MEDIDA

o coeficiente alpha de Cronbach foi calculado em 0,934 (SPSS/procedimento reliability),

mostrando uma confiabilidade adequada para a variável Formalização do Planejamento

(PLAN), composta pelos itens originários das proposições do Bloco I - Planejamento na

Organização do questionário.

MSA E TESTE DE BARTLETT

MSA de Kaiser-Meyer-OIkin ,863

X2 1261,998
Bartlett - teste de esfericidade g.l. 210

Sigo ,000

COMUNALlDADES

Comunalidades dos Fatores Extração

Defrnição de missão e objetivos ,534

Comunicação de objetivos e estratégias ,600

Ações futuras bem explicitadas ,655

Investimentos - mudar processos chaves ,807

Mudanças - clareza nas estratégias ,626

Projetos - estruturas comuns e comparáveis ,657

Investimentos - explícitos benefícios esperados ,623

Desenvolvimento de plano estratégico próprio ,558

Projetos - critérios defrnidos avaliam término ,760

Investimentos - avaliação periódica formal ,558

Projetos - responsável identificado ,350

Equipes - competência em management ,704

Equipes - competência em TI ,670

Equipes - competência em liderança ,731

Projetos - estimativa dos valores ,600

Projetos - indicadores mensuráveis de sucesso ,738

Investimentos - metas quantificadas ,761

Mudanças - preparação das pessoas ,627
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Avaliação de benefício - redução tempo ,750

Avaliação de benefício - qualidade ,876

Avaliação de benefício - valor agregado ,806

VARIÂNCIA TOTAL EXPLICADA

Inicia] Após Rotação

Fator Autovalor % % Acum. Autovalor % Variância % Acum.Variância
1 9,445 44,977 44,977 5,645 26,880 26,880
2 1,923 9,158 54,136 3,171 15,102 41,982
3 1,506 7,170 61,306 2,726 12,981 54,963
4 1,119 5,328 66,634 2,451 11,671 66,634

Método: Análise do ComponentePrincipal.

MATRIZ APÓS ROTAÇÃO: FATORES E CORRELAÇÕES COM ITENS ORIGINAIS

Itens Originais Fator
1 2 3 4

Equipes - competência em liderança ,817
Equipes - competência em TI ,813
Equipes - competência em management ,787
Investimentos - metas quantificadas ,763
Projetos - indicadores mensuráveis de sucesso ,732
Projetos - estimativa dos valores ,692
Mudanças - preparação das pessoas ,616
Investimentos - explícitos benefícios esperados ,513 ,493
Mudanças - clareza nas estratégias ,509 ,409
Projetos - responsável identificado ,441
Investimentos - avaliação periódica formal ,440 ,428 ,421
Avaliação de benefício - qualidade ,890
Avaliação de benefício - redução tempo ,826
Avaliação de benefício - valor agregado ,806
Projetos - estruturas comuns e comparáveis ,782
Comunicação de objetivos e estratégias ,770
Ações futuras bem explicitadas ,514 ,570
Projetos - critérios defrnidos avaliam término ,518 ,533 ,453
Investimentos - mudar processos chaves ,881
Desenvolvimento de plano estratégico próprio ,434 ,538
Defrnição de missão e objetivos ,479 ,489
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Os quatro fatores, extraídos através do procedimento FACTOR do SPSS, foram

denominados:

• .Fator 1 - PLAN - Competências e Operacionalização

• Fator 2 - PLAN - Benefícios Esperados

• Fator 3 - PLAN - Defmição de Projetos e Ações

• Fator 4 - PLAN - Defmição de Estratégias

c. Alinhamento de RH

ANÁLISE DE CONFIABILlDADE DA MEDIDA

O coeficiente alpha de Cronbach foi calculado em 0,899 (SPSS/procedimento reliabilityy,

mostrando uma confiabilidade adequada para a variável Alinhamento de RH (RH),

composta pelos itens originários das proposições do Bloco IH - Direcionamento de

Recursos Humanos do questionário.

MSA E TESTE DE BARTLETT

MSA de Kaiser-Meyer-Olkin ,860
X2 651,604

Bartlett - teste de esfericidade g.l. 91
Sigo ,000

COMUNALlDADES

Comunalidades dos Fatores Extração
Cultura de desafio ,639

Liderança com clara visão do futuro ,648

Recrutamento e seleção - foco criatividade/iniciativa ,742

Postura criativa e empreendedora - incentivada ,682

Desafios - profissionais capacitados ,567

Aprendizagem e troca de experiências - valorizados ,673

Erros eventuais vistos como aprendizado ,587

Busca de auto-desenvolvimento profissional ,568

Investimento em desenvolvimento de RH ,508
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Remuneração associada aos resultados ,669
Remuneração associada ao desempenho individual ,723

As pessoas se orgulham da instituição ,779

Nível de motivação alto ,755

Forte espírito de equipe ,800

VARIÂNCIA TOTAL EXPLICADA

Inicial Após Rotação

Fator Autovalor % % Acum, Autovalor %Variância % Acum,Variância
1 6,375 45,533 45,533 3,846 27,470 27,470
2 1,604 11,458 56,990 3,645 26,035 53,505
3 1,361 9,719 66,709 1,849 13,204 66,709

Método: Análise do Componente Principal.

MATRIZ APÓS ROTAÇÃO: FATORES E CORRELAÇÕES COM ITENS ORIGINAIS

Itens Originais Fator
1 2 3

Nível de motivação alto ,856
As pessoas se orgulham da instituição ,823
Forte espírito de equipe ,777
Desafios - profissionais capacitados ,690
Busca de auto-desenvolvimento profissional ,637
Investimento em desenvolvimento de RH ,491 ,416
Recrutamento e seleção - foco criatividade/iniciativa ,780
Postura criativa e empreendedora - incentivada ,772
Erros eventuais vistos como aprendizado ,710
Cultura de desafio ,697
Liderança com clara visão do futuro ,410 ,692
Aprendizagem e troca de experiências - valorizados ,536 ,620
Remuneração associada ao desempenho individual ,826
Remuneração associada aos resultados ,803

Os três fatores, extraídos através do procedimento FACTOR do SPSS, foram denominados:

• Fator 1 - RH - Atitudes do Indivíduo

• Fator 2 - RH - Atitudes da Organização

• Fator 3 - RH - Remuneração Variável
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D. Direcionamento para o Futuro

ANÁLISE DE CONFIABILlDADE DA MEDIDA

o coeficiente alpha de Cronbach foi calculado em 0,859 (SPSS/procedimento reliabilityy,

mostrando uma confiabilidade adequada para a variável Direcionamento para o Futuro

(FUT), composta pelos itens originários das proposições do Bloco li - Direcionamento

para o Futuro do questionário.

MSA E TESTE DE BARTLETT

MSA de Kaiser-Meyer-Olkin ,830

f 803,647
Bartlett - teste de esfericidade g.l. 153

Sigo ,000

COMUNALlDADES

Comunalidades dos Fatores Extração
Crença em futuro radicalmente diferente ,775

Reinvenção do negócio - urgência percebida ,713

Visão de futuro - 5-10 anos ,699

Visão de futuro refletida em ações CP ,671

Visão de futuro inovadora ,593

Novos serviços - criação constante ,660

Resultados - busca contínua de novos meios ,567

Novas capacitações - construção incessante ,659

Situações não convencionais - sempre alerta ,608

Modelo atual - ameaças e restrições conhecidas ,587

Ênfase nos resultados sobre eficiência ,681

Ênfase na arrecadação sobre cortes ,749

Ênfase na expansão da base tributária ,505

Mudanças proativas e não reativas ,325

Tempo dos executivos - maior para estratégia ,616

Consciência das competências da organização ,699

Pioneirismo - sabe em quais iniciativas ,641

Conhecimento das parcerias - próximos 5 anos ,618
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VARIÂNCIA TOTAL EXPLICADA

Inicial Após Rotação

Fator Autovalor % % Acum. Autovalor % Variância % Acum.Variância
1 7,255 40,303 40,303 4,705 26,140 26,140
2 1,764 9,799 50,102 3,125 17,359 43,499
3 1,231 6,838 56,940 1,966 10,921 54,420
4 1,118 6,214 63,153 1,572 8,733 63,153

Método: Análise do Componente Principal.

MATRIZ APÓS ROTAÇÃO: FATORES E CORRELAÇÕES COM ITENS ORIGINAIS

Itens Originais Fator
1 2 3 4

Crença em futuro radicahnente diferente ,874
Reinvenção do negócio - urgência percebida ,826
Novos serviços - criação constante ,676
Visão de futuro - 5-10 anos ,673 ,437
Visão de futuro inovadora ,644 ,417
Resultados - busca contínua de novos meios ,628
Visão de futuro refletida em ações CP ,602 ,461
Situações não convencionais - sempre alerta ,600 ,443
Modelo atual - ameaças e restrições conhecidas ,555 ,498
Conhecimento das parcerias - próximos 5 anos ,722
Pioneirismo - sabe em quais iniciativas ,694
Tempo dos executivos - maior para estratégia ,676
Mudanças pro ativas e não reativas ,515
Novas capacitações - construção incessante ,765
Consciência das competências da organização ,764
Enfase na expansão da base tributária ,447 ,530
Ênfase na arrecadação sobre cortes ,773
Enfase nos resultados sobre eficiência ,770

Os quatro fatores, extraídos através do procedimento FACTOR do SPSS, foram

denominados:

• Fator 1 - FUT - Visão e Inovação

• Fator 2 - FUT - Parcerias e Pioneirismo

• Fator 3 - FUT - Desenvolvimento de Competências

• Fator 4 - FUT - Ênfase nos Resultados
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E. Alinhamento de TI

ANÁLISE DE CONFIABILlDADE DA MEDIDA

o coeficiente alpha de Cronbach foi calculado em 0,926 (SPSS/procedimento reliability),

mostrando uma confiabilidade adequada para a variável Alinhamento de TI (TI), composta

pelos itens originários das proposições do Bloco IV - Direcionamento de TI do

questionário.

