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RESUMO 

 

O presente trabalho visou identificar as percepções dos profissionais de TI, em uma empresa 

de petróleo brasileira, sobre o tema Governança de TI. Para isso, foi utilizada a Teoria da 

Representação Social (TRS), mais especificamente a Teoria do Núcleo Central inaugurada 

por Jean-Claude Abric. Para proceder às investigações foi utilizado um questionário online, 

que incluiu um teste de evocação de palavras, visando à interpretação do núcleo central da 

representação social. Ao todo, foram consideradas as respostas de 140 profissionais da área de 

TI da empresa pesquisada que responderam ao questionário. A partir do teste de evocação de 

palavras, foi identificada a representação social de Governança de TI, por meio da construção 

do quadrante de Vergés, sendo os cálculos realizados em planilhas eletrônicas com posterior 

confirmação pelo software EVOC. Os elementos identificados no núcleo central, responsáveis 

por consolidar a visão consensual do grupo, foram Controle, Estratégia, Alinhamento, Gestão, 

e Planejamento. Os três primeiros elementos encontram sólido respaldo na literatura sobre 

Governança de TI, já que os profissionais de TI tem a visão de que a Governança de TI é 

responsável pelo controle da área de TI, garantindo seu contínuo alinhamento à estratégia da 

organização. Já os elementos Gestão e Planejamento parecem estar ligados às especificidades 

e características mais operacionais do modelo de Governança de TI implantado na empresa 

pesquisada, sugerindo uma falta de clareza na distinção entre os conceitos Gestão e 

Governança de TI. Em relação aos elementos periféricos, foram encontradas as expressões 

Decisão, Diretrizes e Padronização. Alguns elementos como Decisão, Direção e 

Responsabilidades, de acordo com a literatura, apresentam relevância para o conceito de 

Governança de TI, mas não foram identificados no núcleo central. Adicionalmente, não foi 

indicada qualquer expressão relacionada a mecanismos de relacionamento, os quais, de 

acordo com a Academia, são elementos fundamentais e necessários a uma efetiva Governança 

de TI. Também não foram identificados outros elementos destacados pela literatura, como a 

noção de que a Governança de TI é responsável por garantir que os investimento em TI gerem 

valor, gerenciar o desempenho da TI e gerir os riscos existentes pelo uso de TI na 

organização. Compreender a representação social de Governança de TI pode ajudar a explicar 

o comportamento da organização analisada em relação a diversos aspectos da Governança de 

TI, permitindo a identificação de oportunidades de melhoria do modelo atualmente adotado. 

Palavras-chave: Governança de TI, Representação Social, Teoria do Núcleo Central, 

Evocação de Palavras   



 

ABSTRACT 

 

This study aimed to identify how IT professionals in a Brazilian oil company perceive its IT 

Governance. For this, the Theory of Social Representation (TRS) was used, specifically the 

Central Nucleus Theory inaugurated by Jean-Claude Abric. To carry out the investigations we 

used an online questionnaire, which was used to apply a word evocation test aimed at 

interpreting the central nucleus of social representation. In total, it was considered the 

responses from 140 professionals of the company's IT department surveyed who responded to 

the questionnaire. The word evocation test allowed the identification of the social 

representation of IT Governance, through the construction of Vergés quadrant, with the 

calculations performed in spreadsheets and later confirmed by EVOC software. The elements 

identified in the central nucleus, responsible for consolidating the consensus view of the 

group, were Control, Strategy, Alignment, Management and Planning. The first three 

elements have solid support in IT Governance literature, as IT professionals have the vision 

that IT Governance is responsible for the control of IT, ensuring its continued alignment with 

the organization's strategy. Already, the Management and Planning elements appear to be 

linked to more operational specificities and characteristics of the IT Governance model 

implemented in the studied company, suggesting a lack of clarity in the distinction between 

Management and IT Governance concepts. Regarding the peripheral elements, it was found 

the following expressions: Decision, Guidelines and Standards. Some elements such as 

Decision, Steer and Responsibilities, according to the literature, have relevance to the concept 

of IT Governance, but were not identified in the central nucleus. Additionally, it was not 

indicated any expression related to relational mechanisms, which according to the Academy, 

are fundamental and necessary for effective IT Governance. There were not also identified 

other elements highlighted in the literature, such as the notion that IT Governance is 

responsible for ensuring that IT investments create value, for managing IT performance and 

manage the risks due to the use of IT in the organization. Understanding the social 

representation of IT Governance can help explain the organization's behavior analyzed in 

relation to various aspects of IT Governance, allowing the identification of opportunities for 

improvement in the currently adopted model. 

Keywords: IT Governance, Social Representation, Central Nucleus Theory, Word Evocation 

  



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - Quadro  de quatro casas ou quadrante de Vergés .................................................... 54 

Figura 2 - Etapas para a composição do quadro de quatro casas de Vergés ............................ 74 

Figura 3 - Distribuição das categorias semânticas relevantes segundo o quadro de quatro  

casas de Vergés. ....................................................................................................... 74 

Figura 4 - Quadrante de Vergés produzido pelo EVOC ........................................................... 75 



 

 LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Mecanismos de Governança de TI ......................................................................... 30 

Quadro 2 - Dimensões e unidades dimensionais da Governança de TI ................................... 34 

Quadro 3 - Definições de Governança de TI extraídas da literatura ........................................ 37 

Quadro 4 - Características do sistema central e do sistema periférico de uma representação 

social ...................................................................................................................... 44 

Quadro 5 - Descrição das áreas da unidade de TI que compuseram a amostra da pesquisa .... 50 

Quadro 6 - Sumário das características da amostra. ................................................................. 65 

Quadro 7 - Palavras evocadas convertidas em categorias semânticas...................................... 68 

Quadro 8 –Frequência e ordem média de evocação das categorias semânticas  ...................... 68 

Quadro 9 - Comparação da representação social de Governança de TI com a literatura 

científica ................................................................................................................ 94 

  



 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 - Foco da literatura de Governança de TI ................................................................. 35 

Gráfico 2 - Experiência em TI dos entrevistados ..................................................................... 61 

Gráfico 3 - Idade dos entrevistados na área de TI .................................................................... 61 

Gráfico 4 - Idade x Experiência em TI ..................................................................................... 62 

Gráfico 5 - Quadrante de Vergés apresentado em forma de gráfico   ...................................... 77 

 

  



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Balanço dos questionários enviados e respondidos ................................................. 60 

Tabela 2 - Categorias semânticas x frequência de evocação .................................................... 69 

Tabela 3 - Tela do EVOC com a distribuição das frequências em ordem decrescente ............ 70 

Tabela 4 - Parâmetros utilizados pelo programa EVOC 2005  para definição do quadro de 

quatro casas de Vergès. ............................................................................................ 73 

Tabela 5 – Palavras mais importantes - categorias semânticas x frequência de evocação ....... 76 

Tabela 6 - Categorias semânticas mais importantes para definir Governança de TI  

(representam acumuladamente 46% do total das respostas) .................................... 76 

 

 

  



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 13 

1.1 Contextualização ........................................................................................................ 13 

1.2 Relevância do Tema ................................................................................................... 14 

2 PROBLEMÁTICA ................................................................................................... 16 

2.1  Pergunta da Pesquisa .................................................................................................. 16 

2.2  Objetivos da Pesquisa ................................................................................................. 16 

2.2.1  Objetivo Principal....................................................................................................... 16 

2.2.2  Objetivos Intermediários ............................................................................................ 16 

2.3  Delimitação de Escopo ............................................................................................... 17 

3  REFERENCIAL  TEÓRICO .................................................................................. 18 

3.1  Governança Corporativa............................................................................................. 18 

3.2  Governança de TI ....................................................................................................... 22 

3.2.1  As Múltiplas Faces da Governança de TI .................................................................. 22 

3.2.2  Governança de TI como Estrutura de Tomada de Decisão ........................................ 24 

3.2.3  Governança de TI como Resposta a Variáveis Contingenciais .................................. 26 

3.2.4  Governança de TI como Estruturas, Processos e Mecanismos de Relacionamento .. 28 

3.2.5  As Definições de Governança de TI........................................................................... 31 

3.3  A Teoria da Representação Social (TRS) ................................................................... 38 

3.3.1  Conceitos .................................................................................................................... 39 

3.3.2 Abordagens da Teoria da Representação Social ........................................................ 40 

3.3.3  A Teoria do Núcleo Central ....................................................................................... 41 

4  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS .......................................................... 45 

4.1  Quanto à Abordagem.................................................................................................. 45 

4.2  Quanto à Natureza da Pesquisa .................................................................................. 46 

4.3  Quanto aos Objetivos ................................................................................................. 46 

4.4  Quanto aos Procedimentos Adotados ......................................................................... 46 

4.5  Universo e Amostra .................................................................................................... 47 

4.6  Coleta de Dados.......................................................................................................... 50 

4.6.1 Teste de Evocação de Palavras e Questões Complementares ..................................... 51 

4.7  Tratamento dos Dados ................................................................................................ 52 



 

4.7.1  Técnica do Quadro de Quatro Casas .......................................................................... 53 

5  ANÁLISE DOS DADOS E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS ............... 56 

5.1  Descrição da Empresa e das Práticas de Governança de TI ....................................... 56 

5.2  Análise da Amostra .................................................................................................... 60 

5.3  Construção do Quadrante de Vergés .......................................................................... 65 

5.3.1  Categorização dos Dados ........................................................................................... 66 

5.3.2 Cálculo da Frequência Média de Evocação (FME).................................................... 67 

5.3.3  Cálculo da OME Média .............................................................................................. 72 

5.3.4  Identificação do Núcleo Central e Sistema Periférico................................................ 73 

5.4  Análise das palavras consideradas mais importantes pelos respondentes .................. 75 

6  DISCUSSÃO ............................................................................................................. 77 

6.1  Elementos do Núcleo Central ..................................................................................... 78 

6.2  Elementos do Sistema Periférico ................................................................................ 85 

6.3  Elementos da Zona de Contraste ................................................................................ 88 

6.4  Elementos da 1ª Periferia ........................................................................................... 90 

6.5  Governança de TI - Literatura Científica x Representação Social ............................. 93 

7  CONCLUSÃO .......................................................................................................... 95 

7.1  Implicações Acadêmicas e Gerenciais ....................................................................... 98 

7.2  Limitações da Pesquisa ............................................................................................. 99 

7.3  Futuras Pesquisas ..................................................................................................... 100 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................... 102 

APÊNDICE A – EMAIL E QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA PESQ UISA ......... 108 

APÊNDICE B - CONVERSÃO DAS PALAVRAS EVOCADAS ............................... 115 

APÊNDICE C - ROL DAS PALAVRAS CONVERTIDAS ........................................ 118 

APÊNDICE D - FREQUÊNCIA E ORDEM MÉDIA DE EVOCAÇÃO D AS  

PALAVRAS CONVERTIDAS ....................................................................................... 123 

APÊNDICE E – PALAVRAS CONSIDERADAS MAIS IMPORTANTES  .............. 129 

 

 



 
 

13 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O tema Governança de Tecnologia da Informação (TI) tem despertado interesse 

crescente tanto no meio empresarial quanto no acadêmico, haja vista a existência de diversos 

guias práticos visando orientar a implantação da Governança de TI, assim como o grande 

aumento de publicações científicas em torno do assunto (ALVES et al., 2013; BROWN; 

GRANT, 2005). 

A globalização dos mercados passou a exigir das empresas a adequação de seus 

controles a marcos regulatórios e códigos de Governança Corporativa cada vez mais rígidos e 

amplos. Assim, a partir da criação da lei Sarbanes-Oxley e da consequente necessidade do 

estabelecimento de novos processos para o monitoramento das empresas, a Governança de TI 

ganhou destaque (BUCKBY; BEST; STEWART, 2009). 

Além disso, a percepção de que a TI apresenta grande potencial de contribuição para o 

alcance dos objetivos organizacionais passa pela garantia de um efetivo alinhamento entre os 

objetivos de TI e do negócio, levando ao reconhecimento da necessidade de se definir papeis 

e responsabilidades no estabelecimento dos objetivos e das principais decisões relativas a TI 

(DE HAES; VAN GREMBERGEN, 2005; WEILL; ROSS, 2005).  

     

1.1 Contextualização 

 

A preocupação das empresas em demonstrar boa Governança Corporativa a seus 

acionistas e demais partes interessadas tem reforçado a adoção de práticas de gerenciamento 

de riscos, as quais devem cuidar da proteção dos ativos de TI e da recuperação dos negócios 

em caso de desastres (ITGI, 2003; VAN GREMBERGEN; DE HAES; GULDENTOPS, 

2004). Além dos riscos financeiros, relacionados às despesas e investimentos em TI, devem 

ser endereçados os riscos operacionais decorrentes da crescente complexidade, sofisticação e 

necessidade de integração da TI. 

Em função desse panorama, De Haes, Van Grembergen e Debreceny (2013) destacam 

que a Governança de TI tem sido abordada em uma visão mais ampla, como parte integral da 

Governança Corporativa, sendo denominada algumas vezes por Governança Corporativa de 

TI (Enterprise Governance of IT). De acordo com os referidos autores, a Governança 
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Corporativa de TI foca na participação do Conselho de Administração e dos executivos de 

negócio nas orientações estratégicas e táticas para a TI. 

Mecanismos como a presença de comitês, participação da área de TI na formulação da 

estratégia corporativa, bem como processos de elaboração e aprovação de orçamentos e 

projetos de TI são apenas algumas facetas da Governança de TI, as quais procuram encorajar 

um comportamento consistente da organização, buscando sempre alinhar os investimentos de 

TI com a missão, estratégia, valores e cultura organizacional. 

 

1.2 Relevância do Tema 

 

A implementação de práticas de Governança de TI tem sido largamente alardeada no 

mundo dos negócios como um dos elementos que caracterizam uma empresa com boa gestão. 

Particularmente, no Brasil, o Tribunal de Contas da União (TCU) criou uma Secretaria 

específica para auditar as empresas estatais e da administração pública, aferindo o grau de 

maturidade da Governança de TI implantada, apontando os pontos críticos e estabelecendo 

prazos para implementação de planos de ação para contornar as falhas identificadas. 

No entanto, parece não estar claro para as empresas o que contempla exatamente a 

implantação de um modelo de Governança de TI (TAROUCO; GRAEML, 2011), cada uma 

delas apresentando visões particulares. 

Por sua vez, Webb, Pollard e Ridley (2005) e Simonsson e Johnson (2006) destacam 

que a literatura existente sobre Governança de TI não apresenta uma visão comum e 

abrangente sobre o significado desse conceito. Ao analisarem diversas definições  

apresentadas pela literatura para o termo Governança de TI, os referidos autores constataram 

que mostravam-se, muitas vezes, ambíguas e parciais. Assim, sugerem que esse termo tem 

sido empregado sob diferentes perspectivas, variando de acordo com os objetivos de cada 

trabalho.  

Após pesquisarem cerca de 250 grandes empresas em 23 países, Weill e Ross (2004; 

2005) constataram que as empresas que possuem bons modelos de Governança de TI 

apresentam resultados superiores aos de seus concorrentes, especialmente porque tomam 

melhores e mais consistentes decisões sobre TI (Weill, 2004; Weill; Ross, 2004, 2005). 

Nessas empresas, os objetivos, métricas e indicadores do negócio estavam mais harmonizados 
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com a abordagem e os mecanismos utilizados na gestão da TI. Esse alinhamento foi possível 

por meio de uma efetiva Governança da TI. 

Tanto executivos de tecnologia quanto de negócios reconhecem que, atualmente, o 

sucesso da TI não está na tecnologia em si, mas na forma como ela é gerenciada 

(PETERSON, 2004). 

Acredita-se que a adoção de mecanismos de Governança de TI acabe modificando o 

modo pelo qual as organizações gerenciam e utilizam a tecnologia aplicada aos negócios, 

tornando-as mais eficientes em relação àquelas empresas em que a Governança da TI não é 

tão efetiva, impactando o desempenho global da organização (WEILL; ROSS, 2004). Neste 

sentido, a TI teria um efeito direto ou indireto nos processos de negócios, determinando, em 

conjunto com estes, o desempenho geral da organização (DEHNING; RICHARDSON, 2002). 

Weill e Ross (2004; 2005) não identificaram uma fórmula única para garantir um 

modelo de Governança de TI bem sucedido, já que cada uma das empresas com boa 

Governança de TI combinava itens específicos em seus programas de governança. No 

entanto, os autores reforçam a necessidade de competência gerencial para a construção de 

uma TI eficaz, o que não acontece aleatoriamente (WEILL; ROSS, 2005). 
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2 PROBLEMÁTICA  

 

2.1 Pergunta da Pesquisa 

 

A presente pesquisa visa identificar a representação social do termo “Governança de 

TI”, sob o ponto de vista dos profissionais de TI de uma empresa de petróleo brasileira.   

Formulou-se, então, a seguinte pergunta de pesquisa: 

Qual a representação social de Governança de TI para os profissionais de TI da 

empresa de petróleo brasileira pesquisada? 

 

2.2 Objetivos da Pesquisa  

 

2.2.1 Objetivo Principal 

 

Este trabalho tem por objetivo principal identificar a representação social do termo 

Governança de TI para os profissionais de TI em uma empresa de petróleo brasileira e 

compará-la com a literatura científica sobre o tema, identificando possíveis gaps cognitivos.  

 

2.2.2 Objetivos Intermediários 

 

Constituem objetivos intermediários deste trabalho: 

 

• Revisar a literatura explorando os diversos conceitos de Governança de TI. 

• Aplicar a Teoria da Representação Social e em particular a Teoria do Núcleo Central. 

• Reproduzir os procedimentos executados pelos softwares EVOC na identificação da 

representação social, utilizando planilhas eletrônicas - uma ferramenta acessível e de 

baixo custo, confirmando os resultados. 

• Validar os resultados gerados pela ferramenta de planilha eletrônica, comparando-os com 

os gerados pelo software EVOC. 
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2.3 Delimitação de Escopo  

 

O universo da presente pesquisa está restrito aos profissionais que atuam na área de TI 

da empresa pesquisada exercendo atividades cuja natureza exija contato com práticas de 

Governança de TI, dado que espera-se que tais profissionais estejam familiarizados ao 

conceito e detenham conhecimento das práticas de Governança de TI adotadas na empresa. 

Assim, aplicar a pesquisa a profissionais provenientes de outras áreas ou que porventura não 

desempenhem atividades relacionadas à Governança de TI poderia distorcer o resultado da 

pesquisa, levando a conclusões inadequadas. 
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3 REFERENCIAL  TEÓRICO  

 

A revisão de literatura empregada neste trabalho se concentra na busca por conceitos 

que determinem o escopo da Governança de TI. Primeiramente, resgata-se o conceito de 

Governança Corporativa, no intuito de criar um contexto adequado para situar a Governança 

de TI e de forma a entender como os princípios de ambas as disciplinas estão relacionados. 

Adicionalmente, são visitados os conceitos e aplicações da Teoria da Representação Social, 

utilizada na presente pesquisa.  

 

3.1 Governança Corporativa 

 

Conforme explica Fontes Filho (2009), a partir de meados da década de 80, os debates 

em torno das questões relativas à Governança Corporativa se intensificaram, principalmente 

em função da mobilização de grandes investidores institucionais, nos Estados Unidos, contra 

corporações administradas de maneira irregular, em detrimento dos acionistas. Desde então o 

tema governança corporativa vem ocupando cada vez mais espaço na mídia e recebendo uma 

atenção crescente do mercado de capital e dos formuladores de políticas públicas, chegando 

ao Brasil na década passada (FONTES FILHO, 2009). 

Shleifer e Vishny (1997) definem a governança corporativa sob um prisma financeiro, 

associando-a a um sistema para facilitar o acesso e o controle das empresas por parte de seus 

investidores: 

A governança corporativa trata das maneiras pelas quais os fornecedores de 
recursos financeiros às corporações se asseguram de que irão obter o retorno 
de seus investimentos (SHLEIFER; VISHNY, 1997,  p. 737). 

 

Em 1992, o lançamento do relatório do Comitê Cadbury, elaborado por representantes 

do Banco da Inglaterra, da Bolsa de Valores inglesa e do Conselho de Contadores, 

representou um marco em relação à definição de boas práticas de Governança Corporativa, 

divulgando um “Código de Melhores Práticas”, apresentando, assim, um conjunto de 

recomendações focadas nas funções de controle e de prestação de contas dos Conselhos e no 

papel dos auditores das corporações. (FONTES FILHO, 2009). Outro impulso decisivo na 

difusão internacional das práticas de boa governança corporativa foi o lançamento das 

diretrizes de Governança Corporativa pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
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Econômico (OCDE) em 1999, contando com a participação de trinta países membros e outros 

convidados, sendo a versão mais recente do documento atualizada em 2004 (FONTES 

FILHO, 2009). 

Para a OCDE (2004), a Governança Corporativa está relacionada aos mecanismos 

pelos quais as empresas são dirigidas e controladas, enfatizando a necessidade de 

responsabilização de seus atores pelas decisões tomadas e pelo desempenho da organização. 

Propõe assim a seguinte definição: 

 
Governança Corporativa são procedimentos e processos de acordo com os quais as 
organizações são dirigidas e controladas. A estrutura de governança corporativa 
especifica a distribuição dos direitos e responsabilidades entre os diferentes 
participantes da organização – como o Conselho de Administração, administradores, 
acionistas e outras partes interessadas – e define regras e procedimentos para a 
tomada de decisão (OECD, 2008, p. 106, tradução nossa). 

 

No Brasil, as definições utilizadas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

(IBGC) e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) seguem a mesma linha, destacando 

como finalidades o alinhamento de interesses, otimização de desempenho da organização e 

proteção às partes interessadas: 

 

Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, 
monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, 
Conselho de Administração, Diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de 
Governança Corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, 
alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da organização, 
facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para sua longevidade (IBGC, 2009, 
p. 19). 

 
Governança Corporativa é o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o 
desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes interessadas, tais como 
investidores, empregados e credores, facilitando o acesso ao capital (CVM, 2002, 
p.1). 
 

A Governança Corporativa busca, então, instaurar um estado em que todos prestem 

contas de seus atos e de sua atuação perante a empresa. Assim, a maior preocupação da 

Governança Corporativa é criar um conjunto eficiente de mecanismos, incentivos e 

monitoramentos que possa assegurar alinhamento entre o comportamento dos executivos e o 

dos acionistas. Trata-se de uma visão mais ampla da estratégia da empresa, considerando 

inclusive os relacionamentos com a comunidade (IBGC, 2009). 

Vieira e Mendes (2006) resumem como benefícios das práticas de boa governança, a 

maior transparência a todos os envolvidos, a redução da assimetria de informação entre 
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administradores e proprietários, e a proteção dos acionistas minoritários em caso de venda da 

empresa. O IBGC (2009) acrescenta que as boas práticas de governança corporativa têm a 

finalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a 

sua perenidade. 

O principal motivador para o estabelecimento de regras de Governança Corporativa 

nas empresas é a necessidade de equacionar o chamado "conflito de agência", que ocorre 

quando proprietários (acionistas) delegam a agentes especializados (executivos) o poder de 

decisão sobre sua propriedade. Desta situação, podem surgir desalinhamentos de interesse que 

levam a conflitos de agência ou agente-principal (IBGC, 2009). 

Apesar de não haver consenso nos mercados sobre quais devem ser as boas práticas 

Governança Corporativa a serem adotadas, pode-se afirmar que se baseiam nos princípios da 

transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa (IBGC, 2009). 

Tais princípios buscam endereçar problemas relativos à existência de agendas ocultas, que 

não são do conhecimento de todos e que não atendem ao interesse coletivo (STEINBERG et 

al., 2003). 

A transparência tem por objetivo criar um clima de confiança nas relações internas e 

externas. É o "desejo de informar", para além da "obrigação de informar", visando a uma 

comunicação objetiva, clara, espontânea e oportuna - interna e externamente.  Deve ir além da 

legislação específica e expandir-se para aspectos que afetem os públicos de interesse da 

organização, como valores e ações estratégicas (IBGC, 2009). 

A equidade busca erradicar atitudes ou práticas discriminatórias, consideradas como 

inaceitáveis. Corresponde ao tratamento justo e igualitário dos grupos minoritários, 

abrangendo pequenos acionistas, colaboradores, clientes, fornecedores e credores (IBGC, 

2009). 

A prestação de contas visa atribuir, aos devidos encarregados, a responsabilidade 

integral por atos praticados no decorrer de seus mandatos. É muito conhecida pelo termo 

original em inglês - accountability - e determina que todos os responsáveis pela Governança 

devem prestar contas pelo desempenho da organização para quem lhes atribuiu tais 

responsabilidades (IBGC, 2009). 

A responsabilidade corporativa deve zelar pela continuidade e perenidade da 

organização, acoplando uma visão de longo prazo e de sustentabilidade (IBGC, 2009). 

Caracteriza-se por ser uma visão mais ampla e de longo prazo da estratégia organizacional, 
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contemplando todos os seus relacionamentos. Incorpora a "função social" da empresa, 

visando à criação de riqueza, geração de oportunidades de emprego, estímulo ao 

desenvolvimento científico e melhoria da qualidade de vida. Também inclui as questões 

ambientais e a defesa do meio ambiente (IBGC, 2009). 

Segundo Fontes Filho (2009), a Governança Corporativa trata do governo estratégico 

da empresa, da articulação e da distribuição do poder entre as partes com direitos de 

propriedade e os responsáveis pela gestão. Não se limita a questões de verificação de 

procedimentos contábeis, a auditorias ou a remuneração dos gestores, mas aborda o efetivo 

exercício da propriedade.  

Na mesma linha de raciocínio, Barret (2001) destaca como elementos-chave de uma 

boa Governança Corporativa o planejamento estratégico do negócio e controles internos para 

o gerenciamento do desempenho e riscos, atribuição de responsabilidades e o relacionamento 

com stakeholders.  Para isso, defende um arranjo de Governança Corporativa que contemple a 

estrutura organizacional e processos que facilitem a tomada de decisão, englobando: (a) a 

definição e monitoramento da direção estratégica; (b) definição de políticas e procedimentos 

nos limites de requisitos legais e sociais; (c) definição de sistemas de controle e 

responsabilidade; (d) gerenciamento de desempenho; e (e) gerenciamento de risco. 

Considerando que a Governança Corporativa está relacionada à definição de papéis e 

responsabilidades para tomada de decisão e controle da organização, e que a organização faz 

uso da TI para o alcance de seus resultados, surge a necessidade do estabelecimento da 

Governança de TI, para garantir que a TI atenda tanto as exigências dos negócios quanto as 

regulatórias (ALVES et al., 2013). Estes requisitos, aos quais a Governança de TI deve 

atender, são enumerados por Fernandes e Abreu (2008) como: 

a) garantir o alinhamento da TI com o negócio;  

b) garantir a continuidade do negócio contra interrupções e falhas; 

c) garantir o alinhamento da TI aos marcos de regulação externa, como a Sarbanes-

Oxley (para empresas que possuem ações, títulos ou papéis sendo negociados em 

bolsas de valores norte-americanas), Basiléia II (no caso de bancos) e outras 

normas e resoluções. 
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3.2 Governança de TI 

 

Dado que a TI está relacionada com os demais ativos organizacionais (financeiros, 

humanos, propriedade intelectual, físicos e de relacionamento), a Governança de TI não deve 

ser considerada isoladamente, mas sim como parte integrante da Governança Corporativa, 

estando a ela sincronizada (PETERSON, 2004; VAN GREMBERGEN; DE HAES; 

GULDENTOPS, 2004). Deve preocupar-se com o controle e a transparência das decisões em 

Tecnologia da Informação, sem desconsiderar mecanismos e processos para incrementar a 

eficácia da TI (PETERSON, 2004).  

Ao ser considerada uma parte integrante da Governança Corporativa, a Governança de 

TI tem sido associada por diversos autores, a processos, estruturas e mecanismos de 

relacionamento presentes na organização, os quais suportam o alinhamento entre a TI e os 

negócios, e a criação de valor a partir dos investimentos realizados em tecnologia da 

informação (BERMEJO; TONELLI; ZAMBALDE, 2014; LUNARDI, 2014; VAN 

GREMBERGEN; DE HAES, 2009). Muitos dos instrumentos de Governança (comitês 

executivos e processos orçamentários, por exemplo) devem envolver decisões relativas tanto 

aos ativos de TI, como a outros ativos da organização, coordenando dessa forma, um processo 

de tomada de decisão organizacional mais abrangente (WEILL; ROSS, 2004). 

 

3.2.1 As Múltiplas Faces da Governança de TI 

 

Brown e Grant (2005), Simonsson e Johnson (2006), Webb, Pollard e Ridley (2006), e 

Assis (2010) observam que o conceito de Governança de TI parece não estar claro na vasta 

literatura existente, tampouco revelar um entendimento comum entre os diversos autores que 

o abordam.  

Peterson (2004, p. 41, tradução nossa), ao se referir ao conceito de Governança de TI, 

admite que “o rico vocabulário emergente da literatura assemelha-se a uma selva de termos, 

onde qualquer um pode plantar uma árvore ”.  

Webb, Pollard e Ridley (2006) analisaram diversas publicações relacionadas à 

disciplina Governança de TI e constataram a existência de um amplo espectro de definições 

para o termo, sob diferentes perspectivas. As diversas definições de Governança de TI 

apresentam focos diferentes, variando conforme o objetivo de análise do pesquisador ou a 
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abordagem de pesquisa empregada (BROWN; GRANT, 2005; WEBB; POLLARD; RIDLEY, 

2006). 

Na visão de Webb, Pollard e Ridley (2006) o conceito de Governança de TI emergiu 

principalmente de duas áreas de conhecimento: Governança Corporativa e Planejamento 

Estratégico de Sistemas de Informação. Ao analisarem o conceito de Governança de TI 

presente na literatura, identificaram uma sobreposição de conceitos advindos dessas duas 

áreas de conhecimento com os de Governança de TI, o que, na opinião dos autores, evidencia 

a correlação entre as três disciplinas. Também identificaram uma interseção entre os 

requisitos de auditoria e as estruturas de controle de TI, dado que os controles de TI fornecem 

os elementos necessários aos auditores para que realizem suas análises. Salientam, 

adicionalmente, que o armazenamento de registros eletrônicos gerou a necessidade de garantir 

a integridade das informações financeiras suportadas e processadas pelos sistemas de 

informação.  

Em relação às origens da Governança de TI citadas por Webb, Pollard e Ridley 

(2006), o tema Governança Corporativa já foi abordado na seção 3.1 do presente trabalho. 

Quanto ao planejamento estratégico de sistemas de informação, refere-se à busca antecipada 

por oportunidades competitivas que geram valor, bem como pelo desenvolvimento de 

políticas e procedimentos mais amplos para integrar, coordenar, controlar e implementar 

recursos de TI (GROVER; SEGARS, 2004). De acordo com Lederer e Sethi (1996) são 

objetivos do planejamento estratégico de sistemas de informação: 

a) alinhar a TI às necessidades do negócio; 

b) obter vantagem competitiva através da TI; 

c) identificar novas aplicações com maior retorno financeiro; 

d) identificar as aplicações estratégicas; 

e) aumentar o comprometimento da alta gerência com a TI; 

f) melhorar a comunicação sobre a TI com os usuários; 

g) prever os requisitos de recursos de TI; 

h) alocar os recursos de TI; 

i) desenvolver uma arquitetura de informações;  

j) aumentar a visibilidade da TI na organização. 

 

As pesquisas sobre o tema Governança de TI se intensificaram a partir dos anos 1990, 

a partir de discussões sobre planejamento e gestão estratégica de TI, sendo os primeiros 
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trabalhos publicados por Loh e Venkatraman em 1992 (BROWN; GRANT, 2005; 

SIMONSSON; JOHNSON, 2006; WEBB; POLLARD; RIDLEY, 2006). 

Somente no final da década de 1990, o termo Governança de TI passou a ser 

mencionado no título ou resumo de publicações, como em Brown (1997) e Sambamurthy e 

Zmud (1999), embora o foco da maioria dessas publicações estivesse relacionado a discussões 

sobre a forma mais efetiva de estruturar a área de TI. Na arena profissional, o ISACA 

(Information Systems Audit and Control Association) criou o IT Governance Institute (ITGI), 

em 1998, para promover o conceito de Governança de TI (DE HAES; VAN GREMBERGEN; 

DEBRECENY, 2013). 

Webb, Pollard e Ridley (2006) sugerem que a falta de clareza acerca do conceito de 

Governança de TI talvez seja proveniente do fato de o tema “sistemas de informação” ser 

relativamente novo, apresentando grande interdisciplinaridade, não se limitando a suas 

relações somente com as ciências sociais e da computação. Como consequência, alguns 

termos e conceitos acerca de sistemas de informação se apresentam mal definidos e 

inconsistentes, muitas vezes com diferentes significados, evidenciando a ausência de um 

acordo sobre seu entendimento, tanto entre pesquisadores, quanto entre profissionais 

militantes na área. 

Assis (2011) também destaca o caráter multifacetado do conceito de Governança de 

TI, pontuando que este tem sido associado à adoção de melhores práticas, à gestão de riscos, à 

gestão de projetos e à governança corporativa, relacionando-se às disciplinas de Tecnologia 

de Informação, Administração de Empresas, Economia, Estratégia Empresarial, 

Conformidade Legal e Riscos.  

 

3.2.2 Governança de TI como Estrutura de Tomada de Decisão 

 

Brown e Grant (2005) agruparam as publicações sobre Governança de TI em torno de 

duas linhas. A primeira delas é constituída por trabalhos que focam a identificação das 

estruturas responsáveis pela tomada de decisão em relação à TI e a forma como as atividades 

das áreas de TI estão estruturadas organizacionalmente.  

Nessa linha, pode ser citado o trabalho de Zmud, Boynton e Jacobs (1986) que 

identifica três modelos distintos de Governança de TI variando em função da distribuição de 

responsabilidade,  associada à tomada das decisão em relação a TI: 
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a) centralizadada: a área corporativa de TI é responsável pelas decisões relativas à TI; 

b) descentralizada: os departamentos de TI e as gerências de linha são responsáveis 

pelas atividades de TI;  

c) federada: tanto a área corporativa de TI quanto as unidades de negócio respondem 

pelas atividades de TI. 

Sambamurthy e Zmud (1999) sugerem que os arranjos de Governança de TI referem-

se a padrões de autoridade para as atividades-chave de TI nas empresas, incluindo 

infraestrutura de TI, uso de TI e gerenciamento de projetos. 

Weill e Ross (2004) evoluem os modelos de estruturas de Governança de TI propostos 

por Zmud, Boynton e Jacobs (1986) ao apresentarem seis arquétipos para a tomada de decisão 

relacionada à TI: 

a) monarquia de negócio: as decisões de TI são tomadas por um grupo de executivos 

das áreas de negócios (podendo incluir a TI); 

b) monarquia de TI:  as decisões são tomadas pelos executivos de TI, similar ao 

modelo centralizado apresentado por Zmud, Boynton e Jacobs (1986): 

c) federal: tomada de decisão pelos executivos das áreas de negócios e representantes 

de todos os grupos operacionais, podendo incluir a TI; 

d) feudal: decisão por unidades de negócio autônomas;  

e) duopólio de TI: decisões tomadas por executivos de TI e um grupo de 

representantes das áreas de negócio;  

f)  anarquia: cada pequeno grupo toma as decisões. 

Para Weill e Ross (2004), cada tipo de decisão relacionada à TI pode ser tomada no 

nível corporativo, na unidade de negócio, por gerentes de linha ou por alguma combinação 

das formas anteriores, representadas pelos seis arquétipos apresentados.  Assim, a primeira 

etapa no estabelecimento da Governança de TI passa por estabelecer quem deverá tomar e se 

responsabilizar por cada tipo de decisão. 

Em linha com isso, os arranjos de governança podem variar entre abordagens mais 

centralizadas a descentralizadas. Da mesma forma que alguns mecanismos de Governança de 

TI apoiam abordagens mais centralizadas (como é o caso de Comitês Executivos e o processo 

centralizado de aprovação de investimentos), outros são mais adequados para abordagens 

híbridas  (tais como gerentes de relacionamento de negócio/TI e acordos de nível de serviço). 
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As abordagens mais descentralizadas utilizam poucos mecanismos, normalmente centrados 

em gestão de riscos e de fornecedores. 

Em uma grande empresa pode ser desejável implantar diferentes arranjos de 

Governança TI, podendo um arquétipo, em particular, abranger a empresa como um todo, 

uma unidade de negócio ou uma área ou grupo de unidades de negócios (WEILL; ROSS, 

2004). 

 

3.2.3 Governança de TI como Resposta a Variáveis Contingenciais 

 

Adicionalmente aos trabalhos que tratam a Governança de TI como estrutura 

relacionada aos direitos para tomada de decisão sobre as atividades de TI, Brown e Grant 

(2005) também identificaram uma segunda linha de publicações relacionadas à análise de 

contingência da Governança de TI.  

A intenção desta segunda linha de trabalhos é responder como e por que um 

determinado modelo de Governança de TI se ajusta a uma organização, identificando os 

fatores contingenciais que interferem no sucesso do modelo adotado. Nessa vertente, os 

autores destacam o trabalho de Sambamurthy e Zmud (1999), onde é analisado o impacto de 

múltiplas contingências no modelo de Governança de TI, considerando as interferências que 

cada uma delas gera sobre as demais. Os fatores contingenciais destacados pelos referidos 

autores são: modelo de governança da empresa; porte da empresa; nível de diversificação; 

exploração de economia de escopo; e conhecimento do negócio pela TI.  

Sambamurthy e Zmud (2000) argumentam que é necessário entender a lógica da 

empresa para a função TI, ou seja, o racional de gestão para desenhar e evoluir arranjos 

organizacionais específicos em resposta ao ambiente empresarial e seus imperativos 

estratégicos. Daí, definem Governança de TI como o padrão de autoridade organizacional 

relacionada à TI, incluindo as atividades que são governadas junto com suas estruturas.  

Em linha com o sugerido por Sambamurthy e Zmud (1999), Weill e Ross (2004) 

defendem que o padrão de Governança de TI escolhido por uma empresa resulta, 

principalmente, da interrelação de diversos fatores, alguns deles, inclusive, já apresentados 

por Sambamurthy e Zmud (1999), como a governança, o porte e o nível de diversificação da 

empresa. 
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Os fatores apontados por Weill e Ross (2004)  são os seguintes: 

• Objetivos estratégicos e de desempenho: uma Governança de TI eficaz busca reforçar 

comportamentos específicos desejáveis, para alcançar os objetivos estratégicos e de 

desempenho da empresa. 

• Estrutura organizacional: tradicionalmente, as empresas confiaram na estrutura 

organizacional para alinhar a tomada de decisão com os objetivos e estratégias da 

empresa. No entanto, o ambiente dinâmico e altamente competitivo, com mudanças cada 

vez mais frequentes, vem exigindo das empresas objetivos mais ousados, além da 

necessidade de expansão geográfica. As estruturas organizacionais já não conseguiam 

garantir adequadamente o suporte à estratégia. Assim, as empresas passaram a utilizar a 

governança para compensar as limitações da sua estrutura organizacional e, em parte 

também, para exigir menores mudanças na estrutura quando se alterarem as necessidades 

de negócio. Por exemplo, comitês inter-regionais podem permitir uma maior 

padronização, sem a necessidade de criação de um novo nível organizacional na empresa. 

• Maturidade da Governança: muitas empresas estão posicionadas no início da curva de  

aprendizado da implantação da Governança de TI. Ao ganharem maturidade, é natural que 

ocorram mudanças do arranjo de Governança de TI adotado. 

• Porte e diversificação: ao crescerem, as empresas  tendem a se diversificar geográfica e 

organizacionalmente, podendo apresentar objetivos concorrentes e, até mesmo 

conflitantes. O arranjo de governança empregado deverá endereçar essa nova situação. 

• Diferenças regionais e do setor de atuação: as pressões regionais e específicas do setor 

atingem as empresas e, consequentemente, impactam sua governança de TI.  Dado que a 

cultura de tomada de decisão varia consideravelmente entre as diferentes regiões do 

mundo, a governança de uma empresa global torna-se complexa. 

Brown e Grant (2005) concluíram que o trabalho conduzido por Weill e Ross (2004) 

representa uma extensão das duas linhas de estudos em Governança de TI (estrutura de 

tomada de decisão e análise contingencial), revelando-se como o começo da convergência e 

da agregação de ambas, ao abordar a ligação entre estruturas de governança, tomada de 

decisão nas empresas, possibilidade de múltiplos formatos de governança para as diferentes 

dimensões de decisões relacionadas à TI, e o uso da análise de contingência para a 

determinação das estruturas de governança apropriadas. 
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3.2.4 Governança de TI como Estruturas, Processos e Mecanismos de Relacionamento 

 

Diversos autores sugerem que as melhores práticas de Governança de TI caracterizam-

se por uma combinação de diferentes mecanismos associados à estrutura, processos e 

habilidades de relacionamento. Esses mecanismos não necessariamente precisam ser 

utilizados, na sua totalidade ou da mesma forma, pelas organizações, servindo para atingir 

objetivos específicos ou múltiplos. Uma série de características da própria empresa ou do 

negócio pode exigir diferentes configurações, evidenciando a complexidade na determinação 

dos mecanismos mais indicados a serem adotados (PETERSON, 2004; VAN 

GREMBERGEN; DE HAES; GULDENTOPS, 2004; WEILL; WOODHAM; 2002). Dessa 

forma, esses autores reconhecem a existência de contingências internas e externas às 

organizações, que impactam a escolha do modelo mais adequado de Governança de TI. 

Diferentes mecanismos e práticas procuram facilitar a implementação da Governança de TI, 

levando em consideração a estrutura envolvendo as decisões de TI, os processos e as 

habilidades de relacionamento para direcionar e coordenar diferentes atividades associadas ao 

planejamento, organização e controle da TI (LUNARDI, 2012). Sendo assim, cada empresa 

deverá adotar uma combinação de mecanismos específicos, não podendo esta combinação ser 

generalizada às demais organizações.  

Por sua vez, Peterson (2004) descreve os três mecanismos fundamentais para a 

implantação da Governança de TI :  

a) Estruturas: papéis e responsabilidades formalmente definidos dentro da 

organização para a tomada de decisão em TI;  

b)  Processos: definidos e implementados seguindo as melhores práticas, como o 

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 1 e Control Objectives for 

Information and related Technology (COBIT) 2; 

                                                 
1 ITIL: Information Technology Infrastructure Library é uma estrutura de padrões e melhores práticas para 

gestão de serviços e infraestrutura de TI, tendo sido criada pela Central Computer and Telecommunications 
Agency (CCTA) em 1980 e transferida em abril de 2001 para o Office of Government Commerce (OGC), do 
governo britânico (TAROUCO; GRAEML, 2011) 

 
2 COBIT: Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) é um framework de melhores 

práticas em relação à gestão e governança da TI (ISACA, 2012). Foi criado em 1994 pela Information Systems 
Audit and Control Foundation (ISACF) e vem evoluindo por meio da incorporação de padrões internacionais 
técnicos, profissionais, regulatórios e específicos para processos de TI. Sua quinta edição foi publicada em 
2012 pelo IT Governance Institute (ITGI), órgão criado pela Information Systems Audit and Control 
Association (ISACA) com o objetivo de promover um melhor entendimento e a adoção dos princípios de 
governança de TI (FERNANDES; ABREU, 2014). 
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c) Relacionamentos: fluxos de informação entre TI e todas as outras áreas 

corporativas, incluindo as partes interessadas, para garantir seu alinhamento com as 

necessidades e requisitos de negócios. 

As estruturas de Governança de TI envolvem a existência de responsáveis pelas 

diferentes decisões de TI, além do uso de uma diversidade de comitês para garantir o uso da 

TI em função da estratégia da empresa (SAMBAMURTHY; ZMUD, 1999).  Essa visão, já 

abordada na seção anterior, engloba uma série de debates sobre a melhor forma de estruturar a 

tomada de decisões sobre TI. 

Os mecanismos mais comuns relacionados a essa estrutura de tomada de decisão 

compreendem a clara definição de papéis e responsabilidades, a estrutura de TI da 

organização, a presença do CIO no Conselho de Administração ou em um comitê executivo, o 

escritório de projetos (PMO – Project Management Office), além da existência de diferentes 

comitês (BROWN, 2006, DE HAES; VAN GREMBERGEN, 2005).  

Já Governança de TI tratada como processo refere-se ao planejamento, tomada de 

decisão e monitoramento das estratégias da TI. Envolve, assim, a tradução da estratégia do 

negócio em direcionadores para as atividades de TI (ITGI, 2003).  Contém, também, 

mecanismos com práticas ligadas ao controle da tecnologia, além da definição de processos, 

procedimentos e políticas que permitam à organização medir, monitorar e avaliar a sua 

situação em relação a certos fatores, critérios e melhores práticas predefinidas (WEBB; 

POLLARD; RIDLEY, 2006). 

Como exemplos desses mecanismos podem ser citados o planejamento estratégico de 

TI, o uso de indicadores da área de TI (Balanced Scorecard), cálculo da viabilidade 

econômico-financeira de projetos, avaliação pós implementação, acordos de nível de serviço, 

gerenciamento de projetos, e o uso de frameworks como o COBIT, o ITIL, o Capability 

Maturity Model (CMM), o Capability Maturity Model – Integration (CMMI), entre outros 

(DE HAES; VAN GREMBERGEN, 2005; BROWN, 2006). 

A visão da Governança de TI como processo é encontrada na maior parte das 

publicações de cunho não acadêmico, refletindo-se na proposta de diversos frameworks de 

melhores práticas relacionadas à TI, desenvolvidos por organizações como o Information 

Systems Audit & Control Association (ISACA) e o Information Technology Governance 

Institute (ITGI) (JORDAN; MUSSON, 2004). 
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Já os mecanismos de relacionamento incluem a participação da TI nas demais áreas de 

negócio, o diálogo estratégico, o aprendizado compartilhado, a comunicação apropriada e o 

uso de incentivos e recompensas pela colaboração (BROWN, 2006; DE HAES; VAN 

GREMBERGEN, 2005).   

Como exemplo de mecanismos para garantir a participação da área de TI nos negócios 

podem ser citadas a participação de diferentes gestores nos projetos de TI e a sugestão de 

melhorias ou de novos projetos por diferentes áreas (LUNARDI, 2012). 

Segundo Luftman (2000), além da colaboração entre os executivos de negócios e de 

TI, também é condição para a obtenção de uma Governança de TI eficaz, a existência de uma 

comunicação efetiva entre TI e negócios, como: comunicados da alta gerência, catálogo de 

serviços de TI, reuniões periódicas e o uso da própria intranet ou de portais eletrônicos. 

O compartilhamento da aprendizagem pode ser obtido por meio da utilização de banco 

de projetos, rotação de cargos e funções, educação continuada e treinamento inter-funcional 

entre TI e outras áreas (LUNARDI, 2012). 

Assim, de acordo com Peterson (2004), os principais mecanismos de Governança de 

TI encontram-se sintetizados no Quadro 1. 

Quadro 1 - Mecanismos de Governança de TI 

Estruturas Processos Relacionamento 

Definição de papéis e 
responsabilidades 

BSC 
Participação ativa das principais 
partes interessadas 

Comitê Estratégico de TI Planejamento Estratégico de TI Portal corporativo 

Comitê Diretivo de TI COBIT 
Processo de comunicação da TI com 
clientes 

Estrutura organizacional da TI ITIL Catálogo de Serviços de TI 

CIO no Conselho de Administração Acordos de Nível de Serviço 
Compreensão compartilhada dos 
objetivos de TI e negócios. 

Escritório de projetos 
Métodos de avaliação de retorno de 
investimentos 

Processo de resolução ativa de 
conflitos 

Comitê de Projetos Avaliação ex-post 
Treinamento interfuncional entre TI 
e unidade cliente 

 Níveis de alinhamento Banco de projetos 

 PMBok  

 CMM/CMMI  
Fonte: adaptado de Peterson (2004, p. 65) 
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3.2.5 As Definições de Governança de TI  

 

Weill e Ross (2004, p. 1, tradução nossa) definem a Governança de TI como “o 

sistema que especifica a estrutura de responsabilidades e os direitos de decisão para encorajar 

comportamentos desejáveis no uso da TI”, sendo o processo pelo qual as empresas alinham as 

atividades de TI com os objetivos organizacionais e estabelecem a responsabilidade por 

aquelas atividades e seus respectivos resultados. Na visão desses autores, a Governança de TI 

somente será efetiva se for constantemente revisada, garantindo, assim, o endereçamento dos 

desafios organizacionais, que podem se alterar ao longo do tempo. 

Para Weill e Ross (2004), a Governança de TI envolve cinco grandes tipos de decisões 

relacionadas ao gerenciamento e uso da tecnologia da informação nas empresas: 

a) princípios de TI: decisões de alto nível sobre o papel estratégico da TI para os 

negócios; 

b) arquitetura de TI:  decisões sobre um conjunto integrado de escolhas técnicas para 

orientar a empresa na satisfação dos requisitos dos negócios; 

c) infraestrutura de TI:  decisões sobre as atividades de TI coordenadas centralmente 

e sobre o compartilhamento de serviços de TI; 

d) necessidades das soluções de TI para o negócio: requisitos de negócio para 

desenvolvimento de soluções de TI, interna ou externamente; 

e) priorização de investimento: decisões sobre quanto e em que investir em TI, 

incluindo técnicas para aprovação e justificativa de projetos. 

Peterson (2004) considera que o foco da Governança de TI está na gestão de TI como 

um recurso estratégico, cujo objetivo principal é o alinhamento da TI com a estratégia de 

negócios, buscando gerar vantagens competitivas para a organização. A Governança de TI 

visa, então, equacionar e balancear a entrega de produtos e serviços de TI personalizados e de 

alta qualidade, sob as crescentes pressões de redução de custos, riscos e prazos. Assim, 

baseado na análise de algumas definições presentes na literatura, e buscando manter 

consistência com o conceito de Governança Corporativa, Peterson (2004) propõe a seguinte 

definição para o termo: 
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Governança de TI é o sistema pelo qual o portfólio de TI de uma organização é 
dirigido e controlado. A Governança de TI descreve: (a) a distribuição dos direitos 
de tomada de decisão e responsabilidades sobre os assuntos de TI entre as diferentes 
partes interessadas na organização, (b) as regras e procedimentos para tomar e 
acompanhar decisões relacionadas à estratégia de TI (PETERSON, 2004, p. 41, 
tradução nossa) 

 

Van Grembergen, De Haes e Guldentops, (2004) sugerem que a Governança de TI 

visa garantir que os investimentos realizados em TI alcancem maiores retornos agregando 

valor aos negócios da organização: “Governança de TI é a capacidade organizacional exercida 

pelo Conselho de Administração, Diretoria e gestores de TI para controlar a formulação e 

implementação da estratégia de TI, de forma a assegurar a fusão entre negócio e TI”. (VAN 

GREMBERGEN; DE HAES; GULDENTOPS, 2004, p. 5). 

Para Van Grembergen, De Haes e Guldentops (2004), o principal elemento da 

Governança de TI é o alinhamento entre TI e o negócio, alinhamento este necessário para 

garantir a entrega de valor pela TI. Para tal, é importante o reconhecimento de que a 

Governança de TI é parte da Governança Corporativa, adotando-se as melhores práticas 

estabelecidas para a Governança de TI.  Assim, propõem como domínio ou área de foco da 

Governança de TI : 

 
a) alinhamento estratégico entre TI o negócio; 

b) entrega de valor para o negócio pela TI; 

c) gerenciamento de risco; 

d) gerenciamento de desempenho. 

 

 Webb, Pollard e Ridley (2006) encapsulam a essência do conceito de Governança de 

TI em torno de cinco elementos. Os quatro primeiros já considerados por Van Gremberger, 

De Haes e Guldentops (2004) e um quinto elemento referente ao controle e rastreamento, a 

partir do desdobramento dos princípios da Governança Corporativa.  

Por meio de técnicas de análise de conteúdo de doze sentenças, retiradas da literatura, 

em torno do conceito de Governança de TI, Webb, Pollard e Ridley (2006) propõem uma 

definição definitiva para o termo,  estabelecida no seguinte formato: 

 

Governança de TI é o alinhamento estratégico da TI com o negócio de forma a  
maximizar o valor do negócio, através do  desenvolvimento e manutenção de um 
eficaz controle e rastreamento de TI, gerenciamento de desempenho e gestão de 
riscos (WEBB, POLLARD e RIDLEY,2006, p. 7, tradução nossa). 
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 Webb, Pollard e Ridley (2006) argumentam que estruturas para tomada de decisão, 

frameworks de controle e processos, embora sejam termos bastante utilizados na literatura  de 

Governança de TI (DHAM, 2002; PETERSON, 2004; VAN GREMBERGEN; DE HAES; 

GULDENTOPS, 2004),  e comumente considerados como componentes da Governança de 

TI, não a definem e nada mais são do que instrumentos criados para auxiliar e dar suporte às 

operações e ao desenvolvimento da Governança de TI. Para Webb, Pollard e Ridley (2006), 

tanto a existência de políticas e procedimentos de Governança de TI, como estruturas de 

tomada de decisão relativas à TI, não podem ser consideradas como evidências da uma efetiva 

Governança de TI em uma empresa. 

 Para De Haes e Van Grembergen (2005), os mecanismos de relacionamento são 

fundamentais à Governança de TI para garantir e sustentar o alinhamento estratégico entre TI 

e negócio, fazendo a conexão entre as estruturas e os processos da Governança de TI. 