MSA E TESTE DE BARTLETT

MSA de Kaiser-Meyer-OIkin ,820

X2 1737,751
Bartlett - teste de esfericidade g.l. 561

Sigo ,000

COMUNALlDADES

Comunalidades dos Fatores Extração
Existência de um responsável por TI ,644

TI participa do planejamento estratégico ,782

Alta administração participa do planejamento de TI ,733

Plano TI de acordo com estratégias ,774

Plano TI defme investimentos, ações e prazos ,677

Infra de TI de acordo com estratégias ,717

TI alavanca redesenho de processos ,610

TI - fator de melhores condições de trabalho ,567

Controle dos principais recursos computacionais ,626

Padrões TI implementados ,749

Executivos dispõem de informações on-line ,633

Essas informações são atualizadas em tempo real ,671

Políticas de segurança lógica implantadas ,559

Políticas de segurança física implantadas ,632

Auditoria independente avalia regularmente segurança ,629

Grupo dedicado de prospecção tecnológica ,580

Operação e gerência de redes ,734

Correio eletrônico - serviço disponível ,671

\"t:
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Comunalidades dos Fatores Extração
LAN s e WANs permanentemente conectadas ,691

Dados corporativos - administração centralizada ,516

Contratos de TI administrados pela área de TI ,588

TI dissemina cultura ,651

Desenvolvimento de sistemas orientado pelo plano de SI ,607

MDS implantada e em uso ,747

Efetivo controle dos projetos de SI ,536

Avaliação e auditoria dos SI ,700

Treinamento de novos SI para usuários ,716

Modelo de dados único ,696

Dicionário de dados implementado ,685

BD novos sistemas - projeto integrado ao corporativo ,653

CASE nos processos de negócio ,859

CASE no desenvolvimento de sistemas ,834

Modelo E-R normalizado ,709

Administração de dados - AD implantada ,702

VARIÂNCIA TOTAL EXPLICADA

Inicial Após Rotação

Fator Autovalor %
% Acum. Autovalor % Variância % Acum.Variância

1 10,866 31,959 31,959 4,959 14,584 14,584
2 3,656 10,752 42,711 3,397 9,990 24,575
3 2,464 7,248 49,959 3,314 9,747 34,321
4 1,866 5,488 55,447 3,185 9,369 43,690
5 1,473 4,332 59,779 3,093 9,096 52,786
6 1,292 3,800 63,580 2,520 7,411 60,196
7 1,261 3,708 67,288 2,411 7,091 67,288

Método: Análise do ComponentePrincipal.

MATRIZ APÓS ROTAÇÃO: FATORES E CORRELAÇÕES COM ITENS ORIGINAIS

Itens Originais Fator
1 2 3 4 5 6 7

Plano TI de acordo com estratégias ,849
Alta administração participa do planejamento de TI ,831
TI alavanca redesenho de processos ,744
Plano TI define investimentos, ações e prazos ,730
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Itens Originais Fator
1 2 3 4 5 6 7

TI participa do planejamento estratégico ,698 ,477
TI - fator de melhores condições de trabalho ,676
Infra de TI de acordo com estratégias ,640 ,439
Desenvolv. de sistemas orientado pelo plano de SI ,430
Padrões TI implementados ,772
Controle dos principais recursos computacionais ,751
Essas informações são atualizadas em tempo real ,630
Executivos dispõem de informações on-line ,559
Políticas de segurança lógica implantadas
LANs e WANs permanentemente conectadas ,704
Operação e gerência de redes ,704
Correio eletrônico - serviço disponível ,675
Dados corporativos - administração centralizada ,588
Efetivo controle dos projetos de SI ,470

Treinamento de novos SI para usuários ,447 ,449

Administração de dados - AD implantada ,721
Modelo de dados único ,702
BD novos sistemas - projeto integrado ao corporativo ,679
Dicionário de dados implementado ,603
Modelo E-R normalizado ,602 ,413

Políticas de segurança física implantadas ,692
Auditoria independente avalia regularmente segurança ,688
Avaliação e auditoria dos SI ,666
Grupo dedicado de prospecção tecnológica ,631
MDS implantada e em uso ,444

Existência de um responsável por TI ,719
Contratos de TI administrados pela área de TI ,613
TI dissemina cultura ,429 ,547
CASE nos processos de negócio ,890
CASE no desenvolvimento de sistemas ,855

Os sete fatores, extraídos através do procedimento FACTOR do SPSS, foram denominados:

• Fator 1 - TI - Planejamento e Integração

• Fator 2 - TI - Padrões e Controle

• Fator 3 - TI - Infra-estrutura

• Fator 4 - TI - AD

• Fator 5 - TI - Auditoria e Segurança

• Fator 6 - TI - Direção

• Fator 7 - TI - CASE

, ,
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F. Oferta de Serviços Eletrônicos

ANÁLISE DE CONFIABILlDADE DA MEDIDA

o coeficiente alpha de Cronbach foi calculado em 0,971 (SPSS/procedimento reliability),

mostrando uma confiabilidade adequada para a variável Oferta de Serviços Eletrônicos

(SERV), composta pelos itens originários das proposições do Bloco V - Serviços

Eletrônicos: oferta, alinhamento e resultados e do Bloco VI - Extensão de Uso dos

Serviços Web do questionário.

MSA E TESTE DE BARTLETT

MSA de Kaiser-Meyer-Olkin ,831

X2 4047,861
Bartlett - teste de esfericidade g.l. 1035

Sigo ,000

COMUNALlDADES

Comunalidades dos Fatores Extração

Quiosques para acesso público ,447

Serviços intranet/internet para colaboradores ,767

ServiçoslEDI com outros órgãos públicos ,615

Cal1center ou central de relacionamento ,545

Ferramenta CRM implantada ,731

Serviços em tempo real para contribuintes ,772

Concessão de inscrição ,589

Emissão de documento de arrecadação ,767

Consulta/pagamento de tributos ,673

Concessão de parcelamento ,780

Entrega de declarações ,751

Fornecimento de certidão negativa ,735

Autorização para impressão de documento fiscal ,816

Concessão de regimes tributários especiais ,759

Consultas formais de contribuintes ,690

Plantão fiscal ,592

Consultas a pagamentos efetuados ,728

-, •... -..

."~.,
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Comunalidades dos Fatores Extração

Consultas a processos ,621

Consultas à legislação tributária ,598

Integração com outras redes públicas ,643

Emissão de auto infração informatizado ,511

Objetivos da presença web são claros ,796

Serviços eletrônicos alinhados com estratégias ,827

Novos SI resultados de redesenhos de processos ,620

Web trouxe novos parceiros e EDI ,561

Serviços web - redefinição estratégia global ,855

Serviços web - redefrnição principais processos ,846

Serviços web - redefrnição marketing ,818

Serviços web - redefinição público-alvo ,798

Serviços web - redefrnição quadro de pessoal ,769

Serviços web - redefinição instalações físicas ,708

Serviços web - benefícios significativos ,841

Serviços web - melhor controle sobre contribuintes ,828

Serviços web - economia de tempo para contribuintes ,835

Serviços web - redução do custeio ,710

Call center melhorou atendimento ,730

CRM melhorou conhecimento sobre contribuintes ,840

Web - há um responsável pelo atendimento ao cliente ,623

Web - usada para pesquisar satisfação do cliente ,711

Web - usada para estimular sugestões do cliente ,800

Serviços web - clientes participam dos projetos ,794

Web - espaço de discussão para usuários (fórum, chat) ,563

Internet - forte canal de informação e orientação ,742

Home page - pode ser adaptada pelo cliente ,537

Call center em ambiente web ,728

Internet - principal canal de serviços ,664
.•.. ,-
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VARIÂNCIA TOTAL EXPLICADA

I Faror i

Inicial Após Rotação

Autovalor
% % Acum. Autovalor % Variância % Acum.Variância

1 20,633 44,854 44,854 8,518 18,518 18,518
2 4,154 9,031 53,885 7,308 15,888 34,406
3 2,725 5,923 59,808 6,061 13,175 47,581
4 1,987 4,320 64,128 4,657 10,124 57,705
5 1,827 3,972 68,101 3,471 7,546 65,251
6 1,348 2,931 71,031 2,659 5,780 71,031

Método: Análise do Componente Principal.