Adicionalmente, Peterson (2004) destaca a importância da existência do trabalho colaborativo 

e espontâneo entre as diversas partes envolvidas para o correto entendimento dos problemas e 

para a busca por soluções conjuntas mais amplas e criativas. 

  Em linha com essa posição, Bermejo et al. (2014),  ao pesquisarem as práticas de 

Governança de TI em 652 empresas brasileiras, concluem que os processos e estruturas de 

Governança de TI não são suficientes para  conduzir  a um desempenho superior em TI ou nos 

negócios. Os autores enfatizam a importância de garantir a existência de mecanismos 

relacionais para promover o alinhamento entre TI e negócios, pois, em muitos casos, a 

Governança de TI revela-se fraca devido à ausência de comunicação e sinergia para encorajar 

o adequado funcionamento dos processos e estruturas. 

Ribbers, Peterson e Parker (2002) também destacam a importância do alinhamento 

estratégico e a colaboração entre TI e negócio, definindo os processos de Governança de TI 

como intervenções metodológicas abrangentes e sociais, envolvendo a integração estratégica 

entre as decisões de TI e de negócios, a construção de relações colaborativas, e o 

entendimento comum entre as principais partes interessadas. 

Ainda em torno do tema de Governança de TI, Simonsson e Johnson (2006) 

selecionaram 150 sentenças, contidas em 60 artigos acadêmicos, considerados como o estado 

da arte na literatura de Governança de TI.  A partir da análise de conteúdo dessas sentenças, 

os autores propuseram uma definição do termo Governança de TI que representasse a 

concatenação dos conceitos encontrados na literatura. Assim, no campo semântico, as 

sentenças selecionadas definiam uma ou várias partes da Governança de TI, ou descreviam 
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algo que impactava a Governança de TI. O resultado da análise sinalizou que a parte central 

do termo Governança de TI é a tomada de decisão. 

Além disso, o conceito de Governança de TI compreendeu a identificação de três 

dimensões que representariam a tomada de decisão relacionada a TI, onde cada dimensão se 

desdobra em unidades dimensionais.   

As dimensões do conceito de Governança de TI, suas respectivas unidades 

dimensionais, e exemplos de palavras-chave são apresentadas no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Dimensões e unidades dimensionais da Governança de TI 

Dimensão 
Unidade 

dimensional Descrição da unidade dimensional  Palavras-chave  

Domínio, Escopo 
ou Área de Foco 

 
Refere-se aos 
objetos das 
decisões 

endereçadas pela 
Governança de TI 

Objetivo 
Decisões relacionadas à estratégia, à 
definição de políticas de TI e a objetivos de 
desempenho. 

política, documentação 
estratégica, objetivo, plano 
de ação, princípios 

Processo 
Decisões relacionadas à implantação e 
gerenciamento de processos de TI. 

atividade, processo, 
procedimento 

Pessoas 
Decisões sobre mecanismos de 
relacionamento, definição de papéis e 
responsabilidades das partes interessadas. 

papel, responsabilidade,  
partes interessadas, 
estrutura corporativa 

Tecnologia 
Decisões sobre hardware, software e 
instalações.  

infraestrutura, arquitetura, 
servidores, aplicações 

Processo de 
Tomada de 

Decisão 
 

Refere-se à relação 
entre o mundo real 
da TI e os modelos 

teóricos usados 
para tomada de 

decisão. 

Entender 
Entendimento da realidade e criação de um 
modelo teórico para representá-la. 

análise cuidadosa, entender 
a avaliação 
 

Decidir 

Planejamento de como tomar as decisões. 
Quem decide o quê. 

dirigir, coordenar, 
alinhamento do processos 
de tomada de decisão com 
fatores externos, autoridade 
de decisão 

Monitorar 

Implementação de indicadores  de 
desempenho para os processos, comparando 
os resultados com os valores esperados. 

controle,  frameworks de 
controle, auditoria, 
rastreamento 

Escopo 
Refere-se aos 

diferentes níveis de 
tomada de decisão 

Estratégia 
Decisões que afetam o longo prazo. alta gestão, efeitos de longo 

prazo 

Tático 
Decisões normalmente voltadas para o curto 
prazo. 

gerência média de TI,  
horizonte de curto prazo 

Fonte: adaptado de Simonsson e Johnson (2006, p. 12) 

 

Nas sentenças analisadas, as unidades dimensionais mais citadas foram “estratégia”, 

“monitorar”, “pessoas” e “objetivo”, conforme ilustrado no Gráfico 1. 

A partir dos resultados de seus trabalhos, Simonsson e Johnson (2006, p. 14, tradução 

nossa) concluem que: “a Governança de TI refere-se basicamente à tomada de decisão em 

relação à TI:  desde a  preparação até a implementação das decisões tomadas, as quais estão 

relacionadas a objetivos, processos, pessoas e tecnologia no nível tático e estratégico”. 
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Gráfico 1 - Foco da literatura de Governança de TI 

Fonte: Simonsson e Johnson (2006) p 10 
  

A visão de que a Governança de TI tem como seu conceito central a tomada de 

decisão, visando garantir que os investimentos em TI adicionem valor e viabilizem as 

estratégias da empresa, é muito enfatizada pelas instituições de referência, as quais defendem 

a adoção de boas práticas de governança de TI pelas organizações. 

Assim, de acordo com ITGI (2006, p.10, tradução nossa): 

 

A Governança de TI é de responsabilidade do Conselho de Administração e do 
corpo de executivos da organização. É uma parte integral da governança da empresa 
e consiste em mecanismos de liderança, em estrutura organizacional e em processos 
que garantam que a TI sustente e amplie as estratégias e objetivos da organização  

 
 

O objetivo principal da Governança de TI é, portanto, de acordo com o ITGI (2006), 

alinhar a TI ao negócio, agregando valor e minimizando riscos. A Governança de TI deve 

garantir que as perspectivas de negócio, de infraestrutura, de pessoas e de operações sejam 

levadas em consideração no momento da definição das ações de TI, para que a empresa possa 

atingir seus objetivos estratégicos. 

Os custos e os riscos associados à TI exigem um foco específico e integrado em 

Governança Corporativa de TI. Assim, a Governança Corporativa de TI permite que a 
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empresa tire o máximo proveito da TI, maximizando benefícios, criando e aproveitando 

oportunidades, e gerando vantagem competitiva (ISACA, 2012), conforme definido pelo 

COBIT 5: 

 

A Governança Corporativa de TI assegura que a informação e a tecnologia a ela 
relacionadas apoiem e habilitem a estratégia da organização e o alcance dos 
objetivos organizacionais, incluindo também a governança funcional da TI,  
permitindo assim que as capabilidades da TI sejam providas com eficiência e 
eficácia (ISACA, 2012, p. 91, tradução nossa). 

 

 

A norma ISO/IEC 38500 Corporate Governance of Information Technology (2008), 

por sua vez, também destaca a importância da Governança de TI para o alcance dos resultados 

almejados:  

 
Governança Corporativa de TI é o sistema pelo qual o uso de TI, atual e futuro, é 
dirigido e controlado. Governança Corporativa de TI envolve avaliar e dirigir o uso 
da TI para suportar a organização e monitorar este uso para alcançar os planos. 
Inclui estratégias e políticas para o uso da TI na organização (ISO/IEC, 2008, p.3, 
tradução nossa). 

 
 
Fernandes e Abreu (2008) acrescentam que a Governança de TI busca o 

compartilhamento das decisões de TI com os demais dirigentes da organização, assim como 

estabelece as regras, estrutura e processos que norteiam o uso da tecnologia da informação 

pelos usuários, departamentos, divisões, negócios, fornecedores e clientes, determinando, 

também, como a TI deve  prover serviços à empresa.  

Desse modo, o Quadro 3 traz uma compilação das diferentes definições de 

Governança de TI extraídas da literatura, que ao serem analisadas permitem confirmar que  

são amplas, diversas e, algumas vezes, ambíguas, indicando a falta de clareza no 

entendimento do conceito. 
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Quadro 3 - Definições de Governança de TI extraídas da literatura 

Conceito de Governança de TI Autor 
São as estruturas ou arquiteturas (e seus padrões de autoridade associados) 
implementadas para viabilizar atividades (imperativas de TI) em resposta ao ambiente e 
imperativos estratégicos da empresa.3 

Sambamurthy e Zmud 
(1999) 

Governança de TI  refere-se a estruturas de responsabilidades e direitos para tomada de 
decisão para estimular comportamentos desejáveis no uso da TI. 3 

Weill e Ross (2004) 

Governança de TI é a capacidade organizacional exercida pelo Conselho de 
Administração, Diretoria e gestores de TI para controlar a formulação e implementação 
da estratégia de TI  de forma a assegurar a fusão entre negócio e TI. 3 

Van Grembergen, De 
Haes e Guldentops 

(2004) 
Governança de TI é o sistema pelo qual o portfólio de TI de uma organização é dirigido 
e controlado. A Governança de TI descreve: (a) a distribuição dos direitos de tomada de 
decisão e responsabilidades sobre os assuntos de TI entre as diferentes partes 
interessadas na organização, (b) as regras e procedimentos para tomar e acompanhar as 
decisões relacionadas à estratégia de TI. 3 

Peterson (2004) 

Governança de TI é o alinhamento estratégico da TI com o negócio de forma a 
maximizar o valor do negócio, através do  desenvolvimento e manutenção de um eficaz 
controle e rastreamento de TI, gerenciamento de desempenho e gestão de riscos. 3 

Webb, Pollard e 
Ridley, (2006) 

A Governança de TI refere-se basicamente à tomada de decisão referente a TI: desde a 
preparação para tomada â implementação das decisões relacionadas a objetivos, 
processos, pessoas e tecnologia no nível tático e estratégico. 3 

Simonsson e Johnson, 
(2006) 

A Governança de TI é de responsabilidade do Conselho de Administração e do corpo de 
executivos da organização. É uma parte integral da governança da empresa e consiste 
em mecanismos de liderança, em estrutura organizacional e em processos que garantam 
que a TI sustente e amplie as estratégias e objetivos da organização. 3 

ITGI (2006). 

Governança Corporativa de TI é o sistema pelo qual o uso de TI atual e futuro é dirigido 
e controlado. Governança Corporativa de TI  envolve avaliar e dirigir o uso da TI para 
suportar a organização e monitorar  este uso para alcançar os planos. Inclui estratégias e 
políticas para o uso da TI na organização. 3 

ISO/IEC (2008). 

A Governança de TI consiste no sistema responsável pela distribuição de 
responsabilidades e direitos sobre as decisões de TI, bem como pelo gerenciamento e 
controle dos recursos tecnológicos da organização, buscando, dessa forma, garantir o 
alinhamento da TI com as estratégias e objetivos organizacionais.  

Lunardi (2008) 

Governança Corporativa de TI refere-se á responsabilidade do Conselho em 
supervisionar a definição e implementação de processos, estruturas e mecanismos 
relacionais na organização que permitem, tanto aos negócios e à TI  executar suas 
responsabilidades  no apoio ao alinhamento entre os negócios e TI e na geração de valor 
para o negócio a partir dos investimentos em TI. 3 

Van Grembergen e De 
Haes (2009) 

Governança de TI pode ser definida como a especificação e aplicação de direitos de 
decisão, processos e mecanismos de comunicação para a gestão e controle de TI, 
tornando a tecnologia da informação estrategicamente alinhada e possibilitando a  
entrega  de valor aos negócios. 

Alves et al. (2013) 

A Governança de TI é uma importante habilidade organizacional para promover o 
alinhamento entre a estratégia de TI e negócios e a entrega de valor da TI para o 
negócio. Para implementar a governança de TI, as empresas podem  usar um conjunto de 
práticas associadas a estruturas de tomada de decisão, processos e mecanismos de 
relacionamento. 

Bermejo et al., (2014) 

A Governança Corporativa de TI  assegura que a informação e a tecnologia a ela 
relacionada apoiem e habilitem a estratégia da organização e o alcance dos objetivos 
organizacionais, incluindo também a governança funcional da TI,  permitindo assim que 
as capabilidades da TI sejam providas com eficiência e eficácia. 3 

ISACA (2012) 

 

                                                 
3  Tradução nossa 
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Muitos autores veem a Governança de TI como uma preocupação da alta gestão no 

controle do impacto estratégico da TI (ITGI, 2006; VAN GREMBERGER; DE HAES; 

GULDENTOPS, 2004; RIBBERS; PETERSON; PARKER, 2002, WEILL; ROSS, 2004). 

Assim, algumas definições refletem a importância do alinhamento da TI com os negócios 

(ALVES, 2013; BERMEJO et al., 2014; VAN GREMBERGER; DE HAES, 2009; VAN 

GREMBERGER; DE HAES; GULDENTOPS,  2004; WEBB; POLLARD; RIDLEY, 2006). 

Outros equiparam a governança de TI com a estrutura de tomada de decisões relacionadas 

com a TI (ALVES, 2013, ISACA, 2012; LUNARDI, 2008; PETERSON, 2004; 

SIMONSSON; JOHNSON, 2006; WEILL; ROSS, 2004).  Há, ainda, aqueles que consideram 

que o cerne da Governança de TI é um conjunto de estruturas, processos e mecanismos de 

relacionamento (DE HAES; VAN GREMBERGER, 2004) contendo métricas de desempenho 

(ISO/IEC, 2008; ISACA, 2012; LUNARDI, 2008). 

Dito isso, parece que as definições citadas não levam em conta o amplo alcance da 

Governança de TI, mas, ao invés, descrevem um aspecto ou outro do conceito 

(SIMONSSON; JOHNSON,  2006). 

 

3.3 A Teoria da Representação Social (TRS) 

 

Inaugurado no início dos anos 1960, o campo dos estudos das representações sociais 

passou praticamente despercebido durante toda aquela década. Na década seguinte, porém, 

um número significativo de pesquisas realizadas em diferentes áreas de conhecimento 

começou a surgir na Europa, enriquecendo e dando visibilidade ao campo. Mas foi somente 

na década de 1980 que o campo de estudo das representações sociais se expandiram para além 

das fronteiras europeias (ALVES-MAZZOTTI, 2009). 

Situada na interface do psicológico e do social, a Teoria da Representação Social 

(TRS) vem sendo utilizada na Sociologia, Antropologia e História, estudando as suas relações 

com a ideologia, com os sistemas simbólicos e com as atitudes sociais que refletem as 

mentalidades (VERGARA; FERREIRA, 2007). 

Embora consagrada no campo da psicologia social, os diversos conceitos associados à 

TRS geraram muitas possibilidades de aplicação dessa teoria (VERGARA; FERREIRA, 

2007).  
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Em 1961, Serge Moscovici, psicólogo social romeno, naturalizado francês, publicou 

em seu doutoramento o trabalho intitulado “La Psychanalyse: son image et son public - etude 

sur la representation sociale de la Psychanalyse”, propondo a Teoria das Representações 

Sociais. Moscovici defendia a existência de uma especificidade dos fenômenos 

representacionais nas sociedades contemporâneas, que se caracterizam pela intensidade e 

fluidez das trocas e comunicações, pelo desenvolvimento da ciência e pela mobilidade social 

(JODELET, 2001). 

A representação social é uma forma particular de conhecimento, cujo papel é 

desenvolver os comportamentos e a comunicação entre os indivíduos. Trata-se de um corpo 

organizado de conhecimento e uma das atividades psíquicas por meio da qual os homens 

fazem inteligível a realidade física e social, se integram a um grupo ou a uma relação 

cotidiana de trocas e liberam o poder de sua imaginação (MOSCOVICI, 1961). 

As representações sociais são importantes na vida cotidiana, na medida em que são 

guias para nomear, definir e interpretar diferentes elementos presentes no ambiente, de modo 

que possam ser tomadas ações necessárias em torno desses elementos. Ademais, o ser humano 

não vive sozinho, compartilhando o mundo com outros indivíduos, neles se apoiando (às 

vezes convergindo, outras divergindo) para compreendê-lo, gerenciá-lo ou afrontá-lo 

(JODELET, 2001). 

 

3.3.1 Conceitos  

 

Jodelet (2001) afirma haver um consenso no meio acadêmico, apoiado na obra de 

Moscovici (1961), de que a representação social é uma forma de conhecimento socialmente 

elaborado e compartilhado, que tem um objetivo prático e concorre para a construção de uma 

realidade comum a um conjunto social, sendo seu entendimento importante em função dos 

esclarecimentos que traz acerca dos processos cognitivos e das interações sociais.  

Uma representação social pode ser definida como um conjunto de percepções, 

imagens, opiniões, crenças e atitudes mantidas por um determinado grupo. As relações 

estabelecidas entre esses elementos induzem os indivíduos que compartilham de uma dada 

representação à atribuição de significados próprios a fenômenos sociais (VERGARA; 

FERREIRA, 2005).   
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 As representações são sempre construídas socialmente e ancoradas nas situações 

concretas vivenciadas pelos indivíduos que as elaboram. Deriva daí, a importância de que a 

representação social seja interpretada considerando-se as pessoas que a formulam como seres 

históricos, inseridos em uma realidade determinada, com expectativas diferenciadas e 

diferentes níveis de apreensão crítica da realidade (FRANCO, 2004). Assim, as 

representações sociais são fenômenos complexos, sempre ativos, agindo na vida social 

(JODELET, 2001). 

A representação toma o lugar do objeto ao qual reconstitui simbolicamente e lhe 

confere significados. Esses significados resultam de uma atividade que faz da representação 

uma "construção" e uma "expressão" do sujeito (JODELET, 2001). Assim, a representação 

carrega a marca do sujeito e de sua atividade, exprimindo aqueles que as constroem e 

fornecendo uma definição específica do objeto que representa. Essas definições partilhadas 

pelos membros de um mesmo grupo constroem, para esse grupo, uma visão consensual da 

realidade. Esta visão, que pode entrar em conflito com a de outros grupos, é um guia para as 

ações e trocas cotidianas. (JODELET, 2001). 

 Além disso, geralmente, as representações sociais são reconhecidas como sistemas de 

interpretação que regem a relação das pessoas com o mundo e com os outros, orientando e 

organizando as condutas e as comunicações sociais (VERGARA; FERREIRA, 2007). Daí seu 

caráter prescritivo em relação ao comportamento dos indivíduos que delas compartilham. 

Uma representação influencia diretamente o pensamento por meio da agregação de estruturas 

e tradições pré-existentes a valores e posturas, especificando uma ampla gama de 

comportamentos (VERGARA; FERREIRA, 2007). 

As representações sociais podem ser entendidas, também, como um mecanismo de 

resistência cultural capaz de auxiliar na construção e na preservação da identidade de um 

grupo, podendo interferir nas transformações sociais (VERGARA; FERREIRA, 2007). 

 

3.3.2 Abordagens da Teoria da Representação Social  

 

A partir dos estudos de Moscovici (1961), diversos outros pesquisadores 

desenvolveram novas metodologias, agregando novas formas de abordagem da Teoria da 

Representação Social (TRS). As contribuições que se somaram à orientação teórica inicial 
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tornaram o campo de estudo das representações sociais complexo e multifacetado 

(VERGARA; FERREIRA, 2007). 

A TRS pode ser abordada segundo três grandes correntes teóricas, como aponta Sá 

(2001), a saber: a) perspectiva etnográfica, estreitamente vinculada à teoria original e 

associada a Denise Jodelet; b) perspectiva sociológica, liderada por Willem Doise; e c) 

dimensão cognitivo-estrutural, tendo como representante principal Jean-Claude Abric, mas 

também vinculada aos nomes de Claude Flament e Pierre Vergés (ROCHA. 2009). 

Tendo em vista os objetivos deste estudo, que busca identificar os principais 

elementos que estruturam e organizam o conceito de Governança de TI para o grupo 

pesquisado, será utilizada a perspectiva da corrente cognitivo-estrutural, em especial, a Teoria 

do Núcleo Central (TNC), inaugurada por Jean-Claude Abric (1998), e complementada, entre 

outros, por Sá (1996), aqui no Brasil (ROCHA, 2009), a qual será discutida com maior 

detalhe no próximo item. 

 

 

 

Apresentando-a como complementar à teoria das representações sociais, Jean-Claude 

Abric propôs, em 1976, a Teoria do Núcleo Central.  

Partindo do preceito de que “uma representação é constituída de um conjunto de 

informações, de crenças, de opiniões e de atitudes a propósito de um dado objeto social” 

(MOSCOVICI, 1961, p. 30), Abric (1998, p. 31) formulou a seguinte hipótese: 

 
a organização de uma representação social apresenta uma característica específica, a 
de ser organizada em torno de um núcleo central, constituindo-se em um ou mais 
elementos, que dão significado à representação.  

 

Esta nova teoria proposta por Abric (1998) estabelece que nem todos os elementos que 

compõem uma representação têm a mesma importância, sendo alguns deles essenciais e 

outros secundários. Consequentemente, as representações possuem uma hierarquia interna, 

onde os elementos mais importantes são organizados no chamado núcleo central, que confere 

à representação o seu significado, enquanto os de menor importância constituem o sistema 

periférico (SÁ, 2002). 

3.3.3 A Teoria do Núcleo Central 
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O conhecimento do núcleo central auxilia na identificação dos aspectos fundamentais 

de uma representação social. No núcleo estão os valores e percepções que são compartilhados 

com mais clareza e coesão pelo grupo investigado (MADEIRA, 2001; MAZZOTTI, 2001). 

Assim, os valores que compõem o núcleo central de uma representação são os que possuem o 

caráter prescritivo em relação ao comportamento dos indivíduos. Tais valores representam 

uma espécie de memória coletiva do grupo que compartilha a representação, desempenhando 

a função de construção de significados consensuais que contribuem para uma maior 

homogeneidade do grupo. Tais valores caracterizam-se, também, por serem mais estáveis e 

resistentes à mudança, e por não receberem influência significativa do contexto social 

imediato, ou seja, por não serem normalmente influenciáveis por fatos recentes (MADEIRA, 

2001; SÁ, 2002). 

Assim, quando o núcleo central de uma representação social passa por transformações, 

cria-se uma nova identidade (MADEIRA, 2001; MAZZOTTI, 2001). Considera-se que a 

estrutura de uma representação social é alterada quando são adicionados ou suprimidos 

elementos a seu núcleo central. As mudanças ocorridas no núcleo central implicam, portanto, 

mudanças na própria representação social (ABRIC, 1994, 1996; VERGARA; FERREIRA, 

2007; SÁ, 2002). Tais mudanças costumam ser pouco frequentes e, geralmente, estão restritas 

à ocorrência de eventos muito significativos que levem o sujeito a rever seus valores, 

expectativas e conceitos de forma radical (VERGARA; FERREIRA, 2007). 

Além do núcleo central, considera-se, também, nessa teoria, a existência do “sistema 

periférico”, que contém as diferenças de percepção entre os indivíduos envolvidos na 

pesquisa, suportando a heterogeneidade do grupo e acomodando as contradições trazidas pelo 

contexto mais imediato (ABRIC, 1996; SÁ, 2002). É constituído dos elementos que estão em 

volta do núcleo central, que o indivíduo admite rever, negociar. É uma forma de defesa do 

núcleo central, permitindo o intercâmbio com outros grupos. Propicia, assim, a evolução da 

representação social, sem chegar a modificá-la (MADEIRA, 2001; SÁ, 2002). 

 O estudo do núcleo central é, conforme destacado, essencial para o entendimento de 

uma determinada representação social. Não se pode, no entanto, desconsiderar a relevância 

existente na análise do sistema periférico. 

 Abric (apud Vergara e Ferreira, 2007), destaca cinco funções do sistema periférico na 

dinâmica das representações sociais: 
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a) a concretização do núcleo central: transformando-o em termos ligados à realidade a 

que passam a ser imediatamente compreensíveis e transmissíveis; 

b) a regulação: possibilitando a adaptação da representação às transformações 

observadas no contexto social, com a integração de novos elementos e a 

modificação dos já existentes, a partir de novas situações concretas com que o 

grupo se defronta; 

c) a prescrição de comportamentos: uma vez que os elementos do sistema periférico 

funcionam como esquemas organizados pelo núcleo central, garantindo a imediata 

aplicabilidade de uma representação na leitura de uma dada situação e, em 

consequência, orientando a tomada de posição;  

d) a proteção do núcleo central: tendo em vista que absorve as informações novas que 

poderiam desestruturá-lo, possibilitando a incorporação das mudanças no contexto 

social e nas ideias, com a preservação do âmago da representação; 

e) a incorporação das características diferenciadoras de cada indivíduo: permitindo, 

assim, a elaboração de representações relacionadas à história e às experiências 

pessoais de cada sujeito. 

Ainda em relação ao sistema periférico, cuja determinação é mais individualizada e 

contextualizada, Abric (1998) diz que este é: 

 

mais associado às características individuais e ao contexto imediato e contingente, 
nos quais os indivíduos estão inseridos. Este sistema periférico permite uma 
adaptação, uma diferenciação em função do vivido, uma integração das experiências 
cotidianas. Ele permite modulações pessoais em referência ao núcleo central 
comum, gerando representações sociais individualizadas. Bem mais flexível que o 
sistema central, ele protege este último de algum modo, permitindo a integração de 
informações, e até de práticas diferenciadas. Permite também uma certa 
heterogeneidade de comportamentos e de conteúdo (ABRIC; 1998, p.33). 

 
 

O Quadro 4 sintetiza as principais características do sistema central, também 

conhecido como núcleo central, e do sistema periférico de uma representação social. 
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Quadro 4 - Características do sistema central e do sistema periférico de uma representação social 

Sistema Central Sistema Periférico 

Ligado à memória coletiva e à memória do grupo Permite  integração de experiências e histórias individuais 

Consensual: define a homogeneidade do grupo Suporta heterogeneidade do grupo 

Estável, coerente, rígido Flexível, suporta contradições 

Resistente a mudanças Evolutivo 

Pouco sensível ao contexto imediato Sensível ao contexto imediato 

Funções: 
Gera o significado da representação 
Determina sua organização 
 

Funções: 
Permite adaptação à realidade concreta 
Permite diferença de conteúdo 
Protege o sistema central 

Fonte: Abric (apud Sá, 2002, p. 74) 

 

Segundo Valle, Ferreira e Joia (2014) uma representação social é menos suscetível a 

mudanças provocadas por debates de ideias ou mesmo por novas vivências, dado que não 

provêm simplesmente de processos racionais de prospecção da realidade. Estando 

solidamente alicerçada no indivíduo, a representação social serve de parâmetro à relação do 

sujeito que a possui para com o objeto representado. Desse modo, justifica-se o estudo de 

representações sociais quando se deseja entender a forma pela qual a sociedade ou grupos 

específicos têm se relacionado com determinados fenômenos sociais. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A estrutura metodológica utilizada na caracterização da presente pesquisa seguirá o 

modelo proposto por Silveira e Córdova (2009): a) quanto à abordagem; b) quanto à natureza; 

c) quanto aos objetivos; e d) quanto aos procedimentos. 