MATRIZ APÓS ROTAÇÃO: FATORES E CORRELAÇÕES COM ITENS ORIGINAIS

Itens Originais Fator
1 2 3 4 5 6

Serviços em tempo real para contribuintes ,806
Serviços intranet/internet para colaboradores ,79]
Emissão de documento de arrecadação ,769
Integração com outras redes públicas ,674
Consultas à legislação tributária ,664
Consulta/pagamento de tributos ,634
Serviços web - benefícios significativos ,633 ,585
Consultas formais de contribuintes ,632 ,448
Serviços web - economia de tempo para contribuintes ,625 ,592
Serviços/EDI com outros órgãos públicos ,595
Entrega de declarações ,589 ,477
Plantão fiscal ,558
Quiosques para acesso público ,548
Web - há um responsável pelo atendimento ao cliente ,407
Serviços web - redefinição estratégia global ,850
Serviços web - redefinição principais processos ,835
Serviços web - redefinição marketing ,823
Serviços web - redefinição público-alvo ,800
Serviços web - redefinição quadro de pessoal ,737
Serviços web - redefinição instalações físicas ,730
Serviços web - redução do custeio ,424 ,635
Serviços web - melhor controlesobre contribuintes ,597 ,633
Autorização para impressão de documento fiscal ,837
Concessão de parcelamento ,793
Concessão de regimes tributários especiais ,755
Fornecimento de certidão negativa ,509 ,67]
Concessão de inscrição ,654
Consultas a processos ,478 ,565
Emissão de auto infração informatizado ,559
Consultas a pagamentos efetuados ,487 ,538
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Itens Originais Fator
1 2 3 4 5 6

Internet - principal canal de serviços ,450 ,426
Serviços web - clientes participam dos projetos ,750
Web - usada para estimular sugestões do cliente ,741
Web - usada para pesquisar satisfação do cliente ,724
Web - espaço de discussão para usuários (fórum, chat) ,673
Internet - forte canal de informação e orientação ,445 ,648
Home page - pode ser adaptada pelo cliente ,546
CRM melhorou conhecimento sobre contribuintes ,814
Ferramenta CRM implantada ,762
Call center melhorou atendimento ,423 ,694
Call center em ambiente web ,401 ,455 ,558
Call center ou central de relacionamento ,482
Objetivos da presença web são claros ,793
Serviços eletrônicos alinhados com estratégias ,705
Novos SI resultados de redesenhos de processos ,428 ,634
Web trouxe novos parceiros e EDI ,409 ,531

Os seis fatores, extraídos através do procedimento FACTOR do SPSS, foram denominados:

• Fator 1 - SERV - Benefícios Diretos

• Fator 2 - SERV - Reconfiguração Estratégica

• Fator 3 - SERV - Serviços Fazendários

• Fator 4 - SERV - Extensão

• Fator 5 - SERV - CRM

• Fator 6 - SERV - Alinhamento Web
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Anexo II -CLUSTERS: ANÁLISES DE VARIÂNCIA

1. TESTES F UNIVARIADOS

Variáveis- Fatores
Soma dos g.1. Quadrado

F Sigo
Quadrados Médio

CAP - Autonomia Política Intergrupal 1,020 2 0,510 0,505 0,605
Intragrupal 90,980 90 1,011
Total 92,000 92

CAP - Gestão Técnica Intergrupal 24,097 2 12,049 15,970 0,000
Intragrupal 67,903 90 0,754
Total 92,000 92

CAP - Relações com Ambiente Intergrupal 19,569 2 9,785 12,158 0,000
Intragrupal 72,431 90 0,805
Total 92,000 92

CAP - Autonomia Administrativa Intergrupal 11,108 2 5,554 6,179 0,003
Intragrupal 80,892 90 0,899
Total 92,000 92

PLAN - Competências e Operacionalização Intergrupal 5,087 2 2,544 2,634 0,077
Intragrupal 86,913 90 0,966
Total 92,000 92

PLAN - Benefícios Esperados Intergrupal 8,584 2 4,292 4,631 0,012
Intragrupal 83,416 90 0,927
Total 92,000 92

PLAN - Definição de Projetos e Ações Intergrupal 18,616 2 9,308 11,415 0,000
Intragrupal 73,384 90 0,815
Total 92,000 92

PLAN - Definição de Estratégias Intergrupal 3,4] 9 2 1,710 1,737 0,]82
Intragrupal 88,581 90 0,984
Total 92,000 92

RH - Atitudes do Indivíduo Intergrupal 2] ,263 2 10,631 13,526 0,000
Intragrupal 70,737 90 0,786
Total 92,000 92

RH - Atitudes da Organização Intergrupal 20,277 2 10,138 12,722 0,000
Intragrupal 71,723 90 0,797
Total 92,000 92

RH - Remuneração Variável Intergrupal 0,956 2 0,478 0,473 0,625
Intragrupal 91,044 90 1,012
Total 92,000 92

FUT - Visão e Inovação Intergrupal 7,623 2 3,811 4,065 0,020
Intragrupal 84,377 90 0,938
Total 92,000 92

FUT - Parcerias e Pioneirismo Intergrupal 6,358 2 3,179 3,341 0,040
Intragrupal 85,642 90 0,952
Total 92,000 92

FUT - Desenvolvimento de Competências Intergrupal 13,588 2 6,794 7,798 0,001
Intragrupal 78,412 90 0,871
Total 92,000 92
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Variáveis-Fatores
Soma dos g.l. Quadrado F Sigo

Quadrados Médio

FUT - Enfase nos Resultados Intergrupal ],249 2 0,624 0,619 0,541
Intragrupal 90,751 90 1,008
Total 92,000 92

TI - Planejamento e Integração Intergrupal 17,360 2 8,680 10,466 0,000
Intragrupal 74,640 90 0,829
Total 92,000 92

TI - Padrões e Controle Intergrupal 3,672 2 1,836 1,87] 0,160
Intragrupal 88,328 90 0,981
Total 92,000 92

TI - Infra-estrutura Intergrupal 8,649 2 4,325 4,670 0,012
Intragrupal 83,351 90 0,926
Total 92,000 92

TI-AD Intergrupal 13,602 2 6,801 7,808 0,001
Intragrupal 78,398 90 0,87]
Total 92,000 92

TI - Auditoria e Segurança Intergrupal ]2,278 2 6,139 6,930 0,002
Intragrupal 79,722 90 0,886
Total 92,000 92

TI - Direção Intergrupal 5,445 2 2,722 2,831 0,064
Intragrupal 86,555 90 0,962
Total 92,000 92

TI-CASE Intergrupal 4,115 2 2,058 2,107 0,128
Intragrupal 87,885 90 0,976
Total 92,000 92

SERV - Benefícios Diretos Intergrupal 26,566 2 13,283 18,269 0,000
Intragrupal 65,434 90 0,727
Total 92,000 92

SERV - Reconfiguração Estratégica Intergrupal 6,316 2 3,158 3,317 0,041
Intragrupal 85,684 90 0,952
Total 92,000 92

SERV - Serviços Fazendários Intergrupal 5,979 2 2,989 3,128 0,049
Intragrupal 86,021 90 0,956
Total 92,000 92

SERV - Extensão Intergrupal 12,096 2 6,048 6,812 0,002
Intragrupal 79,904 90 0,888
Total 92,000 92

SERV -CRM Intergrupal 1,135 2 0,568 0,562 0,572
Intragrupal 90,865 90 1,010
Total 92,000 92

SERV - Alinhamento Web Intergrupal 20,874 2 10,437 13,207 0,000
Intragrupal 71,126 90 0,790
Total 92,000 92
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2. TESTE DE SCHEFFÉ

Cluster Médias- Sigo Intervalo de
Variável Dependente diferença Erro Confiança 95%

(I) (J) (I-J) padrão Inferior Superior

1 2 0,136 0,219 ,825 -0,410 0,682

PLAN - Competências e 3 -0,610 0,320 ,169 -1,406 0,187
Operacionalização

2 3 -0,746 0,326 ,079 -1,558 0,067

1 2 0,257 0,215 ,491 -0,277 0,792

PLAN - Benefícios 3 -0,716 0,314 ,079 -1,496 0,065
Esperados

2 3 -0,973(1) 0,320 ,012 -1,769 -0,177

1 2 0,120 0,201 ,837 -0,381 0,622

PLAN - Definição de 3 -1,269(1) 0,294 ,000 -2,001 -0,537
Projetos e Ações

2 3 -1,390(1) 0,300 ,000 -2,136 -0,643

1 2 0,412 0,221 ,183 -0,139 0,963

PLAN - Definição de 3 0,159 0,323 ,886 -0,645 0,963
Estratégias

2 3 -0,253 0,330 ,746 -1,073 0,567

1 2 0,851(1) 0,198 ,000 0,359 1,343

RH - Atitudes do Indivíduo 3 -0,413 0,289 ,364 -1,132 0,306

2 3 -1,264(1) 0,295 ,000 -1,997 -0,531

1 2 -0,116 0,199 ,843 -0,612 0,379

RH - Atitudes da 3 -1,437(1) 0,291 ,000 -2,160 -0,713
Organização

2 3 -1,320(1) 0,297 ,000 -2,058 -0,582
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Cluster Médias- Sigo
Intervalo de

Variável Dependente diferença Erro Confiança 95 %

(I) (J) (I-J) padrão Inferior Superior

1 2 0,199 0,224 ,676 -0,360 0,757

RH - Remuneração 3 0,215 0,328 ,806 -0,600 1,031Variável

2 3 0,016 0,334 ,999 -0,815 0,848

1 2 0,516 0,216 ,063 -0,021 1,054

FUT - Visão e Inovação 3 -0,229 0,315 ,768 -1,014 0,555

2 3 -0,746 0,322 ,073 -1,546 0,055

1 2 0,087 0,218 ,924 -0,455 0,628

FUT - Parcerias e 3 -0,731 0,318 ,076 -1,522 0,060
Pioneirismo

2 3 -0,818(1) 0,324 ,046 -1,624 -0,011

1 2 0,373 0,208 ,206 -0,145 0,891

FUT - Desenvolvimento de 3 -0,846(1) 0,304 ,024 -1,602 -0,089
Competências

2 3 -1,219(1) 0,310 ,001 -1,991 -0,447

1 2 0,245 0,224 ,552 -0,312 0,803

FUT - Ênfase nos 3 0,174 0,327 ,868 -0,640 0,988
Resultados

2 3 -0,071 0,334 ,978 -0,901 0,760

1 2 0,703(1) 0,203 ,004 0,197 1,208

TI - Planejamento e 3 -0,523 0,297 ,217 -1,261 0,216
Integração

2 3 -1,225(1) 0,303 ,001 -1,978 -0,472

1 2 0,346 0,221 ,299 -0,204 0,896

TI - Padrões e Controle 3 -0,190 0,323 ,841 -0,993 0,613

2 3 -0,536 0,329 ,270 -1,355 0,283

1 2 0,642(1) 0,215 ,014 0,108 1,177

TI - Infra-estrutura 3 0,109 0,313 ,941 -0,671 0,889

2 3 -0,533 0,320 ,254 -1,329 0,263
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Cluster
Médias- Sigo