 

4.1 Quanto à Abordagem 

 

As abordagens de pesquisa são condutas que orientam o processo de investigação, 
são formas ou maneiras de aproximação e focalização do problema ou fenômeno 
que se pretende estudar, prestando-se à identificação dos métodos e tipos de 
pesquisa adequados às soluções desejadas. Dependem da natureza do problema e de 
sua formulação, da teoria de base e referencial teórico-cultural que o sustentam e da 
proximidade do pesquisador com o objeto de análise (BERTO; NAKANO, 2000, 
p.65). 

 

De acordo com Gomes e Araújo (2005), a crescente utilização de metodologias quali-

quantitativas em trabalhos científicos no campo da administração aponta uma tendência para 

o surgimento de um novo paradigma em pesquisa científica. Por ser complexo e mutante, o 

ambiente organizacional oferece um contexto favorável à utilização de uma abordagem 

metodológica com múltiplos enfoques, a qual tem se revelado mais acurada aos objetivos de 

pesquisa (GOMES; ARAÚJO, 2005).  

Segundo Vergara e Ferreira (2007), a Teoria das Representações Sociais, cuja origem 

remonta à psicanálise, uma área de pesquisa essencialmente qualitativa, é uma importante 

opção para pesquisadores no campo da Administração, pois as representações sociais 

facilitam o entendimento dos comportamentos e práticas presentes nas organizações 

decorrentes dos processos de escolha individuais e coletivos. 

O presente trabalho associou os aspectos quantitativo-descritivos presentes na etapa de 

análise de dados pela técnica quadro de quatro casas, proposta por Pierre Vergés na 

determinação do núcleo central e sistema periférico de uma representação social, à abordagem 

qualitativa, a qual de acordo com OLIVEIRA (2007, p. 37) é “um processo de reflexão e 

análise da realidade para compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto 

histórico e/ou segundo sua estruturação”, o que no caso da presente pesquisa reflete-se na 
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atenção destinada à interpretação dos significado daqueles elementos para o grupo 

pesquisado. 

Desta forma, os procedimentos metodológicos utilizados permitiram uma avaliação 

mais realista do objeto pesquisado. Sendo assim, a abordagem metodológica proposta para 

este projeto de pesquisa apresenta caráter quali-quantitativo. 

A justificativa da adoção de uma abordagem metodológica mista se respalda na 

argumentação de que a visão pragmática da pesquisa quantitativa, abordagem predominante 

na pesquisa científica, pode conduzir a um reducionismo na avaliação da importância dos 

objetos (GOMES; ARAÚJO, 2005). 

 

4.2 Quanto à Natureza da Pesquisa 

 

O presente estudo pode ser classificado como uma pesquisa aplicada, visto que buscou 

gerar conhecimentos para aplicações práticas, envolvendo verdades e interesses locais 

(SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009), no caso, na empresa pesquisada. 

 

4.3 Quanto aos Objetivos 

 

De acordo com Gil (2008), é comum a condução de uma pesquisa de caráter 

exploratório quando há o objetivo de proporcionar uma visão geral de determinado fenômeno 

que tem sido pouco explorado, apresentando dificuldade na formulação de hipóteses precisas 

e operacionalizáveis. Sendo assim, esta pesquisa pode ser classificada como exploratória, 

dado que são raras as pesquisas abordando a representação social de Governança de TI, 

provavelmente devido à natureza emergente desse conceito.   

 

4.4 Quanto aos Procedimentos Adotados 

 

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de campo, na medida em que obtém 

informações e conhecimentos sobre um problema a partir da observação de fatos e fenômenos 
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no local onde ocorrem, coleta de dados e registro das variáveis necessárias para a análise 

(LAKATOS; MARCONI, 2003). 

Segundo Lakatos e Marconi (2003) uma pesquisa de campo exploratória pode se 

utilizar de uma ampla variedade de técnicas de coleta de dados, tais como entrevistas, 

observação participante, análise de conteúdo etc. 

Assim, foram aplicados questionários online aos profissionais de TI de uma empresa 

de petróleo brasileira.  A análise dos dados foi realizada comparando-se os resultados obtidos 

com o referencial teórico, levantado por meio de pesquisa bibliográfica, o que permitiu a 

interpretação dos resultados e elaboração da conclusão de forma consistente. 

 

4.5 Universo e Amostra  

 

A delimitação do universo da pesquisa consiste em explicitar o que (pessoas, coisas, 

fenômenos, empresas) será pesquisado, enumerando suas características comuns. A amostra 

selecionada deve ser uma parcela convenientemente selecionada do universo (população) e 

deve garantir a representatividade da população, de forma que por meio dos resultados 

obtidos para a amostra, seja possível inferi-los para a população (LAKATOS; MARCONI, 

2003). 

Sá (1998) destaca que o objeto de pesquisa em representações sociais deve atender a 

dois princípios intuitivos - “relevância cultural” e “espessura” social.  

Diz o autor: 

 

A “espessura” ou a “relevância” de um objeto – que justificariam a existência de representações - pode 

ser traduzida da seguinte maneira: o objeto em questão se encontra implicado de forma consistente, em alguma 

prática do grupo, aí incluída a da conversação e a da exposição aos meios de comunicação em massa (Sá, 1998: 

p. 50). 

 

A consequência direta destes dois princípios implica que em uma pesquisa a respeito 

de representações sociais, o par sujeito-objeto deve estar ligado a uma representação que seja 

“um saber efetivamente praticado, que não deve ser apenas suposto, mas sim detectado em 

comportamentos e comunicações que, de fato, ocorram sistematicamente” (Sá, 1998; p.44). 
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Como as representações sociais emergem das práticas em vigor na sociedade, “não faz 

sentido tentar estudar a representação de algum objeto se este fenômeno não existe, ou seja, se 

o grupo que selecionamos para o estudo simplesmente não tem uma representação social do 

objeto” (Sá, 1998: p. 46). 

Sá (1998) alerta para o risco de se obter uma “pseudo-representação”  que não emergiu 

de fato da vida cotidiana do grupo, caso o pesquisador não atente para verificar se as práticas 

correntes do grupo pesquisado envolvem o objeto a ser representado. 

A aplicação dos princípios mencionados anteriormente pode ser ilustrada pelos 

cuidados tomados na construção do objeto da pesquisa conduzida por Jodelet sobre a 

representação social da loucura. Em relação aos requisitos aos quais os sujeitos da 

representação deviam atender, Jodelet (apud SÁ, 1998) esclarece: 

 

De início, a busca de sistemas de representação presentes na sociedade, a propósito 
da doença mental, devia responder a uma exigência mínima, mas imperiosa: de 
evitar trabalhar sobre o discurso social flutuante, sem assento nem referência sobre a 
prática, e apresentando, sobretudo, o risco de ser falacioso (discurso doutrinal ou 
humanitário), em desacordo com as posições manifestas (JODELET apud SÁ, 1998 
p. 27-8). 

 

A partir dessas exigências foi possível escolher o conjunto social adequado à sua 
pesquisa: 

 

A comunidade escolhida foi uma colônia familial, ou seja, um conjunto de comunas 
rurais onde doentes mentais vivem em liberdade e são confiados, para abrigo, 
convivência, vigilância e cuidados, aos habitantes, na maioria camponeses. Este 
sistema de alocação (...) fica sob o controle de um hospital psiquiátrico. Os doentes 
são chamados pensionistas e aqueles que os abrigam albergantes (JODELET apud 
SÁ, 1998 p. 28) 

 

Para que o objeto da presente pesquisa atendesse aos princípios de “relevância 

cultural” e “espessura social”, o universo dos sujeitos pesquisados não comtemplou todos os 

profissionais de TI ou profissionais de outras áreas da empresa. Considerando que o tema 

Governança de TI é recente, e que o modelo só está implantado na empresa há pouco mais de 

dois anos, optou-se por restringir a pesquisa àqueles profissionais que provavelmente 

desempenham funções relacionadas à Governança de TI, para os quais há maiores chances de 

existir uma verdadeira representação social.  
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Assim, nesta dissertação, a população corresponde aos profissionais de TI da empresa 

pesquisada que trabalham em áreas cujas atribuições estão relacionadas a qualquer uma das 

facetas da Governança de TI, descritas no referencial teórico desta dissertação. Desta forma, 

independentemente da formação acadêmica desses profissionais, espera-se que vivenciem as 

práticas de Governança de TI adotadas pela organização. 

Para identificar esse grupo de indivíduos, a empresa forneceu uma lista com os nomes, 

endereços eletrônicos e lotação dos profissionais da unidade de TI. Também permitiu a 

consulta a fichas com as atribuições de cada gerência da unidade de TI. A partir da análise 

dessas atribuições, em comparação com o referencial teórico, foi possível identificar as áreas 

da unidade de TI que se relacionam a algum aspecto da Governança de TI e, 

consequentemente, os profissionais que nelas atuam. Adicionalmente, foi fornecida a relação 

dos profissionais que compõem as redes de escritórios de projetos e de governança de TI, 

dado que estes também desempenham atividades relacionadas à Governança de TI. 

O Quadro 5 traz informações sobre as áreas da unidade de TI cujos profissionais 

formaram a população da pesquisa desta dissertação, totalizando 706 indivíduos, para os quais 

encaminhou-se um email com a apresentação da pesquisa contendo um link direcionando 

automaticamente para o instrumento de pesquisa, que será descrito em detalhe na seção 4.6.1 

– Teste de Evocação de Palavras e Questionários. 

Ao todo foram respondidos 142 questionários, sendo dois deles descartados por terem 

sido preenchidos por profissionais de TI que declararam nunca ter “ouvido falar” de 

Governança de TI. 

Desse modo, a seleção dos elementos amostrais foi feita por facilidade de acesso 

(adesão) e pela vivência esperada com as práticas de Governança de TI adotadas pela 

organização. Trata-se, dessa forma, de uma amostra não probabilística por acessibilidade e 

tipicidade, indicada para estudos exploratórios onde não se requer um alto índice de precisão 

(GIL, 2008). 
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Quadro 5 - Descrição das áreas da unidade de TI que compuseram a amostra da pesquisa 

Área da unidade de TI Respondentes Descrição das principais atividades da área 
Relacionamento de TI com área 
de exploração e produção de 
óleo e gás, refino, gás, energia e 
demais áreas corporativas 

194 
Integração da demanda de TI, priorização de projetos de TI, 
gestão de projetos de TI, gestão de orçamento de TI para 
cada área demandante da empresa. 

Desenvolvimento de software 141 
Avaliação da capacidade de TI, priorização de projetos ERP, 
gestão local dos projetos, gestão local do orçamento de TI.  

Infraestrutura de TI 161 
Gestão da tecnologia de segurança da informação, gestão de 
serviços de TI e Telecomunicações.  

Arquitetura de TI 73 Arquitetura tecnológica, de informações e de aplicações. 

Planejamento e Gestão de TI 126 

Governança de TI, planejamento estratégico de TI, avaliação 
do desempenho de TI, orçamento global de TI, gestão 
integrada do portfólio de projetos e serviços de TI, gestão 
integrada do relacionamento de TI com áreas internas da 
empresa,  estão integrada dos processos de TI, gestão da 
estrutura organizacional da unidade de TI e das atribuições 
das gerências da TI.  

Alta Administração da TI 11 Gestão da unidade de TI. 

Segurança da Informação 25 
Definição de políticas de Segurança da Informação, 
avaliação de controles de TI, garantia de conformidade à 
SOx, gestão de riscos de TI, gestão de continuidade de TI. 

Total 706  
 

4.6 Coleta de Dados 

 

Esta dissertação apresentou duas fases de coleta de dados: primeiro, foi realizada uma 

extensa revisão de literatura sobre os conceitos de Governança de TI e da TRS, para, em 

seguida, iniciar a pesquisa de campo, com a coleta de informações sobre a empresa e junto 

aos profissionais da área de TI da empresa estudada. 

A revisão de literatura contemplou artigos acadêmicos publicados em revistas, livros e 

white papers abordando questões e aspectos relacionados à Governança de TI. Foram 

consultados tanto materiais de cunho acadêmico, quanto aqueles voltados para práticas 

empresarias, obtendo-se ambas as visões teórica e prática.  Também foi objeto da revisão de 

literatura o conteúdo publicado sobre TRS, especialmente sobre a Teoria do Núcleo Central. 

Adicionalmente, foi estudado o material didático dos softwares de apoio EVOC, permitindo 

reproduzir suas operações em planilhas eletrônicas, para suportar o tratamento e análise de 

dados. A partir da análise de todo o material disponível, foi possível definir as referências 

necessárias para a adequada análise dos dados empíricos, os quais foram coletados durante a 

pesquisa de campo. 



 
 

51 
 

Já a pesquisa empírica foi conduzida em duas etapas: a) coleta documental sobre as 

principais características da empresa pesquisada e suas práticas de Governança de TI, e b) 

aplicação de questionário junto aos profissionais de TI. 

O questionário, por sua vez, apresentou três seções distintas: um teste de evocação de 

palavras, questões abertas para auxiliar na compreensão das palavras evocadas e questões 

semi-abertas e fechadas para identificação do perfil dos entrevistados.  

Foram coletadas informações públicas sobre a empresa, a maior parte delas contidas 

em seu próprio website, além de documentos internos como padrões, comunicados e 

apresentações em powerpoint sobre as práticas de Governança de TI. De posse de destas 

informações, foi possível construir uma visão geral da empresa pesquisada e um retrato 

detalhado do modelo de Governança de TI adotado.  

O teste de evocação de palavras e as questões complementares estão descritos na  

seção 4.6.1 - Teste de Evocação de Palavras e Questões Complementares. 

 

4.6.1 Teste de Evocação de Palavras e Questões Complementares 

 

O teste de evocação de palavras e as questões complementares foram enviados para 

706 profissionais da área de TI da empresa pesquisada, por meio de correio eletrônico 

(Apêndice A), apresentando a pesquisa e disponibilizando um link que ao ser clicado, 

direcionava o respondente ao instrumento online de coleta de dados, construído e suportado 

pela ferramenta Google Forms, permanecendo disponível eletronicamente de 07/07/2015 a 

30/07/2015, 24 dias no total, tendo sido consideradas todas as respostas coletadas neste 

período. 

Ao todo, 142 profissionais de TI participaram da pesquisa online, sendo solicitados a 

citar as cinco primeiras palavras ou expressões que lhes ocorressem, ao serem apresentados à 

expressão Governança de TI (Apêndice A). Esse procedimento caracteriza a utilização da 

técnica de evocação livre de palavras, que consiste na obtenção das primeiras palavras que 

vêm à lembrança da população amostral, quando uma palavra ou expressão indutora lhe é 

apresentada (VERGARA; 2005).  

A fim de eliminar qualquer possibilidade de inclusão de profissionais não 

familiarizados com o termo Governança de TI, foi inserida, como primeira pergunta no 
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questionário, a seguinte questão: “Você já ouviu falar de Governança de TI?” Essa pergunta 

foi utilizada como filtro, descartando-se aqueles questionários cujas respostas corresponderam 

a “não”. 

Adicionalmente, foi perguntado aos respondentes, por meio de duas questões abertas, 

qual das palavras citadas seria a mais importante para definir Governança de TI, e o porquê 

dessa maior relevância. Em seguida, foi solicitado aos respondentes que definissem o que 

entendiam por Governança de TI.   

Também foram aplicadas questões complementares fechadas e semi-abertas (Apêndice 

A), para a realização da estatística descritiva dos participantes pesquisa.  As questões foram 

submetidas à avaliação de profissionais especialistas nesse tipo de questionário, assim como à 

área responsável pelo modelo de Governança de TI da empresa, de modo a garantir a 

adequação do questionário à população amostral. 

Ambos - teste de evocação de palavras e questões complementares – foram aplicados 

em conjunto e no mesmo momento. Assim, esta pesquisa utiliza uma abordagem transversal, 

não se propondo a analisar o comportamento e a mudança da percepção dos profissionais de 

TI ao longo do tempo, sobre a Governança de TI. 

 

4.7 Tratamento dos Dados 

 

Para tratar os dados coletados, foi empregado o modelo de tratamento de dados de 

Pierre Vergés, utilizando a técnica do quadro de quatro casas, operacionalizada por planilhas 

eletrônicas que reproduziram os cálculos do software EVOC na construção do quadro de 

quatro casas. Posteriormente, os resultados obtidos foram validados pelo EVOC, 

demonstrando não ser necessária a utilização desse software nas análises efetuadas neste 

trabalho empregando a técnica do quadro de quatro casas.  

No quadro de quatro casas, ou quadrante de Vergés, cuja técnica de construção é 

exposta a seguir, as palavras evocadas são apresentadas em quatro quadrantes, possibilitando 

a análise da representação social (VERGÉS, 2003; ABRIC, 1998).  

 

 

 



 
 

53 
 

4.7.1 Técnica do Quadro de Quatro Casas 

 

 De acordo com Sá (2002), para construção do quadro de quatro casas é necessário 

calcular dois parâmetros: a frequência média de evocação (FME) e a média das ordens médias 

de evocação das palavras (OME média). Esses valores funcionam como pontos de referência 

para dispor adequadamente as palavras evocadas dentro do quadro, cruzando-se, para cada 

palavra, a frequência de evocação, de natureza quantitativa, com a ordem média de evocação, 

de natureza qualitativa, (CORREIA, 2013; OLIVEIRA, 2007; MARCHISOTTI, 2014; SÁ, 

2002). 

A frequência de evocação corresponde ao número de vezes que a palavra foi citada 

pelos sujeitos da pesquisa (OLIVEIRA, 2007; SÁ, 2002; VERGARA; 2005). 

Já a ordem de evocação considera a posição em que a palavra foi hierarquizada pelo 

sujeito. Quanto mais prontamente citada, menor será a ordem de evocação e mais relevante a 

palavra será para quem a mencionou. Por exemplo, se a palavra for citada em primeiro lugar 

terá ordem de evocação correspondente a 1, em segundo lugar sua ordem de evocação será 

igual a 2 e assim sucessivamente.  Como uma palavra pode ser citada por vários sujeitos, 

sendo hierarquizada de formas diferentes por cada um deles, trabalha-se com sua ordem 

média de evocação, refletindo a hierarquia média atribuída pelo grupo à palavra. Assim, 

quanto mais próxima a ordem média de evocação de uma palavra estiver do valor 1, mais 

relevante ela é para o grupo. A ordem média de evocação nada mais é do que a média da 

ordem em que a palavra foi evocada individualmente por cada sujeito.  (OLIVEIRA, 2007; 

SÁ, 2002; VERGARA; 2005). 

A OME média corresponde a um valor médio calculado a partir das ordens médias de 

evocação das palavras evocadas na pesquisa (WACHELKE; WOLTER, 2011). 

Os cálculos da FME, ordem média de evocação (OME) e OME média serão descritos 

mais detalhadamente no capítulo 5, seção 5.3 - Construção do Quadrante de Vergés.  

A Figura 1 ilustra os quatro quadrantes pelos quais se distribuem os elementos de uma 

representação social, permitindo a rápida localização de seu núcleo central e sistema 

periférico. 

No quadrante superior esquerdo situam-se as evocações com frequência de evocação 

maior do que a FME e com ordem média de evocação inferior à OME média – elementos 
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integrantes do núcleo central, responsáveis por gerar o significado estável e organizado da 

representação. 

No quadrante superior direito situam-se as evocações com frequência de evocação 

maior do que a FME e ordem média de evocação maior do que a OME média. São palavras 

que, embora muito citadas, apresentam pouca importância para os respondentes. São 

classificadas como elementos integrantes da primeira coroa do sistema periférico, possuindo 

uma relação estreita com o núcleo central. 

No quadrante inferior esquerdo situam-se as evocações com frequência de evocação 

menor do que a FME e ordem média de evocação menor do que a OME média, consideradas 

importantes por um pequeno grupo, possuindo também, uma estreita relação com o núcleo 

central. São elementos integrantes da zona de contraste. 

No quadrante inferior direito, situam-se as evocações com frequência de evocação 

menor do que a FME e ordem média de evocação maior do que a OME média, pouco 

relevantes para a representação. São os elementos integrantes da segunda coroa do sistema 

periférico, também conhecida como sistema periférico. 

 

Figura 1 - Quadro  de quatro casas ou quadrante de Vergés 

 Ordem média de evocação menor que a  
OME média*  

Ordem média de evocação maior que a  
OME média*  

Frequência  
maior que a 

FME**   
NÚCLEO CENTRAL 

 

 

Primeira Periferia 

 

(Ligação estreita com 
 o núcleo central) 

Frequência 
menor que a 

FME**   

 

Zona de Contraste 

 

(Ligação estreita com 
 o núcleo central) 

 

 

SISTEMA PERIFÉRICO ou 

Segunda Periferia 

 

(Ligação distante com 
 o núcleo central) 

*  OME média: média das ordens médias de evocação 
** FME: frequência média de evocação 

Fonte: adaptada de Vergés (1994) e Sá (2002) 
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Assim, o núcleo central localiza-se no quadrante superior esquerdo e o sistema 

periférico no quadrante inferior direito. O quadrante superior direito e inferior esquerdo, por 

manterem uma relação de proximidade tanto com o núcleo central quanto com o sistema 

periférico, são de difícil interpretação, sendo normalmente desconsiderados (Vergara, 2005). 

Programas de computador permitiram o surgimento de novas técnicas de análise de 

dados para a representação social, com uma abordagem intermediária entre a quantitativa e a 

qualitativa. O software EVOC, utilizado neste trabalho para a validação dos cálculos 

executados em planilhas eletrônicas, é um desses programas com recursos para pesquisar a 

estrutura das representações sociais, permitindo a identificação de seus elementos centrais e 

periféricos, a partir de uma lista ordenada de evocações livres, apresentando como resultado 

final, a provável representação social do objeto pesquisado, identificando o núcleo central e o 

sistema periférico (SANT’ANNA, 2012).  
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5 ANÁLISE DOS DADOS E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo se subdivide em quatro seções, apresentando os resultados da coleta 

documental sobre a empresa e o modelo de Governança de TI adotado, a análise da amostra, a 

construção do quadro de quatro casas de Vergés a partir do teste de evocação de palavras e, 

por último, a análise das questões complementares abertas, respondidas pelos profissionais de 

TI da empresa pesquisada. 

Na primeira seção é realizada uma breve descrição da empresa pesquisada, assim 

como também do histórico de implantação do modelo de Governança de TI adotado, 

identificando suas principais características. 

A segunda seção traz a análise das características da amostra, visando avaliar se é 

adequada para os fins desta dissertação. 

 Na terceira seção, são identificados os elementos formadores do quadro de quatro 

casas de Vergés, mais especificamente do núcleo central e sistema periférico.  Para tal, foram 

utilizadas planilhas eletrônicas, reproduzindo as operações realizadas pelo software EVOC na 

geração do quadrante de Vergés.  

Adicionalmente, são analisadas na quarta seção as respostas às questões “Das palavras 

citadas qual você considera mais importante para definir Governança de TI”, “Por que você 

considera essa palavra importante?” para auxiliar na interpretação do núcleo central, buscando 

um melhor entendimento de seus elementos. 

 

5.1 Descrição da Empresa e das Práticas de Governança de TI 

 

A empresa pesquisada é uma sociedade anônima de capital aberto, fundada na década 

de cinquenta, cujo acionista majoritário é a União Federal, com ações na Ibovespa e na bolsa 

de Nova Iorque. 

A empresa se auto define como uma empresa integrada de energia possuindo 

atividades nos setores de exploração e produção de óleo e gás, refino, comercialização, 

transporte, petroquímica, distribuição de derivados, gás natural, energia elétrica, gás-química 

e biocombustíveis. É líder no setor petrolífero brasileiro e atua em mais 17 países. É 
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mundialmente reconhecida como líder em desenvolvimento de tecnologias de ponta para a 

produção em águas profundas e ultra profundas. 

Várias de suas atividades são desenvolvidas por suas cerca de 300 subsidiárias, 

coligadas e controladas. Esse grupo de empresas está distribuído por diferentes regiões do 

Brasil e localidades no exterior. A companhia também tem participação em negócios com 

diversas outras empresas, dentro e fora do país.  

Apesar de estar enfrentando problemas relacionados a seu modelo de Governança 

Corporativa, aposta na retomada de credibilidade junto ao mercado, mantendo planos de 

expansão de suas operações para os próximos 15 anos, principalmente em relação ao 

desenvolvimento da produção no pré e no pós-sal, além da previsão de ampliação e melhorias 

do seu parque de refino. Para isso têm implementado programas de melhorias operacionais e 

de infraestrutura, assim como de otimização de custos e redução de despesas gerais e 

administrativas. 

O modelo de organização da empresa foi aprovado pelo Conselho de Administração 

em 2000. A empresa conta ainda com o Conselho Fiscal e uma Diretoria Executiva composta 

pela Presidência e sete Diretorias, três delas relativas a áreas de negócio, uma relacionada à 

Governança Corporativa e as demais às áreas de suporte e gestão, sendo a área de Tecnologia 

da Informação (TI) uma unidade destas diretorias de suporte. 

A área de TI é responsável por garantir o contínuo provimento de serviços e soluções 

de tecnologia da informação e de telecomunicações, além de promover projetos de TI e 

telecomunicações ligados à excelência operacional da empresa. O modelo de atuação da TI 

pode ser resumido em três grandes funções: a) gestão; b) relacionamento - responsável pela 

ligação das diversas áreas demandantes da empresa com as áreas de atendimento da TI; e c) 

provimento - responsável pela entrega de serviços e soluções de TI para toda empresa e 

algumas subsidiárias, apresentando foco mais operacional e técnico. 

Em 2012, a área de TI desenvolveu um modelo de Governança de TI visando atender, 

principalmente, a duas diretrizes corporativas: gestão integrada de portfólio e otimização de 

custos. O modelo desenvolvido e implantado a partir de 2013 objetivou promover a 

integração dos projetos de TI da empresa em colaboração com os gestores dos 

macroprocessos corporativos e de negócio. 

Além disso, a gestão da área de TI se relaciona com a gestão corporativa da empresa 

por meio de um Comitê de Integração que representa a Diretoria à qual a área de TI está 
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subordinada.  Existem outras estruturas de Governança de TI, como comissões e 

subcomissões, com atribuições que variam do nível estratégico ao mais operacional. 

O Comitê de Integração conta com a participação da diretoria à qual a TI está 

vinculada, além de executivos responsáveis pelas funções corporativas de cada área de 

negócio, da área de Estratégia e convidados de acordo com a natureza da pauta. O executivo 

principal de TI participa dessas reuniões sempre que temas relacionados à TI estão pautados. 