Intervalo de
Variável Dependente diferença Erro Confiança 95 %

(I) (J) (I-J) padrão Inferior Superior

1 2 0,696(1) 0,208 ,005 0,178 1,214

TI-AD 3 0,927(1) 0,304 ,012 0,170 1,683

2 3 0,231 0,310 ,759 -0,541 1,003

1 2 0,383 0,210 ,195 -0,139 0,906

TI - Auditoria e Segurança 3 -0,770(1) 0,307 ,047 -1,533 -0,068

2 3 -1,153(1) 0,313 ,002 -1,931 -0,375

1 2 0,520 0,219 ,064 -0,024 1,065

TI - Direção 3 0,241 0,319 ,753 -0,554 1,036

2 3 -0,280 0,326 ,693 -1,090 0,531

1 2 0,408 0,220 ,186 -0,140 0,957

TI - CASE 3 0,457 0,322 ,369 -0,344 1,258

2 3 0,049 0,328 ,989 -0,768 0,866

1 2 1,097(1) 0,190 ,000 0,624 1,570

SERV - Benefícios Diretos 3 0,978(1) 0,278 ,003 0,287 1,670

2 3 -0,119 0,283 ,916 -0,824 0,586

1 2 0,487 0,218 ,088 -0,055 1,028

SERV - Reconfiguração 3 0,608 0,318 ,166 -0,183 1,399
Estratégica

2 3 0,122 0,324 ,932 -0,685 0,929

1 2 0,484 0,218 ,091 -0,058 1,027

SERV - Serviços 3 0,569 0,318 ,208 -0,223 1,362
Fazendários

2 3 0,085 0,325 ,967 -0,724 0,893

1 2 0,610(1) 0,210 ,018 0,087 1,133

SERV - Extensão 3 -0,385 0,307 ,458 -1,149 0,379

2 3 -0,996(1) 0,313 ,008 -1,775 -0,216
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Cluster
Médias- Sigo Intervalo de

Variável Dependente diferença Erro Confiança 95 %

(I) (J) (I-J) padrão Inferior Superior

1 2 0,195 0,224 ,685 -0,362 0,753

SERV - CRM 3 0,277 0,327 ,700 -0,538 1,091

2 3 0,082 0,334 ,971 -0,749 0,912

1 2 0,690(1) 0,198 ,003 0,]97 1,184

SERV - Alinhamento Web 3 -0,725(1) 0,290 ,048 -1,445 -0,040

2 3 -1,415(1) 0,295 ,000 -2,150 -0,680

1 2 -0,219 0,224 ,623 -0,777 0,340

CAP - Autonomia Política 3 -0,025 0,327 ,997 -0,840 0,790

2 3 0,194 0,334 ,845 -0,638 1,025

1 2 -0,142 0,194 ,765 -0,624 0,340

CAP - Gestão Técnica 3 -1,570(1) 0,283 ,000 -2,275 -0,866

2 3 -1,429(1) 0,289 ,000 -2,147 -0,710

1 2 0,974(1) 0,200 ,000 0,476 1,472

CAP - Relações com 3 0,223 0,292 ,748 -0,504 0,950
Ambiente

2 3 -0,751(1) 0,298 ,047 -1,493 -0,089

1 2 0,617(1) 0,211 ,017 0,091 1,]44

CAP - Autonomia 3 -0,293 0,309 ,639 -] ,06] 0,476
Administrati va

2 3 -0,910(1) 0,3]5 ,018 -1,694 -0,126
. .

(I) DIferença entre médias significante para 0,05 .

Por terem de examinar todas as combinações possíveis e, então, inflarem os índices do erro
Tipo I, os testes post hoc, dos quais o de Scheffé é um dos mais conservadores, só devem
ser considerados para os níveis de confiança mais restritos (Hair et aI., 1995, p.329).

A tabela mostra que em 29 dos 84 (28 fatores x 3 comparações) testes é possível rejeitar a
p<O,05 a hipótese nula de que a média do fator é igual nos clusters objetos da comparação.

o fator SERV - Alinhamento Web é o único com diferenças significativas entre as suas
médias nos 3 clusters.



ANEXO 111- ANÁLISE DISCRIMINANTE

212



213

ANEXO 111- ANÁLISE DISCRIMINANTE

HIPÓTESE 2: MÉDIAS DOS FATORES POR CLUSTER

Variável - Fator Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3

CAP - Autonomia Política -,090 ,]28 -,065

CAP - Gestão Técnica -,259 -,I 17 1,311

CAP - Relações com Ambiente ,4]6 -,558 ,193

CAP - Autonomia Administrativa ,208 -,409 ,501

PLAN - Competências e Operacionalização -,025 -,161 ,585

PLAN - Benefícios Esperados ,010 -,247 ,726

PLAN - Definição de Projetos e Ações -,] 16 -,236 1,153

PLAN - Definição de Estratégias ,184 -,227 ,025

RH - Atitudes do Indivíduo ,285 -,565 ,698

RH - Atitudes da Organização -,232 -,115 1,205

RH - Remuneração Variável ,]07 -,092 -,108

FUT - Visão e Inovação ,176 -,340 ,405

FUT - Parcerias e Pioneirismo -,059 -,]47 ,671

FUT - Desenvolvimento de Competências ,0393 -,334 ,885

FUT - Ênfase nos Resultados ,120 -,125 -,054

TI - Planejamento e Integração ,212 -,490 ,735

TI - Padrões e Controle ,113 -,233 ,303

TI - Infra-estrutura ,270 -,373 ,160

TI-AD ,396 -,299 -,530

TI - Auditoria e Segurança ,053 -,330 ,823

TI - Direção ,238 -,282 -,003

TI-CASE ,22] -,187 -,235

SERV - Benefícios Diretos ,563 -,534 -,416

SERV - Reconfiguração Estratégica ,272 -,214 -,336

SERV - Serviços Fazendários ,266 -,218 -,303

SERV - Extensão ,193 -,417 ,578

SERV -CRM ,113 -,082 -,163

SERV - Alinhamento Web ,181 -,509 ,906
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HIPÓTESE 2A: variáveis inclusas na análise discriminante (stepwise)

o Lambdari>
Item (proposição do questionário)ri> Tolerância F - remoção~ Wilks=-

I Serviços eletrônicos alinhados com estratégias 1,000 32,377

2 Serviços eletrônicos alinhados com estratégias 0,886 39,840 0,742

Ressonância social das ações da secretaria 0,886 17,321 0,516

3 Serviços eletrônicos alinhados com estratégias 0,870 32,877 0,500

Ressonância social das ações da secretaria 0,850 19,136 0,396

Consultas formais de contribuintes 0,956 11,910 0,342

4 Serviços eletrônicos alinhados com estratégias 0,837 32,943 0,398

Ressonância social das ações da secretaria 0,810 16,430 0,298

Consultas formais de contribuintes 0,937 12,626 0,275

Projetos - estruturas comuns e comparáveis 0,930 8,793 0,252

5 Serviços eletrônicos alinhados com estratégias 0,826 28,806 0,308

Ressonância social das ações da secretaria 0,782 17,537 0,252

Consultas formais de contribuintes 0,931 8,788 0,208

Projetos - estruturas comuns e comparáveis 0,887 8,143 0,204

Alinhamento com nível superior de governo 0,889 7,079 0,199

6 Serviços eletrônicos alinhados com estratégias 0,826 21,539 0,233

Ressonância social das ações da secretaria 0,760 18,302 0,219

Consultas formais de contribuintes 0,894 10,186 0,184

Projetos - estruturas comuns e comparáveis 0,884 7,718 0,173

Alinhamento com nível superior de governo 0,799 10,230 0,184

Situações não convencionais - sempre alerta 0,838 5,574 0,163

7 Serviços eletrônicos alinhados com estratégias 0,823 17,604 0,184

Ressonância social das ações da secretaria 0,757 16,812 0,181

Consultas formais de contribuintes 0,892 9,472 0,153

Projetos - estruturas comuns e comparáveis 0,844 9,086 0,152

Alinhamento com nível superior de governo 0,799 9,015 0,151

Situações não convencionais - sempre alerta 0,817 6,398 0,142

Políticas de segurança lógica implantadas 0,907 5,752 0,139
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Q
'Il

Item (proposição do questionário) Lambda'Il Tolerância F - remoção= Wilks~

8 Serviços eletrônicos alinhados com estratégias 0,801 18,635 0,159

Ressonância social das ações da secretaria 0,754 15,493 0,149

Consultas formais de contribuintes 0,814 7,750 0,124

Projetos - estruturas comuns e comparáveis 0,828 6,205 O,] 19

Alinhamento com nível superior de governo 0,746 ] ] ,083 0,135

Situações não convencionais - sempre alerta 0,809 6,570 0,120

Políticas de segurança lógica implantadas 0,867 7,263 0,]23

Investimentos - avaliação periódica formal 0,760 5,754 0,118

9 Serviços eletrônicos alinhados com estratégias 0,700 24,352 0,] 5]

Ressonância social das ações da secretaria 0,749 ]4,353 0,123

Consultas formais de contribuintes 0,8]4 6,363 0,10]

Projetos - estruturas comuns e comparáveis 0,823 5,713 0,099

Alinhamento com nível superior de governo 0,682 14,258 0,123

Situações não convencionais - sempre alerta 0,803 6,588 0,]02

Políticas de segurança lógica implantadas 0,840 8,130 0,]06

Investimentos - avaliação periódica formal 0,755 5,886 0,100

Mudanças proativas e não reativas 0,790 5,663 0,099

10 Serviços eletrônicos alinhados com estratégias 0,677 25,241 0,]31

Ressonância social das ações da secretaria 0,745 14,166 0,104

Consultas formais de contribuintes 0,808 6,368 0,086

Projetos - estruturas comuns e comparáveis 0,8]7 3,771 0,080

Alinhamento com nível superior de governo 0,679 14,141 0,104

Situações não convencionais - sempre alerta 0,686 6,174 0,085

Políticas de segurança lógica implantadas 0,836 8,125 0,090

Investimentos - avaliação periódica formal 0,738 6,468 0,086

Mudanças proativas e não reativas 0,760 6,40] 0,086

Erros eventuais vistos como aprendizado 0,760 5,440 0,084



216

o Lambda'" Item (proposição do questionário)'" Tolerância F· remoçãoC':S Wilks=-
]] Serviços eletrônicos alinhados com estratégias 0,666 25,264 0,114

Ressonância social das ações da secretaria 0,736 11,933 0,086

Consultas formais de contribuintes 0,807 5,523 0,073

Projetos - estruturas comuns e comparáveis 0,735 5,580 0,073

Alinhamento com nível superior de governo 0,679 12,977 0,088

Situações não convencionais - sempre alerta 0,637 3,629 0,069

Políticas de segurança lógica implantadas 0,792 8,002 0,078

Investimentos - avaliação periódica formal 0,714 5,727 0,073

Mudanças proativas e não reativas 0,733 7,514 0,077

Erros eventuais vistos como aprendizado 0,754 5,574 0,073

Desenvolvimento de sistemas orientado pelo plano de SI 0,712 4,687 0,07]

]2 Serviços eletrônicos alinhados com estratégias 0,582 28,993 0,103

Ressonância social das ações da secretaria 0,713 12,198 0,073

Consultas formais de contribuintes 0,803 5,284 0,061

Projetos - estruturas comuns e comparáveis 0,726 5,761 0,062

Alinhamento com nível superior de governo 0,673 ] 1,728 0,072

Situações não convencionais - sempre alerta 0,559 4,56] 0,060

Políticas de segurança lógica implantadas 0,700 9,537 0,068

Investimentos - avaliação periódica formal 0,692 5,052 0,060

Mudanças proativas e não reativas 0,7] ] 8,455 0,067

Erros eventuais vistos como aprendizado 0,7]2 7,304 0,064

Desenvolvimento de sistemas orientado pelo plano de SI 0,636 7,364 0,065

Equipes - competência em liderança 0,549 5,452 0,061



217

Q LambdarJl

Item (proposição do questionário)rJl Tolerância F - remoçãoeo: Wilks~

13 Serviços eletrônicos alinhados com estratégias 0,486 31,796 0,090

Ressonância social das ações da secretaria 0,7] ] 12,030 0,060

Consultas formais de contribuintes 0,668 8,821 0,056

Projetos - estruturas comuns e comparáveis 0,7]6 6,014 0,051

Alinhamento com nível superior de governo 0,648 11,13] 0,059

Situações não convencionais - sempre alerta 0,557 4,574 0,049

Políticas de segurança lógica implantadas 0,69] 9,626 0,057

Investimentos - avaliação periódica formal 0,692 4,848 0,050

Mudanças proativas e não reativas 0,598 ]] ,337 0,059

Erros eventuais vistos como aprendizado 0,686 8,544 0,055

Desenvolvimento de sistemas orientado pelo plano de SI 0,582 ]0,034 0,057

Equipes - competência em liderança 0,526 6,762 0,053

Internet - forte canal de informação e orientação 0,647 6,0]5 0,051

14 Serviços eletrônicos alinhados com estratégias 0,448 30,976 0,078

Ressonância social das ações da secretaria 0,607 15,043 0,057

Consultas formais de contribuintes 0,528 6,244 0,046

Projetos - estruturas comuns e comparáveis 0,712 5,0]2 0,044

Alinhamento com nível superior de governo 0,639 1] ,420 0,052

Situações não convencionais - sempre alerta 0,540 5,]45 0,044

Políticas de segurança lógica implantadas 0,670 ]0,637 0,05]

Investimentos - avaliação periódica formal 0,680 5,372 0,044

Mudanças proativas e não reativas 0,597 11,170 0,052

Erros eventuais vistos como aprendizado 0,686 8,150 0,048

Desenvolvimento de sistemas orientado pelo plano de SI 0,560 10,374 0,051

Equipes - competência em liderança 0,506 5,519 0,045

Internet - forte canal de informação e orientação 0,622 6,831 0,046

Consulta/pagamento de tributos 0,535 3,949 0,043
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HIPÓTESE 2A: COEFICIENTES DAS FUNÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO

Os coeficientes das funções discriminantes lineares de Fisher permitem a análise direta dos

itens dos questionários. Assim, cada caso está classificado no cluster para o qual apresentou

a maior pontuação, na aplicação das respectivas funções (Hair et al., 1998).

Variável- Item (proposição do questionário) Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3

PLAN - Projetos - estruturas comuns e comparáveis 1,233 1,998 3,230

PLAN - Investimentos - avaliação periódica formal 5,326 3,565 6,109

PLAN - Equipes - competência em liderança 1,237 3,384 3,664

FUT - Situações não convencionais - sempre alerta 7,664 4,890 7,238

FUT - Mudanças pró-ativas e não reativas -1,250 1,642 ,701

RH - Erros eventuais vistos como aprendizado 1,417 2,657 3,965

TI - Políticas de segurança lógica implantadas 7,460 6,405 9,894

TI - Desenvolvimento de sistemas orientado pelo plano de SI -1,054 -2,833 -3,830

SERV - Consulta/pagamento de tributos -3,178 -2,209 -4,153

SERV - Consultas formais de contribuintes 3,049 1,175 1,902

SERV - Serviços eletrônicos alinhados com estratégias 10,328 4,082 7,804

SERV - Internet - forte canal de informação e orientação 1,664 2,246 3,955

CAP - Alinhamento com nível superior de governo 8,287 5,500 8,321

CAP - Ressonância social das ações da secretaria 14,155 9,662 14,761
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ANEXO IV - COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO E
TESTE t
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ANEXO IV - COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO e E
TESTES t

1. TESTES DAS HIPÓTESES 3 A 7 - Correlação de Pearson

CAP PLAN RH FUT TI SERV

Pearson 1,000 ,374(**) ,480(**) ,376(**) ,334(**) ,292(**)

CAP Sigo , ,000 ,000 ,000 ,001 ,005

N 93 93 93 93 93 93

Pearson ,374(**) 1,000 ,500(**) ,523(**) ,228(*) ,069

PLAN Sigo ,000 , ,000 ,000 ,028 ,513

N 93 93 93 93 93 93

Pearson ,480(**) ,500(**) 1,000 ,518(**) ,491 (**) ,215(*)

RH Sigo ,000 ,000 , ,000 ,000 ,038

N 93 93 93 93 93 93

Pearson ,376(**) ,523(**) ,518(**) 1,000 ,437(**) ,148

FUT Sigo ,000 ,000 ,000 , ,000 ,158

N 93 93 93 93 93 93

Pearson ,334(**) ,228(*) ,491 (**) ,437(**) 1,000 ,579(**)

TI Sigo ,001 ,028 ,000 ,000 , ,000

N 93 93 93 93 93 93

Pearson ,292(**) ,069 ,215(*) ,148 ,579(**) 1,000

SERV Sigo ,005 ,513 ,038 ,158 ,000 ,

N 93 93 93 93 93 93
. . . .Correlação significante a 0.05 (bi-caudal) .** Correlação significante a 0.01 (bi-caudal).
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2. TESTES DAS HIPÓTESES 3 A 7 - Correlação de Spearman

CAP PLAN RH FUT TI SERV

Coef. 1,000 ,335(**) ,336(**) ,315(**) ,343(**) ,266(*)
CAP Sigo , ,001 ,001 ,002 ,001 ,010

N 93 93 93 93 93 93
Coef. ,335(**) 1,000 ,478(**) ,568(**) ,289(**) ,063

PLAN Sigo ,001 , ,000 ,000 ,005 ,550
N 93 93 93 93 93 93

o Coef. ,336(**) ,478(**) 1,000 ,451 (**) ,423(**) ,178..c
RH Sigo ,001 ,000 ,000 ,000 ,087I-.

(/J
,

-s:: N 93 93 93 93 93 93ro
E Coef. ,315(**) ,568(**) ,451 (**) 1,000 ,385(**) ,130I-.
ro

FUT Sigo ,002 ,000 ,000 ,000 ,214Q)c, ,
C/) N 93 93 93 93 93 93

Coef. ,343(**) ,289(**) ,423(**) ,385(**) 1,000 ,579(**)
TI Sigo ,001 ,005 ,000 ,000 , ,000

N 93 93 93 93 93 93
Coef. ,266(*) ,063 ,178 ,130 ,579(**) 1,000

SERV Sigo ,010 ,550 ,087 ,214 ,000 ,
N 93 93 93 93 93 93

. . ..** Correlação significante a 0.0] (bi-caudal), Correlação significante a 0.05 (bi-caudal) .

3. TESTES t (1)

Testes t - significância do coeficiente beta da análise de regressão múltipla.