Em relação à Governança de TI, esse fórum tem como principais atribuições: 

a) validar junto aos executivos da empresa o planejamento estratégico de TI; 

b) avaliar os mecanismos de relacionamento da TI com as áreas da companhia; 

c) apresentar aos executivos a visão de evolução da arquitetura e dos serviços de TI; 

d) apresentar anualmente aos executivos o portfólio integrado de soluções de TI, 

validando a participação das áreas no orçamento de TI, resolvendo conflitos 

quando necessário e monitorando a implantação do portfólio integrado de serviços 

e soluções de TI, por meio do acompanhamento dos custos realizados e verificação 

dos ganhos esperados. 

Já a Comissão de Integração de TI discute e apoia o executivo de TI em deliberações 

em nível estratégico sobre temas de tecnologia da informação e telecomunicações, para 

garantir o alinhamento com a estratégia da empresa, por meio da integração da arquitetura e 

do portfólio de TI. A Comissão de Integração de TI prevê a participação de representantes das 

unidades organizacionais da empresa, sendo apoiado pelas comissões de integração de 

macroprocessos e subcomissões de soluções e serviços, as quais contam com o suporte das 

áreas internas da unidade de TI responsáveis pelo relacionamento com as demais áreas da 

empresa. 

Para priorização dos investimentos em TI, a área de TI sugere critérios segundo duas 

dimensões: importância (alinhamento estratégico, benefício financeiro, qualidade da solução) 

e complexidade (conhecimento da demanda, domínio da tecnologia, interfaces com outros 

sistemas, número de áreas envolvidas). No entanto, sua adoção pelas áreas da empresa é 

facultativa, sendo permitido às áreas o emprego de outros critérios se assim considerarem 

mais conveniente. 

Durante a execução, os projetos são avaliados em relação aos custos e prazos 

realizados em relação aos valores planejados. Não existe um processo sistemático de 

avaliação econômico-financeira dos projetos de TI, que, em geral, são avaliados de forma 
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qualitativa, com exceção de uma pequena parcela de projetos prioritários que representam 

apenas 2% dos projetos da área de TI. Para estes projetos foi possível realizar a análise 

financeira de acordo com metodologia de análise de benefícios estabelecida pelo escritório de 

projetos da TI. A intenção é que, dentro de alguns anos, todos os projetos de TI sejam 

submetidos a essa avaliação de benefícios, de modo a facilitar o processo de priorização de 

investimentos, o qual, atualmente, não conta com este tipo de informação.  

A área de TI justifica o reduzido número de projetos que possuem análise econômico- 

financeira devido a dificuldades em: a) tangibilizar os benefícios; b) comprometer o cliente 

com o levantamento e medição do benefício e c) isolar os benefícios específicos de TI em um 

projeto do cliente com escopo maior.  

Por motivos de mesma ordem, também não é realizada a avaliação ex-post dos 

projetos, o que não permite identificar qual o valor realmente gerado pelos investimentos em 

TI. 

A área de TI da empresa em questão é considerada um centro de custos, os quais são 

repassados às áreas demandantes de serviços e soluções de TI. Assim, as áreas da empresa 

recebem da TI um demonstrativo contendo a relação de todos os serviços prestados e seus 

respectivos custos. 

Além disso, a área de TI disponibiliza à empresa um catálogo de serviços com a 

relação dos serviços oferecidos. No catálogo, os serviços são descritos e tem seus atributos 

especificados, dentre os quais, benefícios, custos e indicadores de desempenho com suas 

respectivas metas.  

Os níveis de serviços são declarados e informados em um documento único para toda 

a empresa, sendo estabelecidos de acordo com o padrão de oferta e demanda. Podem ser 

negociados acordos com níveis de serviço específicos, com áreas que apresentem tais 

necessidades. 

Finalmente, a área de segurança da informação possui processos para gestão de riscos 

de TI, gestão de continuidade de TI, controles internos no ambiente de TI (incluindo 

Sarbanes-Oxley), além de participar do processo de gestão de riscos e segurança empresarial. 
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5.2 Análise da Amostra 

 

 Dos 706 profissionais que receberam o formulário de pesquisa, foram obtidas 142 

respostas, o que corresponde a aproximadamente 20% de retorno, valor este que parece ser 

razoável, pois, segundo Marconi e Lakatos (2005), questionários que são enviados para os 

entrevistados alcançam em média 25% de devolução. 

Das 142 respostas, foram aproveitadas 140 (99%) para realizar a análise dos resultados 

desta dissertação. Dois questionários foram descartados por terem sido preenchidos por 

profissionais que declararam não ter “ouvido falar” sobre Governança de TI. 

De acordo com Moscarola (apud Freitas et al, 2000), as amostras que contém a partir 

de 100 observações aumentam consideravelmente as chances de levarem a resultados 

alinhados à realidade. Dessa forma, os 140 questionários usados nesta dissertação, atendem às 

exigências de quantidade mínima para a obtenção de um resultado satisfatório. 

Todos os respondentes considerados nesta pesquisa (100%) responderam tanto ao teste 

de evocação de palavras, quanto às questões complementares abertas, semi-abertas e 

fechadas, ou seja, responderam a todas as perguntas.  Porém, 22 (15,7%) respondentes 

executaram parcialmente o teste de evocação de palavras, tendo seis (4,3%) deles citado 

quatro palavras e outros 16 (11,4%) citando apenas três palavras. A Tabela 1 sintetiza os 

principais números desta pesquisa. 

 

Tabela 1 - Balanço dos questionários enviados e respondidos 

Situação Quantidade 

Questionários enviados 706 

Questionários respondidos 142 

Questionários descartados 2 

Questionários válidos 140 
com evocação de 5 palavras 118 

com evocação de 4 palavras 6 

com evocação de 3 palavras 16 

com questões complementares abertas respondidas 140 

com questões complementares fechadas e semi-abertas respondidas 140 

 

Todos os 140 questionários foram considerados para teste de evocação de palavras, 

análise das questões abertas complementares e realização da estatística descritiva da amostra a 

partir das questões fechadas e semi-abertas. Os 22 questionários com testes de evocação de 
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palavras parcialmente respondidos, produziram 38 (5,4%) evocações a menos, em relação ao 

total esperado de 700 evocações, o que não compromete os resultados obtidos. 

O tempo médio de experiência profissional dos 140 profissionais de TI considerados 

nesta pesquisa é de 16,9 anos. O Gráfico 2 traz a distribuição do tempo de experiência 

profissional dos respondentes.  Já a média de idade desses profissionais corresponde a 44,1 

anos, conforme o Gráfico 3.  Os dados relativos à idade e tempo de experiência receberam 

tratamento estatístico para exclusão de outliers. 

Gráfico 2 - Experiência em TI dos respondentes 

 

 

Gráfico 3 - Idade dos respondentes na área de TI 

 

 

Os valores encontrados nesta dissertação são compatíveis com aqueles encontrados 

por Mangia (2013) em sua pesquisa sobre a área de TI, onde a experiência média na área e a 

idade média dos respondentes da pesquisa correspondiam, respectivamente, a 16,7 e 39,1 anos  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

M
ai

s

Experiência em TI (anos)

0

2

4

6

8

10

12

Idade (anos)



 
 

62 
 

Números de mesma ordem de grandeza, também foram encontrados por Marchisotti (2014) 

em sua pesquisa sobre a representação social de CloudComputing  na perspectiva dos 

profissionais de TI,  sendo 15 anos o tempo médio de experiência em TI e 40 anos a média de 

idade dos respondentes. 

Ao se analisar o diagrama de dispersão do Gráfico 4, que relaciona as idades com a 

experiência profissional na área de TI, verifica-se que tal amostra é bastante abrangente, 

cobrindo indivíduos em diferentes faixas etárias e tempo de experiência. 

 

Gráfico 4 - Idade x Experiência em TI 

 

 

Dos 140 respondentes, 42 (30%) são do gênero feminino e 98 (70%) do gênero 

masculino, refletindo  um mercado de TI majoritariamente masculino (AHUJA, 2002). 

Ahuja (2002) atribui esta preponderância masculina na área de TI à variedade de 

fatores estruturais e sociais que moldam a carreira em TI das mulheres. He e Freeman (2000) 

sugerem que existe a percepção de que as mulheres se sentem intimidadas e ansiosas no uso 

de computadores. 

No Brasil, o censo de 2010 (IBGE, 2012) apurou que dentre os 520 mil profissionais 

atuantes no setor de TI no mercado brasileiro, as mulheres representavam um quarto do total. 

Por sua vez, as pesquisas de Mangia (2013) e Marchisotti (2014), realizadas com profissionais 

de TI brasileiros, indicaram uma participação superior a 80% do gênero masculino. O 
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resultado encontrado na presente pesquisa, em relação à proporção de mulheres é levemente 

superior aos valores encontrados no mercado brasileiro e às pesquisas citadas anteriormente. 

Isso talvez possa ser explicado pelo fato de que, na amostra desta pesquisa, não foi incluída 

toda a força de trabalho da área de TI, em especial aquela ligada a atividades mais técnicas e 

operacionais, onde tradicionalmente a proporção de homens é mais alta do que nas áreas 

administrativas e de gestão, mais intimamente ligadas às atividades de Governança de TI. 

Analisando-se o nível de escolaridade, foi constatado que apenas três (2,1%) 

indivíduos não possuem, no mínimo, nível de graduação. Dentre os demais profissionais, 18 

(12,9%) possuem curso de graduação, 75 (53,6%) possuem pós-graduação/MBA e 44 

(31,4%) têm ou estão cursando mestrado. O trabalho de Marchisotti (2014) sugere a 

graduação como nível mínimo de escolaridade exigido pelo mercado de TI, no qual 96,3% 

dos profissionais apresentavam, ao menos, o referido nível de escolaridade. Os profissionais 

com níveis de escolaridade superior à graduação também apresentaram uma alta participação, 

correspondendo a 70,2% do total.  

No que tange à área de formação, os 140 respondentes distribuem-se da seguinte 

forma: 52 (37,1%) em Tecnologia da Informação, 42 (30%) em Engenharia,  28 (20%) em 

Administração, quatro (2,9%) em Economia, e três (2,1%) em Psicologia. As áreas de Direito, 

Humanas, Matemática e Comunicação, também foram citadas, cada uma delas, por dois 

respondentes (1,4%) .  Já Logística, Química e Física também correspondem, cada uma delas, 

à área de formação de um respondente (0,7%). Marchisotti (2014) encontrou resultados da 

mesma ordem de grandeza para as áreas de Tecnologia da Informação (41,9%), Engenharia 

(37,2%) e Administração (12%), que figuram, assim, como no presente trabalho, entre as três 

principais áreas de formação dos profissionais de TI pesquisados.  

As atividades exercidas pelos participantes da pesquisa podem ser agrupadas nas 

seguintes áreas de atuação: 46 (32,9%) trabalham com gestão de projetos, 16 (11,4%) com 

gestão de serviços de TI, 13 (9,3%) com planejamento financeiro de TI, 12 (8,6%) no 

relacionamento com o cliente interno, 11 (7,9%) com desenvolvimento de software, dez 

(7,1%), em estratégia, governança e gestão de TI, nove (6,4%) em arquitetura de TI, sete (5%) 

em gestão de processos de TI, cinco (3,6%) com provimento de serviços, três (2,1%) em 

segurança da informação. Os outros oito registros não permitiram uma clara identificação das 

atividades realizadas. Essas informações refletem a diversidade de áreas de atuação dos 

profissionais de TI. 

Dos 140 entrevistados, 44 (31,4%) exercem cargo com função gerencial, enquanto os 

demais 96 (68,6%) desempenham funções técnicas. Assim a representação social identificada, 
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levou em consideração tanto a opinião de gestores, quanto a de não-gestores, o que a torna 

mais abrangente. 

Dentre os 140 entrevistados, 130 (93,2%) reconhecem que existe implantado na 

empresa em que trabalham um modelo de Governança de TI. Apenas 10 (6,8%) declaram não 

existir Governança de TI implantada. Esse resultado demonstra que a amostra é adequada à 

finalidade desta pesquisa, tendo seu público alvo reconhecido, majoritariamente, a existência 

de práticas de Governança de TI, e sugerindo um provável contato com elas. No entanto, os 

indivíduos que declararam não reconhecer na empresa pesquisada um modelo de Governança 

de TI não invalidam o teste de evocação de palavras, dado que, é possível que as práticas 

adotadas pela empresa, segundo o ponto de vista daqueles profissionais, não venham ao 

encontro de seu entendimento particular sobre Governança de TI.  

Por fim, utilizou-se uma escala tipo likert de cinco pontos, para medir a percepção dos 

entrevistados em relação ao grau de maturidade da Governança de TI implantada na empresa, 

onde o nível “1” corresponde ao estágio inicial e o nível “5” a uma Governança de TI madura. 

Os valores, “2”, “3” e “4” representam pontos intermediários entre o estágio inicial e de 

maturidade da Governança de TI. Para a análise desta questão foram consideradas apenas 130 

respostas, uma vez que dez respondentes, como já mencionado, declararam não reconhecer 

um modelo de Governança de TI na empresa. Assim, obteve-se o seguinte resultado para a 

percepção da maturidade da Governança de TI: a maioria dos respondentes classifica o grau 

de maturidade da Governança de TI nos estágios intermediários, sendo que 51 (39,2%) deles 

acreditam que esteja exatamente no meio da curva de maturidade (estágio 3). Outros 48 

(36,9%) profissionais consideram-na no estágio 4 e 21 (16,2%) no estágio 2. Apenas 2 (1,5%) 

profissionais percebem a Governança de TI  em estágio inicial de implantação, enquanto 8 

(6,2%) a classificam como madura.  

Pelo fato do grau de maturidade da Governança de TI em níveis intermediários ser 

apontado pela maioria dos respondentes, espera-se que a Governança de TI implantada, seja 

de conhecimento das partes interessadas, em particular dos profissionais de TI que a 

operacionalizam.  

Assim, os resultados obtidos sugerem que a amostra é adequada para o estudo da 

representação social de Governança de TI segundo os profissionais de TI da empresa 

pesquisada, estando coerente com a realidade do mercado, além de demonstrar a “relevância 

cultural” e “espessura social” para o grupo considerado, o que, segundo Sá (1998), são 

requisitos para um objeto de pesquisa em representações sociais. O Quadro 6 sintetiza as 

principais características da amostra. 
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Dessa forma, considerando as características apresentadas pela amostra, parece ser 

possível, a partir dela, obter-se uma visão bastante aproximada do entendimento dos 

profissionais de TI da empresa pesquisada a respeito do conceito de Governança de TI.  

 

Quadro 6 - Sumário das características da amostra. 

Item Características 

1 
Quantidade amostral cumpre os requisitos de confiabilidade, com 140 questionários utilizados para o 
teste de evocação de palavras. 

2 
O tempo médio de experiência e idade são compatíveis com referências da indústria e  outras 
pesquisas na área de TI 

3 
O nível de escolaridade predominante é o de pós/Graduação MBA, alinhado com outras pesquisas na 
área de TI. 

4 As áreas de formação dos profissionais estão compatíveis com resultados de outras pesquisas na área  

5 
As áreas de atuação encontradas estão de acordo com o escopo abrangente da Governança de TI, 
descrita na revisão de literatura.  

6 
A participação de gestores e não gestores se apresenta em proporções satisfatórias, tornando a 
amostra mais abrangente e robusta 

7 
Somente 2 respondentes declararam não ter ouvido falar de Governança de TI, o que confirma a 
relevância do tema.  

8 
Somente 2 respondentes, não reconhecem um modelo de Governança na empresa, o que demonstra a 
pertinência da pesquisa na empresa. 

 

 

5.3 Construção do Quadrante de Vergés 

 

Conforme apresentado na seção 4.7.1 a obtenção da representação social da 

Governança de TI, é operacionalizada pela identificação dos elementos componentes do 

núcleo central e sistema periférico, de acordo com a Teoria do Núcleo Central. Esse 

procedimento foi operacionalizado neste trabalho por meio dos recursos da ferramenta 

Microsoft Excel, com confirmação de resultados pelo software EVOC 2005. Sendo assim, 

empregou-se a técnica de evocação de palavras, propondo-se aos entrevistados enumerar as 

cinco palavras que lhe vinham à lembrança ao serem apresentados ao termo Governança de 

TI. 

O teste de evocação de palavras foi preenchido, total ou parcialmente, em todos os 140 

questionários considerados na pesquisa. Dos 22 (15,7%) respondentes que executaram 

parcialmente o teste de evocação de palavras, 6 (4,3%) deles citaram 4 palavras e 16 (11,4%) 

cintaram apenas 3 palavras. Caso todos os respondentes tivessem realizado completamente o 

teste de evocação de palavras, citando cada um deles as cinco palavras esperadas, teriam sido 

obtidas ao todo 700 evocações. No entanto, em virtude do preenchimento parcial do teste de 

evocação de palavras por parte de alguns respondentes, foi obtido o total de 662 evocações, o 
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que corresponde a, aproximadamente, 95% do total esperado. Assim, o número de palavras 

não consideradas é desprezível, não impactando os resultados.  

 

5.3.1 Categorização dos Dados 

 

De acordo com o exposto por Sá (2002), Carvalho (2009) e Marchisotti (2014) a 

primeira etapa a ser percorrida para a construção do quadro de quatro casas de Vergès, refere-

se à categorização das palavras evocadas. 

A etapa de categorização das expressões/palavras evocadas correspondeu à 

organização dos dados em agrupamentos ou categorias semânticas (SÁ, 2002), seguindo os 

critérios recomendados por Kalache (1987): a) verificação gramatical de gênero e número; b) 

verificação de sinônimos e semelhanças semânticas; c) análise do sentido de cada expressão 

evocada.  

Dessa forma, as palavras/expressões diferentes que apresentaram mesmo sentido 

foram agrupadas e, posteriormente, convertidas em uma única palavra, representando sua 

categoria semântica. 

Arruda, Reis e Bellini (2011) e Sá (2002) destacam que a TRS permite empregar uma 

série de técnicas e métodos de pesquisa, que podem ser combinados, dependendo do interesse 

do pesquisador. 

Assim, as questões “Das palavras citadas qual você considera mais importante para 

definir Governança de TI”, “ Porque você considera esta palavra importante?” e “O que você 

entende por Governança de TI”, auxiliaram na identificação do sentido de algumas 

palavras/expressões nos casos em que foi observada ambiguidade. Por exemplo, as respostas 

das referidas questões permitiram identificar que a palavra “organização” algumas vezes 

estava relacionada ao ato de organizar, disciplinar ou pôr ordem nos processos, atividades ou 

no uso da tecnologia da informação. Outras vezes, a palavra “organização” parecia significar 

empresa, sendo, nessas situações, convertida para “corporação”. 

O Apêndice B apresenta a tabela de organização para conversão de palavras, sendo 

relacionadas as palavras que tiveram sua redação alterada. Das palavras pertencentes ao 

mesmo grupamento semântico, a palavra mais citada foi utilizada como referência para a 

conversão das demais. 
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Assim, se a palavra “estratégia” foi citada por quinze vezes e a palavra “estratégico” 

foi citada uma vez, no momento da organização da base de dados, a palavra “estratégico” foi 

convertida em “estratégia”, já que esta última atende ao critério de ter sido citada mais vezes, 

como apontado por Kalache (1987). 

A tabela de conversão de palavras foi então utilizada para realizar a conversão de cada 

palavra/expressão evocada, seguindo a palavra representante da categoria semântica 

correspondente. Ao final desse procedimento, as 662 palavras originalmente evocadas foram 

reduzidas a 89 palavras distintas, ou categorias semânticas. 

 

5.3.2 Cálculo da Frequência Média de Evocação (FME)  

 

Antes de se calcular a frequência média de evocação (FME), é necessário calcular a 

frequência mínima de evocação, que corresponde ao número mínimo de vezes que uma 

palavra (categoria semântica) deve ser evocada para que possa ser posicionada em um dos 

quadrantes de Vergés, ou seja, ser um dos componentes da representação social (Sá, 2002; 

Carvalho, 2009; Marchisotti, 2014). 

 Para tal, foi elaborado o quadro do Apêndice C, no qual a primeira coluna exibe todas 

as 662 palavras evocadas convertidas em categorias semânticas, enquanto a segunda coluna 

traz sua ordem de evocação correspondente. Uma reprodução parcial do quadro do Apêndice 

C é apresentada no Quadro 7.  

Ao quadro do Apêndice C, foi aplicado o recurso de tabela dinâmica da ferramenta 

de planilha eletrônica Microsoft Excel, gerando um novo quadro, apresentado no Apêndice D 

(i), contendo as seguintes informações: na primeira coluna, o nome da categoria semântica; na 

segunda, a frequência de evocação e na terceira, os valores referentes à média da ordem de 

evocação de cada categoria semântica. O Quadro 8 reproduz parcialmente o quadro do 

Apêndice D (i). Resultados semelhantes foram encontrados pelo software EVOC, utilizando-

se a função Rangemot, como pode ser visualizado no Apêndice D (ii).  
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Quadro 7 - Palavras evocadas convertidas em categorias semânticas * 

Palavra convertida Ordem de evocação 
Valor 1 
Planejamento 1 
Competências 1 
...................................... ........... 
Responsabilidades 1 
Custos 2 
Satisfação 2 
Direção 2 
...................................... ........... 
Indicadores 2 
Parceria 3 
Controle 3 
Planejamento 3 
...................................... ........... 
Gestão 3 
Padronização 4 
Portfólio 4 
Controle 4 
...................................... ........... 
Controle 4 
Negócio 5 
Serviços 5 
Processos 5 
...................................... ........... 
Estratégia 5 

(*) Reprodução parcial do quadro do Apêndice C 

 

Quadro 8 –Frequência e ordem média de evocação das categorias semânticas (*) 

Categoria 
semântica 

Frequência 
Ordem média  
de evocação 

Controle 69 2,16 
Processos 43 3,05 
Gestão 37 2,46 
Estratégia 29 2,72 
Planejamento 28 2,64 
Alinhamento 19 2,42 
Direção 19 3,11 
Framework 16 2,63 
Diretrizes 16 2,94 
Padronização 16 3,63 
Decisão 15 3,47 
Organização 14 2,00 
Responsabilidades 11 2,64 
Resultados 10 3,60 
.............................. ........... ........... 
   
Pontualidade 1 3,00 
Livros 1 4,00 
Inventario 1 3,00 

Total Geral 662 2,91 
(*) Reprodução parcial do quadro do Apêndice D (i)  

140 palavras 

140 palavras 

89 linhas, ou seja, 
89 categorias 
semânticas 

140 palavras 662 palavras 

124 palavras 

118 palavras 
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Em seguida, as frequências de evocação de cada categoria semântica, apresentadas na 

coluna frequência do quadro do Apêndice D (i), foram organizadas por meio de outra tabela 

dinâmica, de forma a exibir o quantitativo de categorias semânticas para uma dada frequência 

de evocação, conforme colunas 1 e 2 da Tabela 2. 

Assim, de acordo com a Tabela 2, observa-se que existem 16 categorias semânticas 

que foram evocadas uma vez, 16 categorias semânticas evocadas duas vezes, oito categorias 

semânticas evocadas três vezes, e assim por diante, até alcançar-se a maior frequência de 

evocação - 69, apresentada por apenas uma categoria semântica.  

Adicionalmente, foi calculado o acúmulo decrescente de evocações, conforme 

apresentado na terceira coluna da Tabela 2. A quarta coluna da Tabela 2 traz as mesmas 

informações da terceira coluna em valores percentuais. 

 

Tabela 2 - Categorias semânticas x frequência de evocação 

Frequência de 
evocação da 

categoria semântica 

Quantidade de 
categorias 
semânticas 

Acúmulo 
decrescente 
de evocações 

Acúmulo 
decrescente de 
evocações (%) 

1 16 662 100% 
2 16 646 97,6% 
3 8 614 92,7% 
4 4 590 89,1% 
5 4 574 86,7% 
6 8 554 83,7% 
7 5 506 76,4% 
8 3 471 71,1% 
9 5 447 67,5% 
10 7 402 60,7% 
11 1 332 50,2% 
14 1 321 48,5% 
15 1 307 46,4% 
16 3 292 44,1% 
19 2 244 36,9% 
28 1 206 31,1% 
29 1 178 26,9% 
37 1 149 22,5% 
43 1 112 16,9% 
69 1 69 10,4% 

 

Por exemplo, na Tabela 2, a linha em destaque mostra que, considerando-se as 13 

categorias semânticas distintas (somatório dos valores sombreados da coluna quantidade de 

palavras) que apresentam frequência de evocação compreendida entre 11 (inclusive) e 69 

(inclusive), acumulam-se 332 evocações, representando 50,2% do total das 662 evocações. 
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Esses cálculos foram confirmados mediante o uso do software EVOC, por meio da 

função Rangmot, que retornou as mesmas informações da Tabela 2. A Tabela 3 é a captura da 

tela com o resultado dos cálculos realizados pelo software EVOC, apresentando as seguintes 

informações: frequência de evocação (coluna freq.); quantidade de categorias semânticas 

evocadas (coluna nb. Mots); valores acumulados em ordem crescente (coluna Cumul. 

evocations) em valores absolutos e percentuais e; valores acumulados em ordem decrescente 

(coluna Cumul inverse) em valores absolutos e percentuais. 

Tabela 3 - Tela do EVOC com a distribuição das frequências em ordem decrescente 

 
Fonte: elaborado pela autora utilizando o software EVOC 

 

De acordo com Wachelke e Wolter (2011) não há indicações consensuais na 

academia, acerca tanto da identificação da frequência mínima necessária a uma categoria 

semântica para que esta venha a figurar no quadro de quatro casas, quanto na determinação 

dos pontos de corte relativos às coordenadas de frequência (FME) e ordem de evocação 

(OME média). 

Sá (2002) reporta que Vergés, em sua pesquisa sobre a representação social do 

dinheiro, utilizou como frequência mínima de evocação aquela a partir da qual se 

acumulavam 54% do total de evocações. Outras pesquisas posteriores no campo das 

representações sociais (CARVALHO, 2009; MARCHISOTTI, 2014; ROCHA. 2009), 

também empregaram como frequência mínima de corte das palavras evocadas, a frequência 

de evocação a partir da qual se acumulam cerca de 50% das evocações. No entanto, outros 

critérios podem ser utilizados, como por exemplo, o cálculo da frequência mínima de 
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evocação em função de uma proporção do total de participantes (WACHELKE; WOLTER, 

2011). 

Assim como nas pesquisas citadas anteriormente, o presente trabalho utilizará por 

frequência mínima aquela correspondente à metade da frequência acumulada das evocações, 

determinada a partir dos valores de acúmulo decrescente, por representarem o acúmulo de 

palavras com maior frequência de evocação.  

Analisando-se a Tabela 2 conforme linha destacada, verifica-se que o valor de 50,2% 

(coluna acúmulo decrescente de evocações) aproxima-se do valor médio de 50%, e está 

associado a uma frequência de 11, a qual corresponderá à frequência mínima de evocação 

para efeitos dos cálculos necessários à identificação da representação social. 

Como já mencionado, do total de 662 palavras evocadas, houve a identificação de 89 

categorias semânticas, das quais treze (15%) atenderam ao critério de frequência mínima de 

onze evocações, respondendo ao todo por 50% das evocações.  

Para o cálculo da frequência média de evocações (FME) foi utilizada a mediana das 

frequências das 13 categorias semânticas que atendem ao critério de frequência mínima e que 

farão parte da representação social da Governança de TI. A mediana das frequências destas 

categorias semânticas corresponde ao valor de 19 (frequência da sétima categoria semântica 

dentre aquelas com as maiores frequências de evocação). Outra possibilidade para representar 

FME seria por meio da média ponderada das frequências do conjunto das 13 categorias 

semânticas. 

  Alternativamente, existem outros critérios aplicáveis para a determinação da 

frequência intermediária, como o estabelecimento de uma proporção determinada de 

evocações para o núcleo central, observação de um “salto” na distribuição das frequências de 

evocação, metade da frequência da categoria semântica de maior ocorrência, entre outras 

possibilidades (WACHELKE; WOLTER, 2011). 

 No entanto, optou-se pela mediana, por se mostrar mais apropriada como medida 

intermediária, dado que as frequências das evocações não se distribuem uniformemente 

(MAZOTTI, 2014; WACHELKE; WOLTER, 2011). 
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5.3.3 Cálculo da OME Média 

 

O terceiro parâmetro para geração do quadro de quatro casas de Vergés corresponde à 

média ponderada das ordens médias de evocação das categorias semânticas, ou seja, a OME 

média. 

De acordo com Vergara (2005) para se calcular OME média é necessário calcular 

anteriormente a ordem média de evocação (OME) de cada uma das palavras distintas, ou 

categorias semânticas, que no caso do presente trabalho é igual a 89. Sendo assim o cálculo da 

OME foi efetuado da  seguinte forma: 

���	 =  
�1 ∗ 	
� + �2 ∗ 	�� + �3 ∗ 	�� + �4 ∗ 	�� + �5 ∗ 	��

	
 + 	� + 	� + 	� + 	�
	

Onde,  
	
 = número de vezes que a categoria semântica foi evocada em primeiro lugar 
	� = número de vezes que a categoria semântica foi evocada em segundo lugar 
...  
	� = número de vezes que a categoria semântica foi evocada em quinto lugar 

E assim,, 
	
 + 	� + 	� + 	� + 	�= número de vezes que a categoria semântica foi evocada 
 
 

De posse das ordens médias de evocação de cada uma das 89 a categorias semânticas 

procedeu-se ao cálculo da OME média, como se segue: 

���	�é���	 =  
∑ ���� ∗ 		�
��
��


∑ 	�
��
��


	

Onde,  
���� = ordem média de evocação da  categoria semântica i 
								� 	= número total de vezes que a categoria semântica i  foi evocada 

E assim, 
∑ 	� =
��
��
  total de evocações = 662 

 
 

Ou simplesmente: 
 

���	�é��� =  
�1 ∗  
� + �2 ∗  �� + �3 ∗  �� + �4 ∗  �� + �5 ∗  ��

 
 +  � +  � +  � +  �
	

Onde, 
 
 = número de palavras evocadas em primeiro lugar 
 � = número de palavras evocadas em segundo lugar 
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...  
 � = número de palavras evocadas em quinto lugar 

E da mesma forma, 
 
 +  � +  � +  � +  � =	total de evocações = 662 

 

Assim, obteve-se o valor de 2,91 para a OME média, conforme o Apêndice D (i), 

também confirmada pelo software EVOC, de acordo com o Apêndice D (ii).  O valor 2,91 foi 

aproximado para 2,9, sendo este último utilizado como OME média neste estudo.   

De acordo com a literatura, algumas pesquisas calculam a OME média utilizando a 

média das ordens médias de evocação das categorias semânticas que atendem o requisito de 

frequência mínima, ou seja, para o cálculo da OME média considera-se apenas as categorias 

semânticas que irão compor o quadrante de Vergés. No entanto, o método adotado na presente 

pesquisa, é o mais usual (WACHELKE; WOLTER, 2011). 

Dessa forma, foram calculados os três parâmetros necessários a geração do núcleo 

central e sistema periférico via  técnica do quadro de quatro casas, a saber: a) frequência 

mínima de evocações das categorias semânticas ( Fmín = 11); b) frequência média (mediana) 

de evocações das categorias semânticas (FME =19); e c) média da ordem média de evocação 

das categorias semânticas (OME média = 2,9), conforme Tabela 4. 

 

 Tabela 4 - Parâmetros utilizados pelo programa EVOC 2005  
para definição do quadro de quatro casas de Vergès. 

Parâmetro Valor 
Frequência Mínima de Evocação 11 
Frequência Intermediária (mediana) 19 
OME Média 2,9 

 

 

5.3.4 Identificação do Núcleo Central e Sistema Periférico  

  

A Figura 2 ilustra como, partindo-se de todas as palavras evocadas na pesquisa, foram 

obtidas aquelas que compõem o quadro de quatro casas de Vergés, formando a representação 

social de Governança de TI. 
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662
palavras evocadas

89 
categorias semânticas

13 
categorias 
semânticas 

Figura 2 - Etapas para a composição do quadro de quatro casas de Vergés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa forma, foi possível identificar o núcleo central e o sistema periférico da 

representação social de Governança de TI, conforme sumarizado pela Figura 3 e confirmado 

pelo software EVOC, cuja captura de tela está ilustrada na Figura 4. 

 

Figura 3 - Distribuição das categorias semânticas relevantes segundo o quadro de quatro casas de Vergés. 
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 Figura 4 - Quadrante de Vergés produzido pelo EVOC 

 
Fonte: elaborado pela autora utilizando o software EVOC 

 

5.4 Análise das palavras consideradas mais importantes pelos respondentes  

 

Em seguida ao teste de evocação de palavras, foi perguntado aos entrevistados qual 

das palavras citadas anteriormente era a mais importante para definir Governança de TI. Essa 

pergunta foi incluída no questionário com o intuito de confirmar os elementos do núcleo 

central, identificados pela técnica da evocação de palavras. Também indica se existe 

coerência entre a ordem de evocação de cada palavra com sua respectiva importância para o 

conceito de Governança de TI, sob o ponto de vista dos respondentes da pesquisa. Dessa 

forma, esperava-se que as palavras mais prontamente citadas pela maioria dos respondentes, 

também fossem indicadas por estes como as mais importantes para definir Governança de TI. 

Ao todo, foram coletadas 140 respostas para a referida pergunta. Em seguida, os dados 

foram organizados em categorias semânticas, de forma similar à utilizada na etapa de 

organização de dados do teste de evocação de palavras.  
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Ao final dessa etapa de organização, as 140 palavras citadas foram reorganizadas em 

40 categorias semânticas, conforme Apêndice E.  

As informações foram, então, organizadas novamente com o auxílio da ferramenta de 

tabela dinâmica do Excel de forma a obter-se a Tabela 5, que mostra a quantidade de 

categorias semânticas para uma dada frequência de evocação. 

Tabela 5 – Palavras mais importantes - categorias semânticas x frequência de evocação  

Frequência de 
evocação 

Quantidade de 
categorias 

Acumulação 
inversa 

Acumulação 
inversa (%) 

1 16 140 100% 

2 6 124 89% 

3 8 110 79% 

4 2 83 59% 

5 3 75 54% 

7 1 65 46% 

10 1 58 41% 

11 1 48 34% 

14 1 37 26% 

23 1 23 16% 
 

Utilizando um critério mais conservador, para fins de comparação com o núcleo 

central, foram consideradas as categorias semânticas que constituíam 46% da acumulação 

inversa de frequência, aproximando-se da mediana.  Conforme linha destacada na Tabela 5, as 

categorias consideradas foram aquelas citadas no mínimo por sete respondentes. Novamente, 

o critério da acumulação inversa foi empregado, por tratarem-se das categorias semânticas 

mais frequentemente citadas. 

A Tabela 6 é uma reprodução parcial do Apêndice E, apresentando as categorias 

semânticas que totalizam 46% da distribuição inversa de frequência.  

 

Tabela 6 - Categorias semânticas mais importantes para definir Governança de TI 
 (representam acumuladamente 46% do total das respostas) 

Categoria mais 
importante 

Frequência % subtotal % total  

Controle 23 35% 16% 
Gestão 14 22% 10% 
Processos 11 17% 8% 
Alinhamento 10 15% 7% 
Estratégia 7 11% 5% 

Subtotal  65 100% 46% 

Total de palavras 140 - 100% 
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6 DISCUSSÃO 

 

Este capítulo destina-se a discutir resultados encontrados nas seções do capítulo 

anterior, confrontando-os com a literatura pesquisada.  

Uma outra forma possível  de visualização da disposição dos elementos no quadrante 

de Vergés está ilustrada no Gráfico 5, cuja particularidade é permitir evidenciar aqueles 

elementos que se destacam dos demais, além daqueles que são fronteiriços  aos quadrantes. 

As categorias semânticas identificadas no núcleo central estão destacadas em negrito no 

Gráfico 5, que ilustra o quadrante de Vergés, plotando-se cada categoria semântica da 

representação segundo a sua frequência e ordem média de evocação.  Quanto mais acima e à 

esquerda estiverem posicionados os elementos no Gráfico 5, mais centrais e consensuais eles 

serão para representar o conceito de Governança de TI para o grupo pesquisado. O oposto é 

esperado para os elementos do Gráfico 5 posicionados mais abaixo e à direita, constituindo os 

elementos periféricos da representação social - mais superficiais, flexíveis, heterogêneos e 

próximos das experiências cotidianas. 

 

Gráfico 5 - Quadrante de Vergés apresentado em forma de gráfico  

 

Controle

Processos

Gestão

Estratégia

Planejamento

Alinhamento Direção
Padronização

DiretrizesFramework

Decisão
Organização

Responsabilidades 10

20

30

40

50

60

70

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

F
re

qu
ên

ci
a 

de
 E

vo
ca

çã
o

Ordem Média de Evocação

OME média (2,9)

FME
(19)



 
 

78 
 

A partir do quadro de quatro casas de Vergés (Figura 3 e Gráfico 5), elaborado 

segundo a técnica de evocação de palavras, observa-se que as categorias semânticas 

Controle, Gestão, Alinhamento, Estratégia e Planejamento se apresentam como os 

prováveis componentes do núcleo central da representação social de Governança de TI, pois 

apresentam frequência de evocação igual ou superior à FME e ordem média de evocação 

menor que a OME média. 

Analisando-se as palavras indicadas pelos respondentes como as de maior relevância 

para definição do termo Governança de TI, verificou-se que as categorias semânticas 

Controle, Gestão. Alinhamento, Estratégia e Processos foram selecionadas com mais 

frequência, correspondendo a 46% do total (Tabela 6). Todas essas categorias semânticas, 

exceto Processos, foram identificadas como prováveis componentes do núcleo central da 

representação social de Governança de TI, de acordo com o quadrante de Vergés.  A categoria 

Planejamento, que figura como elemento do núcleo central de acordo com a técnica do 

quadro de quatro casas de Vergés, está logo abaixo da linha de corte estabelecida por este 

trabalho para a análise das respostas à pergunta sobre a palavra mais relevante para definir a 

Governança de TI, tendo sido citada por cinco indivíduos como a mais relevante. 

Assim, de uma maneira geral, as categorias semânticas consideradas mais relevantes 

na definição do conceito de Governança de TI demonstram coerência com os elementos 

identificados no núcleo central da representação social obtido pela técnica do quadro de 

quatro casas de Vergés. 

 

6.1 Elementos do Núcleo Central  

 

A categoria semântica Controle se destaca no Gráfico 5 com a maior frequência (69) 

de toda a representação social e menor ordem de evocação (2,16) no quadrante superior 

esquerdo, totalizando 38% das evocações dos elementos do núcleo central. Adicionalmente, 

foi aquela indicada pela maioria dos respondentes da pesquisa como a mais importante para 

definir Governança de TI, representando 35% das palavras da Tabela 6.  

A centralidade do termo Controle para o conceito de Governança de TI pode ser 

verificada em boa parte da literatura sobre o tema, tendo relação direta também com a 

disciplina de Governança Corporativa e podendo ser considerado como uma das funções 

primeiras de ambas as disciplinas. Webb, Pollard e Ridley (2006) salientam que o aspecto de 
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controle e rastreamento está ligado à essência do conceito de Governança de TI, assim como 

ao de Governança Corporativa.  

De fato, a definição da OECD (2008, p. 106) sobre Governança Corporativa, revela 

que a atividade de controle está no cerne deste conceito: "Governança Corporativa são 

procedimentos e processos de acordo com os quais as organizações são dirigidas e 

controladas”. 

De acordo com Webb, Pollard e Ridley (2006), a existência de mecanismos eficazes 

com práticas ligadas ao controle da tecnologia é um dos requisitos para garantir o alinhamento 

estratégico entre a TI e negócio. De forma análoga, Alves (2013) considera que o aspecto de 

controle é endereçado pela Governança de TI por meio da aplicação de direitos de decisão, 

processos e mecanismos de comunicação, com o objetivo de alinhar estrategicamente a 

tecnologia da informação aos negócios, de forma a gerar valor para a organização. 

Adicionalmente, Peterson (2004) destaca que a Governança de TI deve preocupar-se com o 

controle e a transparência das decisões em Tecnologia da Informação, sem desconsiderar 

mecanismos e processos para incrementar a eficácia da TI.  

Dessa forma, a presença da categoria semântica Controle no núcleo central da 

representação social, é condizente com a literatura existente e também com os resultados 

obtidos por Teodoro, Przeybilovicz e Cunha (2014), que ao estudarem o significado de 

Governança de TI para os profissionais de TI em duas empresas multinacionais de grande 

porte, constataram que em ambas as organizações o foco do conceito está voltado para o 

ambiente interno da TI, e fortemente ancorado em mecanismos de processos e controle de TI. 

 Dos respondentes que indicaram  palavras categorizadas como Controle como  mais 

importantes para o conceito de Governança de TI, boa parte justificou a escolha 

exclusivamente argumentando que Controle é a “linha mestra” do conceito e que “sem 

controle não é possível estabelecer uma governança”. Adicionalmente, outros respondentes 

destacaram os objetivos da função Controle, os quais também encontram respaldo no 

referencial teórico do presente trabalho. As seguintes transcrições ilustram as percepções de 

alguns respondentes em relação aos impactos gerados na área de TI e na própria organização 

pelo estabelecimento de atividades de Controle sobre a TI: 

 

Através de um bom controle nos aproximamos de uma TI mais eficiente, com maior 
desempenho, agregando, desta forma, mais valor para nossos Clientes (respondente  
n. 70). 
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Governança de TI visa ao controle dos recursos aplicados, garantindo que estão 
sendo aplicados em soluções e serviços alinhados aos direcionadores estratégicos da 
companhia, de forma transparente, controlando os riscos (respondente n. 135). 

 
Governança é antes de tudo CONTROLE. Controle estabelecido por meio de regras 
públicas, que dão transparência das decisões aos integrantes do sistema e 
previsibilidade para realizar o planejamento da organização (respondente n. 27). 

   

 

A segunda categoria semântica, que se destaca no núcleo central da representação 

social de Governança de TI é Gestão, com ordem média de evocação de 2,46, tendo sido 

evocada 37 vezes, representando 20% das evocações entre os elementos do núcleo central.  

Seu posicionamento em segundo lugar também ocorre dentro daquelas categorias 

consideradas mais relevantes para o conceito da Governança de TI, correspondendo, 

conforme Tabela 6, a 22% das palavras indicadas. 

Faz-se, neste momento, necessário buscar maiores esclarecimentos sobre a expressão 

Gestão de TI e sua distinção em relação ao termo Governança de TI. 

Assis (2011) destaca que não é clara, nas organizações, a distinção dos conceitos 

acerca de Governança e Gestão de TI. Segundo a referida autora, a Governança de TI deve 

consolidar planos de ação de alinhamento entre TI e negócios, evidenciar a confiabilidade dos 

processos de TI, incrementar a transparência e a previsibilidade em entregas e aplicação de 

recursos e aumentar a produtividade da área de TI. Assim, a Governança de TI é responsável 

pela identificação das decisões-chave em TI, pelo esclarecimento de papéis e 

responsabilidades no processo de decisão e pelo estabelecimento da forma de monitoramento. 

Nessa linha Weill e Ross (2004) mencionam que a Governança de TI envolve a definição das 

responsabilidades para as decisões relacionadas ao gerenciamento e uso da tecnologia da 

informação nas empresas.  

Complementarmente, Peterson (2004) acrescenta que tratar a gestão de TI como um 

recurso estratégico deve ser foco da Governança de TI. De acordo com Verhoef (2007), a 

Governança de TI tem impacto direto sobre a Gestão da TI, uma vez que é por meio daquela 

que um conjunto de regras é elaborado, definido, aplicado e avaliado para governar toda a 

função da TI na organização, cabendo à Gestão da TI a tomada e a implantação das decisões 

(ASSIS,2011). Alves et al. (2013) relembram que para  obter-se uma gestão e controle 

efetivos da TI, é necessário que a Governança de TI  estabeleça  direitos de decisão, processos 

e mecanismos de comunicação. Só assim, e a partir de uma TI estrategicamente alinhada aos 
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negócios, será possível a entrega de valor e contribuição para o alcance dos objetivos 

organizacionais (ALVES et al., 2013; LUNARDI, 2008; PETERSON, 2004). 

A versão do framework COBIT 5 já traz esta distinção entre processos de Gestão e 

Governança de TI, apresentando processos específicos para cada uma das disciplinas. A 

Governança de TI, segundo o modelo de referência de processo do COBIT 5 (ISACA 2012),  

é composta por 5 processos e deve garantir que as necessidades e opções dos stakeholders 

sejam avaliadas e priorizadas em função dos objetivos empresariais,  e  monitoradas em 

relação a seu desempenho, conformidade e progresso. A Gestão de TI, estabelecida por 32 

processos, planeja, constrói, executa e monitora as atividades em alinhamento com a direção 

definida pelo órgão de governança visando atingir os objetivos empresariais. 

Ao se analisar as justificativas fornecidas pelos respondentes da pesquisa sobre a 

relevância para o conceito Governança de TI das palavras classificadas na categoria Gestão, 

verifica-se que parece não existir, na empresa pesquisada, uma clara distinção entre 

Governança de TI e Gestão de TI, situação esta de ocorrência comum nas empresas, conforme 

apontado por Assis (2011). O indicativo de que um termo pode estar sendo tomado pelo outro 

por boa parte dos indivíduos foi percebido em algumas transcrições: 

 

Entendo governança como a responsável pela gestão geral (respondente n. 79). 
 
Realizar com sucesso a Governança de TI significa realizar uma boa gestão dos 
serviços, recursos e da expectativa de atendimento da organização (respondente n. 
2). 
 
[Governança de TI] é a gestão de todos os processos que envolvem a TI, buscando 
através do acompanhamento de indicadores, a melhoria dos mesmos (respondente n. 
127). 
 
 

 Já a afirmação de um dos entrevistados que “sem uma boa Gestão não existe, de fato, 

a Governança.” (respondente n. 100), evidencia uma relação de causa e efeito entre ambos os 

termos, percebida ao contrário do esperado.  Segundo Assis (2011), a Governança de TI 

estabelece as orientações e diretrizes para que a Gestão de TI possa tomar e implantar na 

prática as decisões, ou seja, para existir uma boa gestão, antes é preciso ser estabelecida uma 

boa governança. 

No entanto, alguns indivíduos demonstram perceber a Gestão como uma forma de 

concretizar, no dia-a-dia da organização, as decisões e o direcionamento estabelecido pela 

Governança de TI, que, por sua vez, visa garantir o contínuo alinhamento da TI com os 

objetivos da empresa. Assim, de acordo com esses profissionais, a gestão é responsável por:  
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indicadores de disponibilidade, orçamento e projetos. 
 
otimizar resultados,  reduzir custos, observar com clareza as necessidades dos 
clientes, melhorar processos e identificar falhas (respondente n. 40). 
 
 

Adicionalmente, foi destacado que a Gestão da TI deve estar sempre orientada por: 
 
 

drivers estratégicos da empresa, (responsáveis pelo) [...] alinhamento de toda a 
estrutura para atingir um objetivo estratégico definido. (respondente n. 116).  
 

 
Conclui-se que o significado do termo Gestão não se apresenta único e homogêneo no 

grupo pesquisado, sendo que a detecção de espelhamento entre as palavras Gestão e 

Governança sugere que o modelo de Governança de TI implantado é percebido, ao menos por 

parte dos profissionais, possuindo características ligadas ao nível tático e operacional. 

As outras três categorias semânticas identificadas como prováveis elementos do 

núcleo central da representação social da Governança de TI, Estratégia, Planejamento e 

Alinhamento, embora não se apresentem tão destacadas quanto Controle e Gestão, são 

consideradas importantes dado que apresentaram ordem média de evocação inferior à OME 

média e respondem, ao todo, por 42 % das evocações dos elementos do núcleo central. 

As categorias semânticas Estratégia e Alinhamento serão analisadas em conjunto, 

pois segundo o ITGI, o alinhamento estratégico entre TI e negócios é considerado 

praticamente  sinônimo de estratégia de TI,  envolvendo  adicionalmente em seu escopo a 

integração entre as operações da empresa com as de TI (ITGI, 2003). 

Estratégia é a terceira categoria semântica mais citada no quadrante do núcleo central, 

correspondendo a 16% das evocações. No entanto, ocupa o quinto lugar entre aquelas 

destacadas pelos respondentes como mais relevante para definir o conceito de Governança de 

TI, tendo recebido ao todo 7 indicações (11% do total das categorias semânticas apresentadas 

na Tabela 6). 

Por sua vez, a categoria semântica Alinhamento, em relação aos elementos do núcleo 

central, compreendeu apenas 10% das palavras evocadas. No entanto foi citada por 10 

respondentes como categoria mais relevante, correspondendo a 15% dos elementos da Tabela 

6. Vale notar que a categoria semântica Alinhamento apresenta a segunda menor ordem de 

evocação, sugerindo sua relevância para aqueles respondentes que a evocaram.  
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Assim, as evocações das categorias semânticas Estratégia e Alinhamento somam ao 

todo 26% das evocações do núcleo central, valor similar ao percentual de respondentes que 

consideram uma ou outra como mais relevante para o conceito de Governança de TI, 

sugerindo uma possível intercambialidade e/ou complementaridade entre seus significados. 

Weill e Ross (2004) afirmam que as decisões de alto nível sobre o papel estratégico da 

TI para os negócios devem estar no radar da Governança de TI, a qual, segundo Peterson 

(2004), deve estabelecer as regras e procedimentos para a tomada e acompanhamento dessas 

decisões. 

Segundo a norma ISO/IEC (2008), a Governança de TI inclui estratégias e políticas 

para o uso da TI na organização. Envolve, assim, a tradução da estratégia do negócio em 

direcionadores para as atividades de TI, refletindo o alinhamento da TI aos objetivos da 

organização (LUNARDI, 2008; ITGI, 2003; PETERSON, 2004). 

Em relação às justificativas daqueles indivíduos que consideram Estratégia a 

categoria semântica mais relevante para o conceito de Governança de TI, foi comentado que a 

Governança de TI “abrange diversas atividades da função TI”, que devem estar “norteadas 

pelo planejamento estratégico de TI”, que por sua vez deve garantir o “alinhamento à 

estratégia da empresa”, para que, dessa forma, seja possível gerar os resultados almejados 

pela organização. Essas justificativas estão de acordo com muitas das definições encontradas 

na literatura para o termo Governança de TI, refletindo a importância do papel estratégico da 

TI na organização (ITGI, 2006; VAN GREMBERGER; DE HAES, GULDENTOPS, 2004; 

RIBBERS; PETERSON; PARKER, 2002, WEILL; ROSS, 2004). 

Daqueles que declararam como mais relevante para definir Governança de TI palavras 

categorizadas como Alinhamento, cerca de metade atrelou o conceito de Alinhamento ao de 

Estratégia, como demostram as seguintes passagens: 

 
a Governança de TI é que promove o alinhamento estratégico da TI à estratégia da 
organização (respondente n. 32). 

 
a execução de (atividades de) TI deve estar obrigatoriamente alinhada à estratégia do 
negócio  (respondente n. 68). 

 
Alinhamento estratégico é a mola mestre de uma governança corporativa 
(respondente n. 56). 
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Percebe-se, assim, que a principal visão dos respondentes é que o alinhamento entre TI 

e negócios deve garantir que os recursos, ferramentas e soluções de TI alavanquem os 

negócios da empresa. 

De fato, o alinhamento estratégico entre TI e negócios é citado por diversos autores 

como um dos principais elementos a serem endereçados pela Governança de TI, responsável 

pela entrega de valor da TI para a organização (ALVES, 2013; BERMEJO et al., 2014; VAN 

GREMBERGER, 2004, 2009; VAN GREMBERGEN, DE HAES, GULDENTOPS; 2004; 

RIBBERS; PETERSON; PARKER, 2002; WEBB; POLLARD; RIDLEY, 2006).  

Portanto, pode-se concluir que o entendimento de Alinhamento e Estratégia, para os 

sujeitos pesquisados, vai ao encontro do exposto pela literatura, ou seja, que a Governança de 

TI deve por meio de seus mecanismos, garantir o alinhamento da TI à estratégia da 

organização, estabelecendo, assim, uma estratégia para a área de TI, para que esta gere valor 

aos negócios e permita o alcance dos objetivos organizacionais. 

O último provável elemento do núcleo central, Planejamento, representa 15% das 

evocações do quadrante. No entanto, figura imediatamente abaixo da linha de corte 

estabelecida para a análise das respostas à pergunta, sobre a palavra mais relevante para 

definir a Governança de TI, tendo sido citada por cinco indivíduos. 

As argumentações dos profissionais de TI sobre a relevância das palavras 

categorizadas como Planejamento estão relacionadas à otimização dos recursos de TI para 

atender às demandas, conforme pode ser exemplificado pela transcrição a seguir: 

 

Pois é através do planejamento que a TI define as demandas que irá realizar, prioriza 
as demandas de acordo com os recursos disponíveis, prevê a capacidade necessária 
para atendimento das demandas etc. (respondente n. 50). 

 

 As definições de Governança de TI apresentadas pelos profissionais que indicaram a 

categoria Planejamento como a mais importante, revelaram-se intimamente ligadas ao 

processo de planejamento dos investimentos em TI, incluindo as etapas de priorização, e 

acompanhamento da realização física e financeira, conforme demonstram as transcrições 

abaixo: 

 

Entendo [a Governança de TI] como o processo em que a TI planeja o seu portfólio 
de novas soluções, serviços, aquisições etc., ou até mesmo a melhoria deles. 
Envolve também as diretrizes e critérios para priorização, validação e aprovação das 
demandas, assim como a gestão e o acompanhamento da realização física e 
orçamentária de seus projetos (respondente n. 51). 
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[Governança de TI] é a Gestão de demandas e recursos disponíveis - materiais, 
tecnológicos, humanos e outros -, planejamento das soluções a serem entregues, 
entrega dos produtos/serviços, controle da qualidade e planejamento da evolução 
contínua (respondente n. 107). 