Teste ((2) PLAN RH FUT TI SERV

CAP 3,851 3,719 1,102 1,020 1,916

Sigo ,000 ,000 ,273 ,310 ,059

PLAN 4,070 3,368 -1,282 -,23]

Sigo ,000 ,00] ,203 ,818

RH 2,866 3,174 -,910

Sigo ,005 ,002 ,366

FUT 2,523 -1,195

Sigo ,013 ,235

TI 6,201

Sigo ,000
J) Newbold (1995, p.433-434).

(2) Valores calculados pelo procedimento REGRESSION do SPSS.
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ANEXO V - O QUESTIONÁRIO
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ANEXO V - O QUESTIONÁRIO

4. CORRESPONDÊNCIA ENVIADA ÀS SECRETARIAS DA BASE ·AMOSTRAL

Nas duas próximas páginas está o modelo da correspondência enviada aos secretários, ou

executivo equivalente, de fazenda/frnanças das instituições que fizeram parte da base

amostral (estados, capitais e municípios com 150.000 habitantes ou mais).

A correspondência foi composta de dois documentos, uma carta ao secretário e um roteiro

explicativo do trabalho e da forma de acesso ao questionário na internet destinado à pessoa

que, de fato, deveria responder à pesquisa.

5. QUESTIONÁRIO DA PESQUISA

Na seção após o modelo dos documentos encaminhados às secretarias, está apresentado o

original do questionário da pesquisa, antes da edição em HTML (o questionário, on-line,

ficou disponível para resposta na página internet www.fgvsp.br/cia).



fUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS

f~r.úbd~Arim::littmç&n
d~ fmprcs$t} dt: s·ao Pat;:!u

Outubro de 2001.

«Trat2» «Título»,

Com o apoio do Confaz - Conselho Nacional de Política Fazendária e dentro do programa de
doutorado em administração da Fundação Getulio Vargas - São Paulo, estamos realizando
uma pesquisa sobre a oferta de serviços eletrônicos digitais nas Secretarias de Fazenda ou de
Finanças dos Estados, suas Capitais e Municípios com população igualou superior a 150.000
habitantes.

O objetivo do trabalho é ajudar a entender como vem ocorrendo esse processo e quais fatores
o influenciam, o que certamente será de grande valia para o planejamento e as ações da
administração pública sobre a questão.

Os resultados da pesquisa integrarão a tese de doutoramento em Administração "Alinhamento
Estratégico de Tecnologia da Informação em Governos Infranacionais no Brasil: a oferta de
serviços eletrônicos" de Geraldo Campos Bahiense.

O sucesso do trabalho depende da efetiva resposta às questões apresentadas, por isso pedimos
a imprescindível colaboração de V.Exa. no sentido de recomendar ao responsável pelos
assuntos de informática dessa Secretaria que responda ao questionário disponível na Internet.
Endereço eletrônico, instruções de acesso e prazo sugerido estão no anexo.

É importante registrar que os dados oriundos do levantamento serão usados apenas com
frnalidade acadêmica e terão tratamento confidencial. Os resultados serão apresentados de
modo agregado, não permitindo, portanto, identificação de respostas individuais.

Um relatório executivo com os resultados do trabalho será enviado às instituições participantes
da pesquisa.

Agradecemos antecipadamente a atenção e a colaboração de V.Exa.

Atenciosamente,

Prot. Fernando de Souza Meirel/es
FGV!Escola de Administração de Empresas de São Paulo
Vice-Diretor
(Oxx11) 3281-7811

«Tratl» «Trat2» «Título»
«SecretárioResp _TI»
«Secretaria»
«Município»-« UF»



AO RESPONDENTE DA PESQUISA
"ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM GOVERNOS INFRANACIONAIS NO

BRASIL: A OFERTA DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS"

A chamada vida digital vem revolucionando as sociedades modernas. Dentre grandes mudanças, uma
desperta especial interesse, por afetar diretamente o dia-a-dia de pessoas e organizações: são os
serviços digitais, em particular os que têm como mídia preferencial a Internet.

Os serviços públicos não estão à margem dessa revolução e os governos vêm aderindo ao movimento
que ficou conhecido como governo eletrônico. Entender como ocorre esse processo e quais fatores o
influenciam certamente será de grande valia para o planejamento e orientação das ações da
administração pública sobre a questão.

Por essas razões, com o apoio do Confaz e dentro do programa de doutorado em administração da
FGV-SP, estamos realizando uma pesquisa sobre a oferta de serviços eletrônicos digitais nas
Secretarias de Fazenda/Finanças dos Estados, suas Capitais e Municípios com população igualou
superior a 150.000 habitantesl.

Um trabalho desse porte não se concretiza sem a decisiva participação daqueles que estão na linha de
frente da modernização do setor público brasileiro. Esse é o motivo para encaminhar o presente
documento a essa instituição e pedir o fundamental apoio de V.Sa.

É importante registrar que os dados oriundos do levantamento serão usados apenas com finalidade
acadêmica e terão tratamento confidencial. Os resultados serão apresentados de modo agregado, não
permitindo, portanto, identificação de respostas individuais.

A pesquisa deverá ser respondida no questionário on-line disponível na Internet. Para acessá-lo, basta:
1. Ir ao endereço htto://www.fgvsp.br/cia;
2. No final da página, clicar no item Pesquisa Confaz TI;
3. Informar a senha «Senha».

Um sumário executivo do trabalho ser-lhe-á enviado tão logo fique disponível. Contamos com seu
apoio e sua colaboração e pedimos permissão para lembrar-lhe ser de extrema importância para os
resultados da pesquisa que:

• O preenchimento seja feito pelo principal responsável de informática dessa Secretaria;
• A resposta ocorra até o próximo dia dd/mm/2001.

Em casos de dúvidas, por favor, entre em contato com Geraldo Campos Bahiense pelo telefone
(Oxx71 370-2429 ou endereço eletrônico bahiense@gvrnail.br.

Receba, desde já, os nossos agradecimentos.

CONFAZ - Conselho Nacional de Política Fazendária
Fundação Getulio Vargas/Escola de Administração de Empresas de São Paulo

Outubro de 2001

1 Os resultados da pesquisa integrarão a tese de doutoramento "Alinhamento Estratégico de Tecnologia da Informação em
Governos Infranacionais no Brasil: a oferta de serviços eletrônicos" de Geraldo Campos Bahiense.

http://htto://www.fgvsp.br/cia;
mailto:bahiense@gvrnail.br.


PESQUISA SOBRE USO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
NO SETOR PÚBLICO

Obrigado por sua colaboração. Ela é fundamental para o sucesso desse trabalho. Por favor, leia os comentários abaixo antes de começar
a responder

Todos os dados coletados nessa pesquisa terão tratamento confidencial e agregado. Os resultados e as análises serão apresentados de forma
consolidada e agrupada, portanto não será possível individualizar ou identificar qualquer organização.

Os blocos visam a obter sua avaliação sobre as proposições no contexto da sua instituição: se há concordância ou discordância acerca da
proposição e qual a intensidade dessa concordância ou discordância, conforme escala abaixo. Lembre-se de que não há respostas certas ou
erradas. Portanto, por favor, marque a coluna que lhe pareça mais de acordo com a sua Secretaria hoje, não a que lhe pareça ideal.

DISCORDO CONCORDO
Total I . I I . I TotalMUlto Pouco Pouco MUltomente mente

Não é preciso responder todo o questionário de uma só vez. Você pode fechar a página e, posteriormente, voltar a ela para retomar as respostas às
proposições. Esse procedimento poderá ser repetido a qualquer momento, sempre através do endereço da página e da senha de acesso.

Senha

Endereço eletrônico (opcional)



PROPOSIÇÕES Total I . I I
t MUlto Poucomen e Pouco I Muito I Total

menteI
BLOCO I . PLANEJAMENTO NA ORGANIZAÇÃO DISCORDO CONCORDO

o conceito de negócios nas secretarias de fazenda/finanças, no âmbito dessa pesquisa, compreende
d . . t - trib tá . t - d t 1 d fi 'bl"a muus raçao n u ana, cap açao e recursos e con ro e as manças pu icas
1. A missão e os objetivos da organização estão claramente formulados.

2. Os objetivos e a estratégia do negócio não são claramente comunicados a toda a organização.

3. As ações a serem tomadas para que a organização venha a alcançar os objetivos formulados estão claramente
explicitadas.

4. Os projetos de investimento visam modificar os processos-chave do negócio.

5. Os projetos de investimento possuem definições claras de como será a estratégia de implementação das mudanças
necessárias à organização.

6. As estruturas dos projetos de investimento não permitem a comparação entre eles, dificultando o processo de
priorização e escolha.

7. Cada projeto de investimento possui uma clara definição dos benefícios pretendidos com as mudanças a serem
introduzidas nos processos do negócio.

8. A Secretaria desenvolve planos estratégicos próprios, alinhados e/ou a partir dos planos de governo.

9. Existem critérios bem definidos para avaliar o término da implementação de cada projeto de investimento.

10. São realizados periodicamente programas formais de avaliação dos projetos de investimento.

11. É sempre possível identificar uma determinada pessoa como responsável por defender a realização de um projeto
de investimento.

Os grupos responsáveis pela implementação de projetos de investimentos e de mudanças nos processos de negócio,
possuem habilidade e competência em:

12. - Tecnologia gerencial (incluindo o conhecimento do negócio)

13. - Tecnologia de informação

14. - Liderança de equipes

Em minha instituição os projetos de investimentos incluem:

15. - Uma estimativa clara dos valores que os compõem.

16. - Indicadores mensuráveis de sucesso para cada uma das mudanças a ser realizada.

17. - Metas quantificadas para cada benefício a ser alcançado.

18. - Preparação das pessoas para enfrentar mudanças organizacionais ou tecnológicas de grande impacto.



PROPOSIÇÕES Total I . I Imente MUIto Pouco Pouco I Muito I Totatl
men e

BLOCO I - PLANEJAMENTO NA ORGANIZAÇÃO DISCORDO CONCORDO

Com relação à quantificação dos benefícios a serem obtidos com as mudanças a serem implementadas através de um
projeto de investimento, posso dizer que:

19. - A redução do tempo necessário à realização de um processo de negócio é sempre abordada.

20. - O aumento da qualidade percebida pelo cliente é sempre abordado.

21. - O aumento do valor agregado ao serviço é sempre abordado.

BLOCO 11 - DIRECIONAMENTO PARA O FUTURO DISCORDO CONCORDO

I PROPOSIÇÕES Total I . I I . I Totalt MUIto Pouco Pouco MUIto tmen e men e
o conceito de negócios nas secretarias de fazenda/fmanças, no âmbito dessa pesquisa, compreende
d . . ib - d 1 d fi .iblia mnustração tn utana, captaçao e recursos e contro e as manças pu cas
I. Existe uma compreensão clara por parte dos principais executivos da organização de que o futuro do negócio será

radicalmente diferente.

2. Esses executivos percebem claramente que é urgente que a instituição reinvente os seus processos de negócio.

3. Os principais executivos da secretaria possuem uma clara visão de como será a área de negócios da organização no
horizonte de 5 a 10 anos.

4. Essa visão está claramente refletida nas ações de curto prazo da instituição.

5. Essa visão é inovadora na sua área de negócios.

6. A instituição busca constantemente criar novos serviços destinados ao seu público.

7. A instituição está continuamente definindo novos meios de melhorar seus resultados.

8. A organização não está continuamente construindo novas capacitações.

9. A organização está sempre alerta ao perigo de situações não convencionais, como mudanças de legislação, a
exemplo da reforma tributária.

10. A organização conhece as ameaças, restrições e dificuldades do modelo atual de negócio.

11. A secretaria põe mais ênfase nos resultados (expansão da base tributária, eficácia da cobrança, evitar a evasão
fiscal) do que na melhoria dos processos operacionais.

12. A secretaria tem maior preocupação em aumentar da arrecadação do que em identificar onde irá cortar os
próximos milhões em investimentos e/ou custeio.

13. A organização não está empenhada em encontrar novas possibilidades de expansão da base tributária.



BLOCO 11 - DIRECIONAMENTO PARA O FUTURO DISCORDO CONCORDO

PROPOSIÇÕES Total
Muito Pouco Pouco Muito Total

mente mente
14. As mudanças e transformações são motivadas pela visão da organização e não por reação ao que órgãos similares

de outros estados ou municípios estão fazendo.

15. O tempo dos principais executivos é utilizado primordialmente em questões estratégicas.

16. A organização não conhece as suas competências básicas.

17. A organização conhece claramente em quais iniciativas deve ser pioneira.

18. A organização conhece claramente quais as parcerias a serem realizadas nos próximos 5 anos.

BLOCO 111 - DIRECIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DISCORDO CONCORDO

PROPOSIÇÕES Total
Muito Pouco Pouco Muito Total

mente mente
I. A secretaria possui uma cultura que enfatiza o desafio.

2. A secretaria não possui líderes que inspirem suas equipes no processo de atingir a visão de futuro pretendida.

3. Os processos de recrutamento e seleção de pessoal priorizam a criatividade e o espírito empreendedor.

4. A secretaria incentiva e recompensa a postura criativa e empreendedora do seu pessoal.

5. Os profissionais da secretaria não estão capacitados a enfrentar os desafios propostos.

6. A secretaria promove a troca de experiências e aprendizado entre os seus profissionais.

7. A secretaria interpreta eventuais erros dos profissionais como parte do processo de desenvolvimento e
aprendizado.

8. Os profissionais da secretaria buscam o auto-desenvolvimento.

9. A secretaria não investe no desenvolvimento dos seus recursos humanos.

10. A remuneração dos profissionais está associada ao resultado da secretaria.

11. A remuneração dos profissionais está associada ao seu desempenho individual.

12. Os indivíduos orgulham-se de pertencer à secretaria.

13. O nível de motivação das pessoas é decididamente alto se comparado às demais secretarias.

14. É claro o espírito de equipe dentro da secretaria.



BLOCO IV - DIRECIONAMENTO DE TI DISCORDO CONCORDO

I PROPoSIÇÕES Total I ·t I . I Totalt MUito Pouco Pouco MUlto tmen e men e

Com relação ao planejamento e à gestão de TI:

I. Existe um responsável principal pelas atividades de informática dentro da secretaria

2. Há participação ativa da área de tecnologia da informação no planejamento estratégico da organização.

3. Há participação ativa da direção da organização no planejamento das atividades de tecnologia da informação.

4. O plano de tecnologia da informação está de acordo e viabiliza a estratégia definida para a organização.

5. O plano de tecnologia da informação define claramente os investimentos a serem realizados, com suas ações,
resultados, custos e prazos.

6. A infra-estrutura de TI é atualizada de acordo com as estratégias de negócio da organização.

7. Os projetos e implementações de TI são usados como motivos para redesenhar profundamente os processos
organizacionais

8. A tecnologia da informação tem sido vista como fator de melhoria das condições de trabalho e de modernidade da
secretaria.

Com relação aos serviços e padrões de TI:

9. Os principais recursos computacionais em uso pela secretaria se encontram em suas próprias instalações.

10. Padrões de TI estão implementados (ex. hardware, software, dados, redes).

11. Os executivos da secretaria consultam as informações que necessitam diretamente de seus micros.

12. As informações disponíveis eletronicamente para a alta administração são atualizadas em tempo real.

13. Políticas de segurança lógica (por ex., controle de acesso às bases de dados, à rede, firewall) estão implantadas.

14. Políticas de segurança física (por ex., controle de entrada na área de TI e planos de contingência) estão
implantadas.

15. A organização usa auditoria independente para auditar regularmente seus procedimentos de segurança.

16. Um grupo dedicado encarrega-se de fazer a prospecção de novas tecnologias para os processos de negócio.

17. Serviços de operação e gerência de redes de dados estão disponíveis.

18. A instituição dispõe de seu próprio serviço de correio eletrônico à disposição dos seus profissionais.

19. As redes locais e de longa distância da Secretaria estão interligadas.

20. As bases de dados corporativos têm administração centralizada.

21. A administração de contratos com terceiros e fornecedores de TI é efetivamentes realizada pela área de TI.



BLOCO IV - DIRECIONAMENTO DE TI DISCORDO CONCORDO

PROPOSIÇÕES Total
Muito Pouco Pouco Muito Total

mente mente
22. As atividades de TI da Secretaria têm claramente o objetivo de disseminar a cultura de informática na organização

Com relação ao desenvolvimento de sistemas:

23. O desenvolvimento de sistemas obedece às definições do plano de sistemas de informação.

24. Uma metodologia de desenvolvimento de sistemas está implantada e em uso.

25. Há efetiva gerência dos projetos dos sistemas de informação (sejam desenvolvidos internamente ou terceirizados).

26. Existem procedimentos formais de avaliação e/ou de auditoria dos sistemas de informação.

27. O treinamento de usuários, voltados para os novos sistemas de informação, são plenamente executados.

Com relação à administração de dados:

28. O modelo de dados é único para a organização.

29. A Secretaria possui um dicionário de dados plenamente implementado.

30. As bases de dados são projetadas de forma isolada para cada sistema de informação desenvolvido.

31. A organização utiliza ferramenta automatizada (CASE) no mapeamento dos seus processos de negócio.

32. A organização utiliza ferramenta automatizada (CASE) nos seus projetos de desenvolvimento de sistemas.

33. A organização utiliza um modelo entidade-relacionamentos plenamente normalizado, ao especificar os requisitos
da informação.

34. Há uma efetiva administração de dados para toda a organização.

BLOCO V - SERVIÇOS ELETRÔNICOS: oferta, alinhamento e resultados DISCORDO CONCORDO

PROPOSIÇÕES Total Muito Pouco Pouco Muito Total
mente mente

Atualmente Secretaria oferece os seguintes serviços eletrônicos de auto-atendimento: I
I. Quiosques instalados em áreas de acesso público.

2. Serviços e sistemas, via intranet ou internet, aos seus colaboradores (servidores públicos ou terceiros).

3. Serviços on-Iine a outros órgãos públicos, mesmo em outros níveis de governo ou esferas do poder público.

4. Call center ou contact center ou central de relacionamentos.

5. Ferramentas de CRM (customer relationship managementi, implantada.



BLOCO V - SERVIÇOS ELETRÔNICOS: oferta, alinhamento e resultados DISCORDO CONCORDO

PROPOSIÇÕES Total
Muito Pouco Pouco Muito Total

mente mente
6. Serviços em tempo real, via internet ou não, aos seus contribuintes.

Via web, atualmente estão disponíveis os seguintes serviços eletrônicos,:

7. Concessão de inscrição de contribuinte (estadual ou municipal).

8. Emissão de documento de arrecadação já com código de barras.

9. Consultas e pagamentos de tributos, via internet.

10. Concessão de parcelamento de débitos anteriores.

11. Entrega de todas as declarações obrigatórias (informações fiscais sobre os diversos tributos administrados pela
Secretaria) .