 

Assim, a Governança de TI estaria associada às atividades de planejamento conforme 

destacado pelos respondentes da pesquisa. Esse ponto de vista parece fazer sentido para o 

grupo, dado que o modelo de Governança de TI foi instituído na empresa visando à 

otimização de recursos de TI, de forma a configurar uma resposta da área de TI à necessidade 

da empresa de redução de custos. Daí, seu enfoque em disciplina orçamentária, propondo-se a 

aprimorar o planejamento do portfólio de TI e seu acompanhamento físico e financeiro. 

A priorização dos investimentos em TI, ou seja, as decisões sobre quanto e em que 

investir, foram destacadas por Weill e Ross (2004) como um dos interesses da Governança de 

TI.  

Em outra leitura, a Governança de TI seria responsável por fornecer a direção e, assim, 

permitir um efetivo planejamento das atividades da área de TI. Essa noção encontra respaldo 

no COBIT 5 (ISACA, 2012). 

  

6.2 Elementos do Sistema Periférico 

 

As categorias Decisão, Diretrizes e Padronização, localizadas no quadrante inferior 

direito do Gráfico 5, foram identificadas como os prováveis componentes do sistema 

periférico da representação social, de acordo com a técnica do quadro de quatro casas de 

Vergés. 

Estes componentes refletem os aspectos menos rígidos da representação social 

estudada. São ideias que, embora sejam associadas por profissionais de TI ao conceito de 

Governança de TI, não são consideradas essenciais para o seu entendimento, sendo mais 

facilmente modificáveis, regulando e adaptando o núcleo central às experiências e 

necessidades cotidianas individuais (SÁ, 2002; MARQUES; OLIVEIRA; GOMES, 2004). 

De acordo com a revisão de literatura realizada no presente trabalho, seria razoável 

esperar que Decisão figurasse entre os elementos do núcleo central da representação social de 

Governança de TI, uma vez que em cerca da metade das definições (ALVES, 2013; ISACA, 

2012; LUNARDI, 2008; PETERSON, 2004; SIMONSSON; JOHNSON, 2006; WEILL; 
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ROSS, 2004) apresentadas para o referido termo (Quadro 3), esse elemento é destacado 

explicitamente, sendo a Governança de TI equiparada com a estrutura,  distribuição das 

responsabilidades e  direitos para a tomada de decisão sobre os assuntos de TI. 

A própria definição de Governança Corporativa, disciplina de onde a Governança de 

TI é derivada, expressa a tomada de decisão como um de seus elementos-chave (OECD, 

2004). 

No entanto, a categoria semântica Decisão apresentou uma frequência de evocação 

(15), embora próxima, inferior à frequência média (16) e uma ordem média de evocação de 

3,47, muito superior à OME média de 2,9. Esses resultados a posicionaram como provável 

elemento do sistema periférico da representação social de Governança de TI, contrariando o 

esperado. Adicionalmente, a categoria também não demonstrou representatividade dentre as 

aquelas como mais relevantes na definição do conceito de Governança de TI, sendo indicada 

por apenas 3 respondentes por essas características. 

Talvez, poder-se-ia cogitar que a razão para a baixa relevância do termo Decisão, 

esteja ligada à implantação recente do modelo de Governança de TI. O modelo foi concebido 

no fim de 2012, sendo aplicado a partir de 2013, especialmente voltado para a obtenção de 

disciplina orçamentária. Seria esperado que, por tratar-se de um mecanismo recente, utilizado 

por completo em apenas dois ciclos de planejamento, provavelmente estaria em processo de 

evolução, clareando indefinições e corrigindo possíveis falhas. No entanto, este argumento 

não se sustenta, pois somente 19% dos respondentes classificaram o modelo de Governança 

de TI nos dois estágios de menor maturidade. 

Outra possível explicação para Decisão não ter sido percebida como um elemento-

chave no conceito de Governança de TI seria a característica histórica dos direitos de decisão 

sobre a priorização das demandas de TI não ser de responsabilidade da área de TI na 

organização. Essas decisões eram tomadas pelas áreas demandantes, detentoras de um 

orçamento pré-estabelecido, com pouca influência da área de TI. A Governança de TI não 

trouxe uma mudança significativa da participação da TI nesse processo decisório, pois o 

direito de decisão continuou fora da área de TI, passando a pertencer à área gestora do 

processo ao qual a demanda visa atender. A influência da TI neste processo decisório 

restringe-se ao apoio que fornece aos gestores dos processos, esclarecendo dúvidas e tecendo 

considerações em relação às demandas recebidas. 
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Weill e Ross (2004) destacam que além da priorização de investimos, existem mais 

quatro grandes tipos de decisões a serem endereçadas pela Governança de TI: o papel 

estratégico da TI; a arquitetura de TI; a infraestrutura de TI e as necessidades das soluções de 

TI. 

Estes últimos quatro tipos de decisão, aparentemente são tomados pela unidade de TI. 

Na prática, porém, exceto por questões relacionadas à infraestrutura e serviços de TI 

centralizados, a área de TI demonstra pouca autonomia em suas decisões. Assim, mesmo que 

a TI tenha por objetivo exercer um papel estratégico para a organização, há poucas chances 

dessa decisão produzir efeitos práticos. Até mesmo algumas decisões envolvendo questões 

mais técnicas relacionadas à Arquitetura de TI contrariam as políticas de TI, atendendo a 

interesses específicos de algumas áreas da companhia. O mesmo se aplica à definição dos 

requisitos de negócios, os quais muitas vezes refletem especificidades desnecessárias, 

prejudicando o ótimo global. 

Outro provável componente do sistema periférico é a categoria semântica Diretriz, a 

qual parece estar intimamente ligada ao processo de tomada de decisões, que, para exibir 

coerência, deve seguir diretrizes e orientações pré-estabelecidas por um corpo diretivo. 

Segundo Assis (2011), a Governança de TI estabelece as orientações e diretrizes para que a 

Gestão de TI possa implantar as decisões tomadas. O COBIT 5 também preconiza que a 

Governança  é responsável pela orientação em relação à priorização e à tomada de decisão, 

realizando monitoramento do desempenho e da conformidade para garantir o alcance do 

objetivos organizacionais (ISACA, 2012). Essa característica é destacada claramente na 

transcrição: 

 
alguns dos propósitos de uma Governança é o de definir objetivos e fornecer 
diretrizes para condução de atividades e processo de tomada de decisão 
 (respondente n. 39). 

 

É a partir do estabelecimento, divulgação e clara compreensão dessas diretrizes, 

tradutoras do direcionamento da área de TI, que se torna possível garantir o alinhamento da TI 

com a estratégia da organização.  

O último elemento do sistema periférico está representado pela categoria 

Padronização. Traz a noção de que é preciso que as atividades de TI sigam padrões pré-

estabelecidos, visando à garantia de homogeneidade em atividades correlatas desempenhadas 

por áreas distintas.  
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Parece estar relacionada à necessidade de garantir a organização e padronização de 

processos, o que remete à necessidade de controle, operacionalizada geralmente por 

frameworks que exibem modelos de referência de processos.   

A Padronização apoiaria, assim, a implementação das decisões, facilitando a gestão e 

garantindo que as atividades de TI mantenham-se continuamente aderentes e alinhadas à 

estratégia da organização, conforme destacado pela transcrição: 

 
[A importância da padronização se dá] devido à necessidade de que todos trabalhem 
de forma uniformizada, conheçam suas responsabilidades e os rumos da empresa, de 
forma a contribuir para a eficiência da gestão (respondente n. 28). 

 

A menção pelos respondentes da necessidade de padronização das atividades de TI 

poderia sinalizar a existência de dificuldades cotidianas vivenciadas por estes profissionais na 

tradução da estratégia da organização para o dia-a-dia da TI.  

 

6.3 Elementos da Zona de Contraste 

 

Os elementos do quadrante superior direito e inferior esquerdo, possibilitam uma 

interpretação menos direta da representação social, pelo fato de apresentarem apenas uma 

relação de proximidade tanto com o núcleo central quanto com o sistema periférico (TURA, 

1997). 

As categorias semânticas presentes no quadrante da zona de contraste são aquelas que 

apresentam baixa frequência de evocação e ordem de evocação inferior à OME média, ou 

seja, são prontamente evocadas por um pequeno grupo de indivíduos. 

Esses elementos têm relevância para os sujeitos que os evocaram, podendo reforçar as 

noções presentes no quadrante da 1ª periferia ou revelar a existência de um subgrupo 

minoritário portador de uma representação social diferente (OLIVEIRA et al., 2005), a qual 

pode contrastar com o núcleo central. São elementos que possuem maiores chances de vir a 

fazer parte do núcleo central da representação social da Governança de TI, já que minorias 

podem vir a influenciar o grupo maior.  

Framework, Organização e Responsabilidades constituem os elementos da zona de 

contraste, conforme o Gráfico 5. 
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A categoria representada por Framework está relacionada à adoção das melhores 

práticas para Governança de TI, onde o ITIL e o COBIT podem ser citados como 

instrumentos contendo modelos de referência de processos utilizados para facilitar a adoção 

dessas práticas. 

A visão da Governança de TI como um processo, o que, segundo Assis (2011), impera 

no meio profissional, contempla práticas ligadas ao controle da tecnologia, à definição de 

processos, procedimentos e políticas que permitam à organização medir, monitorar e avaliar a 

sua situação em relação a certos fatores, critérios e melhores práticas predefinidas (WEBB; 

POLLARD; RIDLEY, 2006).  

Já Organização apresenta a menor ordem de evocação da representação social (2,0), 

sinalizando grande importância para o grupo que a evocou. Dos 14 respondentes que a 

evocaram, cinco a consideram como a mais importante dentre as palavras  que evocaram.  

A categoria semântica Organização parece referir-se à organização das atividades e 

processos de TI, bastante associada aos frameworks de controle e gestão das atividades e 

serviços de TI.  As passagens seguintes demonstram esta percepção: 

 
 

A governança nada mais é que uma forma específica e aplicada de como organizar a 
empresa, departamento ou grupo para atingir determinados fins (respondente n.113). 

  
Governança de TI é a forma utilizada para gerir as atividades de TI, através de 
processos ordenados (respondente n. 37). 

 
 

Quanto à Responsabilidades, essa categoria apresenta a menor frequência dos 

elementos da representação social, porém sua prontidão de evocação também denota sua 

importância para um subgrupo de indivíduos, o que pode ser confirmado pelo fato de que 

dentre os 11 respondentes que a evocaram, quatro a consideram central para o entendimento 

do conceito de Governança de TI. A seguinte transcrição ilustra este aspecto:  

 

A governança de TI deve explicitar as responsabilidades pelas decisões de TI dentro 
da organização em seus diversos níveis (respondente n. 46). 

 
De fato, a importância da definição de papéis e responsabilidades nas decisões 

relativas à TI é  largamente enfatizada por inúmeros pesquisadores (ALVES, 2013; ISACA, 

2012; LUNARDI, 2008; PETERSON, 2004; SIMONSSON; JOHNSON, 2006; WEILL; 

ROSS, 2004). 
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Os elementos identificados na zona de contrate parecem não contrastar, mas sim 

reforçar o núcleo central, uma vez que Frameworks são modelos utilizados para o Controle e 

Gestão dos processos de uma forma organizada, haja vista seu uso em procedimentos de 

auditoria. A palavra Responsabilidades, também endereça aspectos de Controle, pois está 

relacionada a aplicação dos direitos de Decisão.  A partir de responsabilidades bem definidas, 

é possível promover a prestação de contas e garantir a transparências das ações.  

 

6.4 Elementos da 1ª Periferia  

 

As categorias semânticas que se encontram na primeira periferia do quadro de quatro 

casas de Vergés guardam uma relação de proximidade com o núcleo central, apresentando um 

caráter evolutivo e flexível, podendo vir a integrar o núcleo central da representação social 

(OLIVEIRA, 2005). 

Pode-se constatar que Processos, apesar de apresentar a segunda maior frequência de 

evocação, não figura entre os elementos do núcleo central, pois sua ordem média de evocação 

é igual a 3,05 - superior à OME média, cujo valor é 2,90 - sugerindo que a categoria 

semântica  Processos provavelmente tem uma importância secundária para o grupo. 

No entanto, para 11 dos respondentes (17% dos elementos da Tabela 6) mostrou-se a 

categoria semântica considerada mais relevante para definir Governança de TI, revelando uma 

aparente contradição.  

Analisando-se as justificativas a respeito da relevância da categoria semântica 

representada pela palavra Processos, verificou-se que poderia estar relacionada a uma 

variedade de significados: a um conjunto de processos necessários para o estabelecimento da 

Governança de TI; ao modelo implantado de Governança de TI, orientado pelos processos da 

empresa pesquisada; e à melhoria dos processos de TI ou da própria organização.  

O modelo de Governança de TI implantado é fundamentalmente baseado nos 

processos organizacionais, intitulando-se Governança de TI por Processos. Por esse modelo, 

as demandas de TI de todas as áreas da organização devem ser classificadas de acordo com os 

processos organizacionais a que visam atender. Por exemplo, se a área de exploração e 

produção de óleo e gás apontar a necessidade de desenvolvimento de uma nova solução de 

recursos humanos, essa necessidade será associada ao processo organizacional de gestão de 

recursos humanos (RH), cujo gestor está localizado organizacionalmente na área de RH 
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corporativa.  Em um modelo de governança orientado por processos, cabendo aos gestores de 

processos decidirem sobre a validade da demanda e realizar a sua priorização frente às 

demais, respeitando um limite orçamentário definido pela companhia para o processo sob sua 

responsabilidade.  Dessa forma, o gestor, ao validar e priorizar uma demanda de TI, dentro do 

orçamento do processo sob o qual possui gestão, estará fornecendo autorização necessária 

para que a área de TI a execute. 

Weill e Ross (2004) e Lunardi (2012) observam que a Governança de TI pode ser 

implantada por meio de diferentes mecanismos e práticas para coordenar as atividades 

associadas ao planejamento, organização e controle da TI, os quais podem variar de acordo 

com as características da organização. 

Talvez, em parte, essa seja a explicação para a grande quantidade de evocações 

classificadas na categoria semântica Processos. A realidade dos profissionais de TI da 

empresa pesquisada exibe um modelo de Governança de TI segundo processos 

organizacionais, sendo razoável esperar, assim, que essa característica se reflita na noção que 

esse grupo possui sobre Governança de TI. 

Algumas transcrições descrevem como condição para o sucesso da Governança de TI, 

a clara definição dos processos organizacionais: 

 

a partir do momento que a empresa define e conhece seus processos, ela é capaz de 
definir também as diretrizes que (os) vão guiar [...] e consequentemente promover o 
alinhamento necessário para que se faça cumprir a governança de TI (respondente n. 
124). 

 
sem processos bem definidos não haverá governança (respondente n. 3). 

 
quando os processos são bem definidos a companhia sabe bem o que acompanhar na 
entrada, meio e saída (respondente n.72). 
 

 

Outra interpretação de Processos está relacionada à visão da Governança de TI como 

um conjunto de processos que devem ser seguidos para governar, gerir e controlar as 

atividades de TI, medindo-as, monitorando-as e avaliando-as de acordo com critérios e 

melhores práticas predefinidas, tornando a tecnologia da informação estrategicamente 

alinhada e possibilitando a entrega de valor aos negócios (ALVES et al., 2013; WEBB; 

POLLARD; RIDLEY, 2006; DE HAES; VAN GREMBERGER, 2004; ISO/IEC, 2008; 

ISACA, 2012; LUNARDI, 2008). 

 As seguintes transcrições demonstram esse entendimento: 
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[Governança de TI é] a definição de processos que devem ser seguidos por toda uma 
corporação para melhoria de produtividade e qualidade resultando numa tomada de 
decisão mais assertiva. É através da governança que é possível medir e controlar 
projetos e processos. É necessário que os processos sejam coerentes e mantidos 
continuamente (respondente n. 115). 

 

Governança de TI é o conjunto de processos e ferramentas de gestão que coordenam 
as atividades de todos os atores nos três níveis (operacional, tático e estratégico) de 
modo a alcançar os objetivos estratégicos (respondente n.73). 

 

[Governança de TI] é um conjunto de práticas, padrões, processos e controles que 
tem como objetivo o desempenho da TI (respondente n. 86). 

 

Outra possível interpretação poderia considerar que o termo Processos esteja se 

referindo aos processos de TI, os quais, sob a ótica de alguns respondentes, devem ser 

organizados, controlados e melhorados pela Governança de TI. Algumas passagens extraídas, 

da questão aberta do questionário que solicita aos respondentes a definição do conceito de 

Governança de TI ilustram esse ponto de vista: 

 

[É a Governança de TI] que promove o alinhamento estratégico da TI à estratégia da 
organização, através da gestão dos processos, das iniciativas, do portfólio e da 
arquitetura de TI (respondente n.33). 

 

[Governança de TI] é otimizar nossos processos, uso de recursos e gestão 
orçamentária (respondente n.120). 

 

[Governança de TI é o] conjunto de ferramentas e técnicas que visam proporcionar a 
uma organização de TI maior controle sobre seus processos, visando (à) otimização 
nos seus resultados e maior alinhamento ao negócio (respondente n.105). 

 

As passagens anteriores parecem demonstrar a existência do entendimento, por alguns 

profissionais de TI, que a gestão dos processos de TI faz parte do âmbito da Governança de 

TI. Novamente, percebe-se uma falta de clareza na distinção entre os conceitos de 

Governança de TI e Gestão de TI, conforme observado por Assis (2011). 

Talvez, o fato do termo Processos apresentar múltiplas interpretações possa ter 

contribuído para que  sua ordem média de evocação fosse superior à OME média.  

Na fronteira com o sistema periférico, encontra-se a categoria semântica Direção, cuja 

frequência de evocação é igual à FME, conforme pode ser visualizado no Gráfico 5. 
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Vários autores reconhecem a Governança de TI como um sistema responsável pela 

direção e controle do uso da Tecnologia da Informação de forma a suportar a organização no 

alcance dos objetivos (ISO/IEC 38500; 2008; Peterson, 2004). Esse ponto mostra-se 

intimamente ligado ao conceito de Governança Corporativa, pois a definição de papéis e 

responsabilidades na tomada de decisão é consequência direta da aplicação do princípio de 

accountability, estabelecendo a forma com que as organizações são dirigidas.  

O modelo de Governança de TI implantado, ao estabelecer limites orçamentários e 

definir as responsabilidades pela priorização da carteira de investimentos em TI, estaria 

dirigindo o uso de TI na empresa. Essa visão parece ser partilhada por uma parcela dos 

profissionais de TI da empresa pesquisada, porém não demonstra ser essencial para o 

entendimento do conceito de Governança de TI, uma vez que o termo Direção não figura 

entre os componentes do núcleo central da representação social.  

 
6.5 Governança de TI - Literatura Científica x Representação Social 
 

Conforme apresentado nas seções anteriores, foi verificado que muitos dos 

componentes da Governança de TI enfatizados pela literatura científica estão presentes na 

representação social obtida junto aos profissionais de TI da empresa pesquisada. Alguns 

desses elementos aparecem destacados no núcleo central, mostrando-se essenciais para o 

grupo. Outros têm importância secundária, ao localizarem-se no sistema periférico, e há ainda 

aqueles componentes cuja interpretação não é conclusiva, uma vez que se localizam em 

quadrantes que guardam relação de proximidade tanto com o núcleo central quanto com o 

sistema periférico.  

Adicionalmente, também foi percebida a existência de componentes da representação 

social de Governança de TI que não guardam relação com as definições na literatura a 

respeito do tema.  

Por outro lado, constatou-se que vários componentes salientados pela literatura de 

Governança de TI não figuram em quaisquer dos quadrantes da representação social.  

O Quadro 9 compara a literatura científica e a  percepção dos profissionais de TI sobre 

Governança de TI, refletida na representação social identificada por este trabalho, 

evidenciando os pontos comuns e dissonantes. 
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Quadro 9 - Comparação da representação social de Governança de TI com a literatura científica 

Componentes  
da Governança 

 de TI  

Descrição dos Componentes da 
Governança de TI Literatura científica (fontes) 

Percepção 
dos 

profissionais 
de TI via TRS 

Alinhamento  

A Governança de TI: 
• Visa garantir o alinhamento 

estratégico/ fusão entre a TI e os 
negócios 

• Apoia e habilita a estratégia da 
organização para o alcance de 
seus planos e objetivos. 

• Disciplina a formulação, 
execução e acompanhamento da 
estratégia de TI. 

Alves et al. (2013);   
Bermejo et al. (2014); Lunardi (2008); 
ISACA (2012); ISO/IEC (2008); 
Peterson (2004); 
Van Grembergen; De Haes e Guldentops 
(2004); 
Van Grembergen e De Haes (2009); 
Sambamurthy e Zmud (1999); Simonsson 
e Johnson, (2006); 
Webb, Pollard e Ridley (2006). 

Mandatório  
(núcleo 
central) 

Estratégia 

Controle 
• Controle e rastreamento de TI 
• Controle do portfólio TI 

 

Alves et al. (2013); ISO/IEC (2008); 
Lunardi (2008); Peterson (2004); 
Simonsson e Johnson (2006); 
Van Grembergen, De Haes e Guldentops 
(2004); Webb, Pollard e Ridley (2006). 

Gestão 
Gerenciamento de TI (tático e 
operacional) 

−  

Planejamento Planejamento orçamentário de TI −  

Decisão 
Tomada de decisão referente a TI , 
quem decide o que. 

Alves et al. (2013);  Lunardi (2008); 
Peterson (2004); Simonsson e Johnson 
(2006); Weill e Ross (2004). Secundário  

(sistema 
periférico) Diretrizes 

Orientações para as decisões e 
atividades relacionadas à TI 

−  

Padronização Atividades de TI padronizadas −  

Direção 
A Governança de TI é responsável 
por dirigir o uso da TI na 
organização. 

ISO/IEC (2008); Peterson (2004). 
Inconclusivo 
 (1ª periferia) 

Processos 
Conjunto de processos utilizados 
como mecanismos de Governança 
de TI 

Alves et al. (2013); Bermejo et al. (2014); 
ITGI (2006); 
Van Grembergen e De Haes (2009). 

Framework 

Corresponde a artefatos utilizados 
para medir, monitorar e avaliar a 
situação da empresa em relação a 
melhores práticas. 

−  

Inconclusivo  
(zona de 
contraste) 

Organização 
Organização de processos e 
atividades de TI  

−  

Responsabilidades 

Responsabilidades, padrões de 
autoridade e direitos de decisão 
sobre os assuntos de TI 

 

Alves (2013); Lunardi (2008); Peterson 
(2004); Sambamurthy e Zmud (1999); 
Simonsson e Johnson (2006); Van 
Grembergen e De Haes (2009); Weill e 
Ross (2004). 

Desempenho 
Gestão do desempenho da TI, 
quanto à eficiência e eficácia. 

ISACA (2012); ISO/IEC (2008); 
Van Grembergen; De Haes e Guldentops 
(2004); Webb, Pollard e Ridley (2006); 

−  

Riscos 
Gerenciamento de riscos relativos 
ao uso de TI. 

Fernandes e Abreu (2008); Van 
Grembergen; De Haes e Guldentops 
(2004); Webb; Pollard e Ridley (2006). 

−  

Valor 
Os investimentos em TI devem 
gerar valor para o negócio. 
 

Alves et al. (2013); Bermejo et al. (2014); 
Van Grembergen e De Haes (2009); Webb; 
Pollard e Ridley, (2006). 

−  

Mecanismos de 
relacionamento 

Mecanismos ou habilidades de 
liderança, relacionamento e 
comunicação utilizados pela 
Governança de TI. 

Alves et al. (2013); Bermejo et al.(2014); 
ITGI (2006); Simonsson e Johnson 
(2006);Van Grembergen e De Haes (2009). 

−  

*Não é referenciado diretamente nas definições. Aparece como um dos muitos mecanismos de processos da Governança de 
TI  em Alves et al. (2013); Bermejo et al. (2014); Peterson (2004); Simonsson e Johnson (2006); Van Grembergen e De Haes 
(2009).  
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7 CONCLUSÃO 

 

Este capítulo sumariza e discute as conclusões da pesquisa a partir da análise dos 

resultados gerados. Também destaca as implicações gerências e acadêmicas provenientes do 

presente trabalho. Na sequência, são comentadas suas limitações e fornecidas sugestões para 

pesquisas complementares. 

A pergunta de pesquisa “Qual a representação social de Governança de TI segundo os 

profissionais de TI de uma empresa de petróleo brasileira?” foi respondida utilizando-se a 

Teoria da Representação Social (TRS), identificando-se e comparando-se as percepções dos 

participantes da pesquisa com a literatura revisada sobre o tema Governança de TI.  

Os objetivos intermediários foram alcançados da seguinte maneira:  

1) Por meio da pesquisa bibliográfica, compreendeu-se o conceito de Governança de TI, 

sob diferentes perspectivas, tanto acadêmicas, como  práticas. 

2) A Teoria da Representação Social foi estudada, assim como os procedimentos 

realizados pelo software EVOC, para construir o quadro quatro casas de Vergés, 

permitindo que os mesmos cálculos fossem executados por meio de planilhas 

eletrônicas, sem prejuízo da qualidade dos resultados, abrindo espaço para a realização 

de outros trabalhos sem a necessidade de aquisição desse software.  

Os resultados apresentados mostraram-se amparados pela literatura pesquisada, 

estando, em sua grande maioria, associados direta ou indiretamente a alguma referência 

bibliográfica exposta nesta dissertação. 

 A amostra estudada apresentou características aderentes ao mercado de TI, em relação 

à idade, nível de escolaridade e área de formação. A grande maioria dos participantes 

declarou conhecer o termo Governança de TI e reconheceu existir na empresa pesquisada um 

modelo de Governança de TI implantado. Todos os participantes, gestores ou ocupantes de 

funções técnicas, atuavam em diversas atividades, todas elas condizentes com o escopo da 

Governança de TI, mostrando-se um público adequado para a pesquisa sobre a representação 

social desse conceito. 

Assim, a partir da análise do referencial teórico, dos dados coletados e dos resultados 

obtidos é possível fazer algumas considerações a respeito da percepção dos profissionais de 

TI sobre Governança de TI. A princípio, o conceito de Governança de TI para os profissionais 

pesquisados parece envolver apenas alguns dos elementos levantados no referencial teórico, 
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confirmando a visão de vários autores que destacam as diversas definições encontradas na 

literatura para Governança de TI. 

A função de controle da Governança de TI aparece em destaque no núcleo central da 

representação social, demonstrando que o entendimento dos profissionais está bastante 

alinhado com o da literatura de Governança de TI, apresentando, em relação a este ponto, 

forte vínculo com conceito de Governança Corporativa. Academicamente, o elemento 

controle é reconhecido como um dos pilares do conceito de Governança de TI (ALVES, 2013; 

LUNARDI, 2008; PETERSON, 2004; VAN GREMBERGEM; DE HAES; GULDENTOPS, 

2004, WEBB; POLLARD; RIDLEY, 2006), tendo sido derivado diretamente da noção de 

Governança Corporativa (WEBB; POLLARD; RIDLEY, 2006).  Uma boa Governança 

Corporativa pressupõe mecanismos para dirigir e controlar uma organização. (OECD, 2004). 

Dessa forma, a Governança de TI, é responsável pelo controle do uso da TI na organização 

(ALVES, 2013; LUNARDI, 2008; ISO/IEC, 2008; WEBB; POLLARD; RIDLEY, 2006). 

Outro aspecto do conceito de Governança de TI considerado importante pelos 

profissionais de TI refere-se ao alinhamento estratégico da área de TI com objetivos 

organizacionais. A Governança de TI deve garantir que este alinhamento aconteça e que 

permeie todas as atividades de TI. Esse resultado já era esperado, uma vez que na literatura 

sobre Governança de TI, o alinhamento estratégico é destacado por diversos autores como 

área de foco, ou domínio da Governança de TI, sendo referenciado em várias das definições 

apresentadas neste trabalho TI (LUNARDI, 2008; ITGI, 2003; PETERSON, 2004; WEILL; 

ROSS, 2004). 

Ademais, pode-se concluir, em face da análise realizada, que os profissionais de TI 

não têm uma clara distinção entre os conceitos de Governança e Gestão de TI, algumas vezes 

tomando um pelo outro.  Esse fato parece ser algo comum no mundo corporativo, conforme 

observado por Assis (2011). Assim, na empresa pesquisada, os profissionais de TI parecem 

atribuir à Governança de TI as funções de gestão de atividades mais operacionais, não estando 

claro para eles que a Governança seria responsável por dar direção para uma adequada e 

efetiva execução do planejamento e gestão das diversas atividades de TI, incluindo a 

formação do portfólio e  o uso dos recursos de TI (ASSIS, 2011; ISACA, 2012). 

Por sua vez, os termos Direção e Decisão, de grande destaque na literatura de 

Governança de TI (ALVES, 2013; ISACA, 2012; LUNARDI, 2008; PETERSON, 2004; 

SIIIMONSSON; JOHNSON, 2006; WEILL; ROSS, 2004), não aparecem como elementos 

estruturantes para o conceito de Governança de TI no ponto de vista dos profissionais de TI 
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da empresa pesquisada, se localizando, respectivamente, na primeira e segunda periferias da 

representação social. 

Expressões referentes a mecanismos de relacionamentos entre área de TI e demais 

áreas da organização, destacados por Bermejo (2014) e Lunardi (2008) entre outros, como 

elementos necessários para garantir o perfeito alinhamento entre TI e negócios, nem chegam a 

aparecer em quaisquer dos quadrantes da representação social. Segundo os referidos autores, 

não é possível estabelecer uma boa Governança de TI sem a presença destes mecanismos. 

 Embora a empresa pesquisada adote alguns desses mecanismos de relacionamento, 

como, por exemplo, o catálogo de serviços e portal corporativo, talvez, seus profissionais de 

TI não considerem tais mecanismos como instrumentos da Governança de TI propriamente 

dita, o que justificaria a ausência de vocábulos a eles associados na representação social de 

Governança de TI. Outra possibilidade seria esses mecanismos serem reconhecidos pelos 

profissionais de TI como instrumentos da Governança de TI, porém seriam tão irrelevantes 

para o grupo que nem chegam a aparecer na representação social.      

Adicionalmente, não foram identificados na representação social, outros elementos 

destacados na literatura de Governança de TI como a responsabilidade da Governança de TI 

por: a) garantir que os investimento em TI gerem valor para a organização (ALVES et al., 

2013; BERMEJO et al, 2014; WEBB; POLLARD; RIDLEY, 2006); b)  gerenciar o  

desempenho da TI (ISACA, 2012; ISO/IEC, 2008; VAN GREMBERGEN; DE HAES; 

GULDENTOPS, 2004; WEBB; POLLARD; RIDLEY, 2006) e c) gerir os  riscos existentes 

pelo uso de  TI na organização (FERNANDES; ABREU, 2008; VAN GREMBERGEN; DE 

HAES; GULDENTOPS, 2004; WEBB; POLLARD; RIDLEY, 2006).  

Conclui-se, assim, que o conceito de Governança de TI ainda não apresenta muita 

clareza para os profissionais pesquisados, o que talvez possa ser explicado pela recente 

implantação do modelo de Governança de TI na empresa analisada. Mesmo assim, algumas 

das facetas do conceito de Governança de TI parecem já enraizadas, como a função de 

controle e de garantia de alinhamento estratégico. 

Dessa forma, considerando os elementos presentes no núcleo central da representação 

social, propõe-se uma nova definição de Governança de TI, retratando uma percepção 

particular dos profissionais de TI da empresa pesquisada, provavelmente relacionada a 

aspectos da empresa e seu modelo de Governança de TI. 
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Assim, sugere-se que Governança de TI para esses profissionais, possa apresentaro  

seguinte entendimento:  

A Governança de TI é responsável pelo controle da área de TI, de forma a garantir seu 

alinhamento estratégico aos objetivos organizacionais e fornecer o direcionamento para o 

planejamento e a gestão dos investimentos e das atividades de TI. 

 

7.1 Implicações Acadêmicas e Gerenciais 

 

Sob ponto de vista acadêmico, esta dissertação evidenciou que os aspectos 

multifacetados da Governança de TI, em geral, não são explorados em toda sua extensão 

pelos pesquisadores do tema, o que pode conduzir a aproximações reducionistas desse campo 

de estudo e a indefinições em relação a assuntos correlatos, porém distintos, como é o caso  da 

falta de clareza entre Governança e Gestão de TI, pouco explorada pela academia. 

Outra implicação está associada à aplicação da teoria das representações sociais na 

área de Governança de TI, um campo de conhecimento relativamente recente, onde o 

consenso não foi alcançado academicamente (WEBB; POLLARD; RIDLEY, 2006). O uso de 

metodologia científica para o entendimento da percepção dos profissionais de TI acerca do 

conceito de Governança de TI se enquadra na tentativa de criar um adequado corpo de 

conhecimento analisando como o termo é experimentado na prática. 

Em relação ás técnicas de tratamento e analise de dados, este trabalho evidenciou a 

possibilidade de utilização de planilhas eletrônicas na construção do quadrante de Vergés, 

uma ferramenta de fácil uso e baixo custo, amplamente acessível a estudantes e 

pesquisadores, como alternativa ao software EVOC, cuja utilização impõe a necessidade de 

aquisição de licenças de custo elevado, além de ser considerado de difícil uso pela maior parte 

dos pesquisadores que dele se utilizaram.  

Do ponto de vista gerencial, a identificação da representação social da Governança de 

TI para os profissionais de uma empresa pode revelar o que norteia as ações destes 

profissionais em relação às atividades “ditas” de Governança de TI. Adicionalmente, pode 

auxiliar na identificação de falhas e oportunidades de melhoria no modelo adotado, buscando 

explorar as potencialidades presentes nas múltiplas facetas da Governança de TI, 

contribuindo, assim, para a evolução da representação social. 
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Adicionalmente, o estudo aponta a existência de uma dissonância cognitiva entre o 

conceito abrangente de Governança de TI encontrado na literatura e o percebido pelos 

profissionais de TI da empresa pesquisada. Assim, projetos ditos de “Governança de TI” em 

empresas que possuam um entendimento limitado do tema podem não obter os resultados 

positivos comumente alardeados pela literatura, dado que este entendimento se refletirá de 

alguma forma nas práticas de Governança de TI adotadas pela empresa. 

Ademais, ao se verificar que a representação social de Governança de TI para os 

profissionais pesquisados reflete apenas alguns dos aspectos apontados pela literatura para o 

conceito, revela-se um espaço para possíveis ações que busquem expandir a abrangência das 

práticas de Governança de TI na empresa. Este é o caso da empresa analisada na presente 

pesquisa, onde a representação social de Governança de TI apareceu fortemente relacionada 

às funções de controle das atividades de TI e alinhamento estratégico entre a área de TI e 

demais áreas da organização, permitindo possíveis ações da empresa no sentido de ampliar o 

escopo do atual modelo de Governança de TI, como, por exemplo, a adoção/reforço de 

mecanismos de relacionamento entre a área de TI e demais áreas da organização. 

 

7.2 Limitações da Pesquisa 

 

Os resultados apresentados nesta dissertação estão sujeitos a algumas limitações que 

serão expostas a seguir. 

A primeira limitação deste trabalho reside em não se poder garantir sua validade 

externa, não permitindo a generalização de seus resultados para toda e qualquer empresa, uma 

vez que a pesquisa foi realizada em apenas uma empresa de petróleo brasileira. 

Como segunda limitação desta pesquisa, pode-se citar a etapa de categorização das 

palavras evocadas, que permitiu a redução de 662 palavras a 89 categorias semânticas. 

Mesmo adotando as regras recomendas na literatura, sempre existe certo grau de 

subjetividade, que pode acrescentar o viés do pesquisador na definição das referidas 

categorias. 

Além disso, apesar da técnica do quadro de quatro casas de Vergés ser bastante 

utilizada nas pesquisas de representações sociais, seria recomendável a utilização de outras 
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técnicas complementares de análise de dados, como a análise de semelhança e de conteúdo, 

de forma a buscar a confirmação da centralidade dos elementos do núcleo central. O retorno 

ao campo também permitiria uma maior robustez ao método, possibilitando apresentar os 

resultados aos mesmos respondentes para validação.  

Ademais, um aumento do número de respondentes também seria importante para se 

obter uma maior representatividade. 

Finalmente, do ponto de vista metodológico, diversas outras técnicas poderiam ter sido 

utilizadas, tanto em substituição às técnicas aplicadas nesta dissertação, quanto para 

complementação da análise e tratamento dos dados. Assim, uma comparação entre os 

resultados obtidos pela aplicação de diferentes técnicas poderia conferir maior robustez aos 

resultados encontrados  (Yin, 2005). 

 

7.3 Futuras Pesquisas 

 

O presente trabalho expõe uma série de possibilidades de estudos, a partir da análise 

da representação social de Governança de TI, uma vez que o tema é ainda pouco estudado 

academicamente. 

A presente pesquisa poderia ser complementada empregando-se, adicionalmente à 

técnica do quadrante de Vergés, as técnicas de análise de conteúdo e análise de similitude. 

Outra possibilidade de extensão da presente pesquisa seria realizar uma análise 

longitudinal, buscando identificar a evolução da representação social de Governança de TI 

para os profissionais de TI da empresa, ao longo do tempo, dado que o modelo implantado é 

recente e ainda está em processo de amadurecimento. Seria interessante, também, ampliar o 

público alvo para toda a unidade de TI, ou para toda a empresa, identificando possíveis 

diferenças entre as percepções existentes. 

Como este trabalho limitou-se a pesquisar o conceito de Governança de TI em apenas 

uma empresa petroleira, sugere-se que trabalhos futuros similares sejam realizados em outras 

empresas de petróleo, a fim de comparar os resultados, identificando-se os pontos de contato e 

as diferenças. Também seria interessante desenvolver este estudo em empresas de setores 

diferentes, o que contribuiria para um maior aprofundamento do tema, buscando avaliar 
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possíveis alterações de percepção dos profissionais de TI, de modo a compreender o que cada 

grupo pensa sobre Governança de TI.   

Diante de um tema recente, cujo entendimento ainda não se apresenta consensado - 

tanto no meio acadêmico quanto no empresarial, espera-se que este trabalho tenha contribuído 

para identificação de algumas nuances que a representação social de Governança de TI pode 

revelar tanto no meio acadêmico quanto no empresarial. 
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APÊNDICE A – EMAIL E QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA PESQ UISA 

i) E-mail  enviado partir de 15/06/2014.  

Prezado(a), 

Estou iniciando minha pesquisa do Mestrado Executivo de Gestão Empresarial da Fundação 
Getúlio Vargas. 

O tema escolhido para minha dissertação é Governança de TI, e busca identificar o que os 
profissionais que atuam ou atuaram na área de TI entendem por este conceito. 

A sua participação é fundamental para que o trabalho alcance os resultados propostos. Peço, 
por gentileza, que responda ao questionário de pesquisa, o que levará apenas 5 minutos.  

Para responder à pesquisa clique no link abaixo: 

https://docs.google.com/forms/d/1uIh_6czAzLUdKp1calvJeuh4WRVfZuJFAghMtiWxejQ/view
form?usp=send_form 

Desde já agradeço sua colaboração, 

 

Valéria Torres Salvador 
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ii)  Conteúdo do questionário  

Disponibilizado no site 
https://docs.google.com/forms/d/1uIh_6czAzLUdKp1calvJeuh4WRVfZuJFAghMtiWxej
Q/viewform?usp=send_form 
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APÊNDICE B - CONVERSÃO DAS PALAVRAS EVOCADAS 

 

Palavra convertida Palavras evocadas na mesma categoria semântica 

Administração Administração - Administração com ética  - Administração  

Agilidade Agilidade  

Alinhamento  Alinhamento - Alinhamento Estratégico  - Alinhamento corporativo -  Alinhamento 
Estratégico e Tático - Alinhamento ao negócio - Alinhamento com estratégia da 
empresa  

Aplicações Aplicações - Reutilização de soluções / Aplicações  

Aprendizado Aprendizado  

Arquitetura Arquitetura - Arquitetura da Informação  - Arquitetura Integrada -  Alinhamento da 
arquitetura de TI  

Necessária Atividade necessário  

Autonomia Autonomia - Independência   

Avaliação Avaliação - Análise  - Analise -  Avaliação  

Burocracia Burocracia  

Cliente Cliente - Foco no cliente   

Coerência Coerência - Convergência   

Competências Competência   - Competências -  Habilidade - Conhecimento 

Competitividade Competitividade  

Comportamento Atitude – Comportamento - Costumes  

Comprometimento Comprometimento - Compromisso  - Envolvimento -  Empenho - Dedicação  

Comunicação Comunicação - Fluxo de informações  - Feedback -  Interação - Informação  

Conceitos Conceitos  

Confiança Confiabilidade - Confiança   

Conformidade Conformidade - Conformidade e controles  - Traz conformidade -  Aderencia - 
Auditoria - SOX  

Controle Controle - Controle da operação e serviços  - Domínio - Controle/Alinhamento - 
Controles  

Corporação Corporativo - Organização - Organizção   

Demandas Controle de demandas - Demandas  

Desenvolvimento Desenvolvimento  

Dífícil  dificil de implantar  

Diretoria Diretoria  

Diretrizes Diretrizes - Direcionamento  - Orientação -  Diretrizes para a TI - Caminho 

Direção Direção - Comando  - Governo -  Orquestração - Coordenação - Orquestração - 
Liderança   

Eficiência Eficiência - Eficiencia  - Uso eficiente e eficaz de TI -  Eficiência no negócio  

 

continua 
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continuação 

Palavra convertida Palavras evocadas na mesma categoria semântica 

Implementação Estratégia de implementação  

Estratégia Estratégia - Estratégia conectada à operação  - Planejamento Estratégico -  
Planejamento Estrategico - Gestão estratégica - Visão - Missão  - Valores - Estratégia 
de TI - Estrategico - Focalização - Eficiência Estratégica - Estratégia - Visão de futuro  
-Direcionamento estratégico 

Estrutura Estrutura organizacional - Hierarquia  - Estrutura  

Flexibilidade Flexibilidade  

Foco Foco 

Fóruns decisores Comissões - Foruns decisores  

Framework COBIT - ITIL  - Framework -  Frameworl - Modelo - Boas Praticas - Boas Práticas  - 
Melhores Praticas  

Valor Gerar valor - Agregar valor  - Benefício -  Maximização de resultados - Maximização 
de Benefícios  

Gestão  Gestão - Gestão de processos, serviços e soluções de TI  - Gerenciamento -  Gestão 
Integrada - Gestão empresarial - Gestão participativa - Gestão  - Gerência  

Recursos Gestão de recursos de TIC - Gestão de recursos  - Recursos -  Gestão dos recursos - 
Melhor aproveitamento dos recursos disponíveis - Otimização de recursos - Recurisos 
de TI   

Riscos Gestão de riscos - Risco  - Riscos -  Gerenciamento de riscos - Continuidade de 
negócios 

Gestor Gestor - Gestor da informação 

Governança Governança - Governança Corporativa 

Indicadores Indicadores - Métricas e indicadores  - Métricas  

Inovação Inovação - Inovação tecnológica   

Integridade Seriedade - Integridade   

Inventário Inventário  

Livos Livros  

Longo prazo Longo prazo  

Melhoria Melhoria contínua - Melhorias  - Melhoria -  Evolução - Progresso - Melhoria 

Modernidade Modernidade  

Monitoramento Acompanhamento - Acompanhamento do planejamento  - Medição -  Monitoração - 
Monitoramento - Implementação e monitoramento de decisões sobre TI  

Negócio Negocios - Negócio  - Foco de negócio -  Estrategia do negócio - Plano de Negócio 

Objetivos Objetivos - Metas e objetivos  - Estabelecimento de objetivos e diretrizes  

Orçamento Disciplina de custo - Limites  - Orçamento  

Organização Organização - Ordganização -  Organiza a TI - Ordem - Ordenação - Disciplina   

Otimização Otimização - Otimização/Transparencia   

Custos Otimização de custo - Custos  - PROCOP -  Otimização de gastos - Otimização de 
Custos  
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conclusão 

Palavra convertida Palavras evocadas na mesma categoria semântica 
Padronização Padronização - Padrão  - Padrões -  Padrões - Padronização - Homogêneo  

Responsabilidades Papéis - Responsabilidades  - papeis e responsabilidades -  Autoridades - 
Responsabilidade - responsabilidades - Papéis/Responsabilidades  - Responsabilidade - 
Responsabilização  

Parceria Parceria  

Partes Interessadas Acionistas - Partes interessadas  - Stakeholders  

Participação Participação - Representação   

Patrocínio Patrocínio Forte - precisa de patrocínio  

Pessoas Pessoas - Pessoas   

Planejamento Planejamento - planejar  - Planejamento e gestão -  Planejamento - 
Planejamento/integração  

Políticas Política - Politicas  - Políticas -  Politicas Internas  

Pontualidade Pontualidade  

Portfólio Portfólios - Portfolio  - Portfólio de TI -  Portfólio - Gestão de Portfólio - Gestão de 
portfólio e projetos  

Previsibilidade Previsibilidade  

Priorização Prioridade - Priorização  - Priorização da alocação de recursos de TI -  Priorização de 
projetos  

Procedimentos Métodos - Procedimentos  - 

Processos Processos - Processo - Organização de processos - Mapeamento de processos - Suporte 
a governança de processos - Gestão por macro-processos - Processos e iniciativas de 
TI - Melhoria de processos -  Otimização de processos  

Projetos Projetos  

Qualidade Qualidade - Gestão da qualidade  - Qualidade em serviçõs  

Rastreabilidade Rastreabilidade - Rastreamento  - Registro -  Rastreabilidade  

Regras Critério - Leis  - Regra -  Regras - Regularização - Normas  

Resiliência Resiliência  

Resultados Resultados - Resultado operacional  - Resultado -  Retorno de investimento - 
Desempenho - Performance  

Satisfação Atendimento à expectativa - Satisfação  

Segurança Segurança - Proteção  

Serviços Governança de serviços - Serviços  

Simplicidade Simplificação - Simplicidade  - Simplicidade, aplicabilidade e retorno 

Sistematização Sistematização - Sistemática  

Sustentação da 
Operação 

Sustentação da operação  

Tecnologia Tecnologia - Atualização tecnologica  - Tecnologias -  Direcionamento tecnológico  

Decisão Decisão - Decisões sobre investimentos  - Decisões -  Tomada de decisão colegiada - 
Qualidade do processo decisório - Quem decide o quê - definição  - Definir o que fazer 
e como fazer - Tomada de decisões - Autorizações - Aprovação - Aprovação - 
Autorizações  

Transparência Transparência - Transparencia   

Viabilidade Viabilidade  
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APÊNDICE C - ROL DAS PALAVRAS CONVERTIDAS 

A título de facilitar a apresentação dos dados nesta dissertação, o rol das palavras 
convertidas foi subdividido em várias tabelas. No entanto, o referido rol corresponde a uma 
única tabela, onde todas as palavras convertidas encontram-se dispostas, uma a uma, 
perfazendo a tabela um total de 662 linhas 

Palavra 
Ordem de 
 evocação 

Palavra 
Ordem de 
 evocação 

Palavra 
Ordem de 
 evocação 

Valor 1 Direcao 1 Processos 1 
Planejamento 1 Planejamento 1 Planejamento 1 
Competencias 1 Controle 1 Estrategia 1 
Gestao 1 Governanca 1 Controle 1 
Controle 1 Gestao 1 Gestao 1 
Controle 1 Foco 1 Estrategia 1 
Controle 1 Gestao 1 Direcao 1 
Estrategia 1 Organizacao 1 Responsabilidades 1 
Seguranca 1 Alinhamento 1 Monitoramento 1 
Transparencia 1 Estrategia 1 Gestao 1 
Gestao 1 Controle 1 Controle 1 
Controle 1 Gestao 1 Controle 1 
Controle 1 Planejamento 1 Demandas 1 
Controle 1 Controle 1 Processos 1 
Estrategia 1 Aprendizado 1 custos 1 
Gestao 1 Diretrizes 1 Cliente 1 
Gestao 1 Framework 1 Governanca 1 
Integracao 1 processos 1 Gestao 1 
Organizacao 1 Controle 1 Organizacao 1 
Integracao 1 Orcamento 1 Integracao 1 
Controle 1 Gestao 1 Gestao 1 
Controle 1 Eficiencia 1 Processos 1 
Tecnologia 1 Processos 1 Corporacao 1 
Avaliacao 1 Controle 1 Processos 1 
Processos 1 Processos 1 Direcao 1 
Conformidade 1 Portfolio 1 Recursos 1 
Controle 1 Controle 1 Controle 1 
Processos 1 Controle 1 Polticas 1 
Controle 1 Responsabilidades 1 Estrategia 1 
Planejamento 1 Controle 1 Diretrizes 1 
Planejamento 1 Controle 1 Framework 1 
Valor 1 Gestao 1 Conformidade 1 
Alinhamento 1 Participacao 1 Gestao 1 
Eficiencia 1 Administracao 1 Estrategia 1 
Alinhamento 1 Controle 1 Controle 1 
Regras 1 Conformidade 1 Responsabilidades 1 
Coerencia 1 Integracao 1 Gestao 1 
Decisao 1 Comprometimento 1 Flexibilidade 1 
Objetivos 1 Gestao 1 Polticas 1 
Controle 1 Organizacao 1 Controle 1 
Orcamento 1 Arquitetura 1 Otimizacao 1 
Alinhamento 1 Controle 1 Controle 1 
Controle 1 Objetivos 1 Alinhamento 1 
Controle 1 Organizacao 1 Melhoria 1 
Recursos 1 Processos 1 Direcao 1 
Framework 1 Cliente 1 Responsabilidades 1 
Diretrizes 1 Planejamento 1 custos 2 

continua 
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ROL DAS PALAVRAS CONVERTIDAS 

continuação 

Palavra 
Ordem de 
evocação 

Palavra 
Ordem de 
evocação 

Palavra 
Ordem de 
evocação 

Satisfacao 2 Administracao 2 Priorizacao 2 
Direcao 2 Planejamento 2 Objetivos 2 
Controle 2 Framework 2 Organizacao 2 
Autonomia 2 Diretrizes 2 Demandas 2 
Processos 2 Agilidade 2 Competencias 2 
Resultados 2 Organizacao 2 Corporacao 2 
Planejamento 2 Estrutura 2 Responsabilidades 2 
Transparencia 2 Riscos 2 Priorizacao 2 
Corporacao 2 Planejamento 2 Processos 2 
Processos 2 Foco 2 Alinhamento 2 
Diretrizes 2 Planejamento 2 Gestao 2 
Decisao 2 Controle 2 Recursos 2 
Monitoramento 2 Framework 2 Custos 2 
Portfolio 2 Controle 2 Demandas 2 
Portfolio 2 Coerencia 2 Controle 2 
Controle 2 Negocio 2 Direcao 2 
Integracao 2 Indicadores 2 Controle 2 
Organizacao 2 Transparencia 2 Patrocinio 2 
Gestao 2 Portfolio 2 Gestao 2 
Framework 2 Alinhamento 2 processos 2 
Transparencia 2 Controle 2 Gestao 2 
Implementacao 2 Servicos 2 Framework 2 
Diretrizes 2 Organizar 2 Gestao 2 
Framework 2 Padronizacao 2 Direcao 2 
processos 2 Alinhamento 2 Orcamento 2 
Regras 2 Agilidade 2 Rastreabilidade 2 
Padronizacao 2 Administracao 2 processos 2 
Organizacao 2 Controle 2 Estrategia 2 
Alinhamento 2 custos 2 Framework 2 
Estrategia 2 Padronizacao 2 Framework 2 
Riscos 2 Controle 2 Estrategia 2 
Portfolio 2 Comprometimento 2 Monitoramento 2 
Gestao 2 Gestao 2 Diretoria 2 
Objetivos 2 Estrategia 2 Qualidade 2 
Organizacao 2 Estrategia 2 Estrutura 2 
Controle 2 Competencias 2 Controle 2 
Priorizacao 2 Comprometimento 2 Simplicidade 2 
Planejamento 2 Controle 2 Gestor 2 
Eficiencia 2 Decisao 2 Decisao 2 
Decisao 2 Portfolio 2 Controle 2 
Resultados 2 Qualidade 2 processos 2 
Indicadores 2 Planejamento 2 Planejamento 2 
Controle 2 Planejamento 2 Estrategia 2 
Eficiencia 2 Integridade 2 Responsabilidades 2 
Estrutura 2 Operacao 2 Indicadores 2 
Controle 2 Processos 2 Parceria 3 
Melhoria 2 Seguranca 2 Controle 3 
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ROL DAS PALAVRAS CONVERTIDAS 

continuação 

Palavra 
Ordem de 
evocação 

Palavra 
Ordem de 
 evocação 

Palavra 
Ordem de 
evocação 

Planejamento 3 Portfolio 3 Diretrizes 3 
Inventario 3 Estrategia 3 Priorizacao 3 
Autonomia 3 custos 3 Arquitetura 3 
Direcao 3 Satisfacao 3 Controle 3 
Planejamento 3 Framework 3 Processos 3 
Diretrizes 3 Estrutura 3 Framework 3 
previsibilidade 3 Resultados 3 Valor 3 
Competencias 3 Avaliacao 3 Seguranca 