12. Emissão de certidão negativa de débitos.

13. Autorização para impressão de documentos fiscais.

14. Concessão de regimes tributários especiais.

15. Consultas formais dos contribuintes

16. Plantão fiscal para esclarecimentos de dúvidas aos contribuintes.

17. Consultas a pagamentos efetuados (ex.: documentos de arrecadação, guias de recolhimento, parcelamentos).

18. Consultas à tramitação processos.

19. Consultas à legislação tributária.

20. Integração com redes públicas de outros estados e/ou municípios (ex. Rede Sintegra no caso dos estados).

21. Auto de infração informatizado.

Com relação ao alinhamento estratégico dos serviços eletrônicos apoiados em TI:

22. Os objetivos a serem alcançados com a oferta de serviços eletrônicos, inclusive a presença da instituição na web,
estão claramente formulados.

23. Os serviços eletrônicos, inclusive os baseados na web, estão alinhados com as estratégias da organização.

24. Os objetivos e a estratégia de presença na web não são claramente comunicados a toda a organização.

25. Novos sistemas de informação são conseqüências de redesenhos radicais de processos chaves da Secretaria.

26. A decisão de oferecer serviços via web levou a organização a relacionar-se com novos parceiros (outros órgãos,
públicos ou privados), resultando em troca de informações eletrônicas.

27. A implantação dos serviços via web foi motivada pelo comportamento de organizações similares.



BLOCO V . SERVIÇOS ELETRÔNICOS: oferta, alinhamento e resultados DISCORDO CONCORDO

I PROPOSIÇÕES Total I . I I . I Totalt MUIto Pouco Pouco MUIto tmen e men e

Após as ofertas de serviços eletrônicos, em particular via web, a Secretaria redefiniu:

28. Sua estratégia global

29. Seus principais processos de negócios

30. Sua estratégia de marketing

31. Seu público-alvo

32. Seu quadro de pessoal

33. Suas instalações físicas, diminuindo o espaço de atendimento pessoal aos usuários.

Com relação aos serviços baseados na web, posso dizer que:

34. Trouxeram benefícios significativos, facilmente percebidos, para a Secretaria.

35. Permitiram melhorar o controle do cumprimento de obrigações tributárias dos contribuintes.

36. O uso da internet significou uma economia de tempo para os contribuintes.

37. A utilização da internet proporcionou redução no custeio da Secretaria.

38. O uso de caIl center/central de relacionamento melhorou em muito o atendimento aos contribuintes.

39. O uso de CRM aumentou o conhecimento sobre a base de contribuintes.

BLOCO VI . EXTENSÃO DE USO DOS SERVIÇOS WEB DISCORDO CONCORDO

PROPOSIÇÕES Total
Muito Pouco Pouco Muito Total

mente mente
I. Existe um executivo senior, ou um serviço, apoiado em TI, integralmente dedicado às questões de atendimento e

relacionamento com os usuários (internos ou externos).

2. A Secretaria utiliza a web para pesquisar a satisfação dos contribuintes e usuários com os serviços oferecidos.

3. A Secretaria estimula constantemente os visitantes do seu website a fornecerem informações e sugestões que
possam ser utilizadas para identificar novos serviços ou melhorar os atuais.

4. A Secretaria freqüentemente convida usuários para participarem ou opinarem sobre projetos de novos serviços
via web.

5. A Secretaria mantém na web um espaço de discussão (chat, sala, fórum, etc) para seus usuários.

6. A Secretaria utiliza fortemente a internet como canal informação, divulgação e orientação aos seus usuários.
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BLOCO VI - EXTENSÃO DE USO DOS SERVIÇOS WEB DISCORDO CONCORDO

PROPOSIÇÕES Total
Muito Pouco Pouco Muito Total

mente mente
7. As ferramentas cal! center, contact center ou CRM permitem disponibilizar, em tempo real, informações sobre os

contribuintes, em qualquer canal, no momento do atendimento.

8. O atendimento de call center/central de relacionamento é baseado em ambiente web que permite o acesso, em
tempo real, às informações sobre os usuários.

9. A internet é a principal forma da Secretaria prestar seus serviços.

BLOCO VII - CARACTERÍSTICAS DO GOVERNO: Autonomia Político-administrativa DISCORDO CONCORDO

PROPOSIÇÕES Total Muito Pouco Pouco Muito Total
mente mente

1. Há clara continuidade administrativa entre o governo atual e o governo anterior.

2. O governo ao qual sua Secretaria está subordinada tem pleno alinhamento político com o nível de governo
imediatamente superior.

3. É alto o nível de influência de políticos na Secretaria, principalmente em períodos eleitorais.

4. É alto o nível de influência de grupos corporativos (associações de classe, por exemplo) nas ações da Secretaria.

5. Sempre que ocorrem mudanças de executivos nos níveis mais altos da Secretaria ocorrem interrupções de projetos
ou mudanças de prioridades.

6. A Secretaria tem plena autonomia administrativa dentro do governo.

7. Para desenvolver seus principais processos, a Secretaria necessita de grande interação com outros órgãos públicos.

8. Normas e procedimentos dificultam, em todos os casos, a escolha da melhor solução técnica na compra de bens ou
serviços de TI.

9. O excesso de burocracia dificulta em demasia o processo de tomada de decisão na Secretaria.

10. A média gerência tem baixa autonomia decisória.

li. Os dirigentes têm pouca autoridade sobre seus subordinados, em função da natureza dos cargos públicos.

12. Na relação fisco-contribuinte, os documentos eletrônicos já são plenamente aceitos pela Secretaria

13. É positiva a imagem da Secretaria, junto à opinião pública.

14. Existem programas implantados de atendimento ao cidadão, em qualquer área, já amplamente aprovados pela
opinião pública.

15. As ações da Secretaria têm amplo impacto na comunidade.



BLOCO VIII- DADOS GERAIS SOBRE A FUNÇÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

1. Quantos níveis hierárquicos há entre o Principal Executivo (Secretário) e o Responsável por TI
na Secretaria

2. Número de usuários de informática ativos (dentro da Secretaria)

HARDWARE- ambiente computacional básico em uso na Secretaria(deixe em branco quando não se aplicar)

Quant. Total Marca/modelo principal equipamento

3. Mainframe

4. Servidores de plataforma baixa

5. Micros instalados

Cliente/servidor Mainframe

I 6. A Secretaria utiliza, preponderantemente, a plataforma

SOFTW ARE- principais produtos em uso na Secretaria(deixe em branco quando não se aplicar)

Corporativos/departamentais Nome do produto

7. Sistema operacional nos servidores corporativos

8. Sistema operacional nas redes locais

9. Banco de dados

10. Linguagem de programação

11. Correio eletrônico

Micros/estações-cliente Nome do produto

12. Sistema operacional nos micros (clientes)

13. Browser - navegador internet

14. Utilitário anti vírus

15. Processador de texto
] 6. Planilha de cálculo

17. Ferramenta para apresentações

Outros produtos Nome do produto

18. Ferramenta CASE

19. Ferramenta EIS/OLAP

20. Ferramenta CRM

Quem, prepon erantemente, rea iza para a ecretaría as seguintes ativi a es.
Própria Terceiro Terceiro Não

Secretaria Estatal Privado realiza

21. Definição de políticas e diretrizes para a área de TI

22. Definição de arquitetura, plataforma e padrões de TI

23. Decisão sobre prioridades e usos dos recursos de TI

24. Especificação e contratação dos serviços de informática

25. Definição de metodologias e procedimentos para
desenvolvimento de sistemas

d r s " id d ?



26. Gerenciamento dos projetos de desenvolvimento de
sistemas

27. Desenvolvimento de sistemas

28. Administração dos principais servidores (por ex.,
servidores de BD, aplicações, web)

29. Suporte técnico e/ou help desk

30. Rede de dados - operação/suporte/manutenção

3]. Investimento ,00Gastos com TI realizados em 2000 (valores em R$ ] ,00):

32. Custeio ,00

Considerando os gastos totais com TI quais percentuais aproximados ocorrem para:,

33. Hardware ,O %

34. Software ,O %

35. Telecomunicações ,O %

36. Pessoal interno (com encargos) ,O %

37. Serviços de terceiros ,O %

38. Outros ,O %

Total 100 %

40. Servidores públicos

PessoasQuadro de pessoal - área de TI na Secretaria (incluir 39. Terceirizado
chefias e pessoal administrativo):

pessoas

41. InternetEm que ano foi implantada a:

42. Call center/central de relacionamento

Gastos totais até hoje, incluindo o reforço da infra- INTERNET CRM
estrutura de TI, gastos totais na implementação de

43. Internet ,00 ,00

44. Call center/central de relacionamento anos Anos

45. O número médio de visitantes mensais ao site da organização é de

46. O número médio de pageviews (páginas acessadas) mensais do site da organização é de '



BLOCO IX - DADOS GERAIS SOBRE A INSTITUIÇÃO

Os itens 1 a 5 a seguir referem-se ao Balanço 2000 do Poder Executivo (Estado ou Município) ao qual
sua instituição está subordinada (Os dados podem ser obtidos junto à área contábil de sua Secretaria, pois
são números consolidados do balanço anual).

(valores em reais) REALIZADO em 2000

I. Receita total

2. Receita tributária total

3. Despesa total

4. Despesa total para sua Secretaria

5. Investimentos totais de sua Secretaria, inclusive os de
tecnologia de informação.

Sobre a área fiscal-tributária da sua organização, quais os números (dados atuais) de:

6. Contribuintes cadastrados (Estados-ICMS / Municípios-ISS)

7. Contribuintes ativos (Estados-ICMS / Municípios-ISS)

8. Agentes fiscais (total) (incluem-se as diversas denominações usadas para o grupo fisco:
fiscais, auditores fiscais, fiscais de tributos, fiscais de rendas, agentes de tributos, etc.)

9. Agentes fiscais "em campo" -

Sobre o quadro de pessoal de sua organização:

10. Total de funcionários de sua organização (inclusive terceiros e estagiários): _

Comentários, críticas ou sugestões:


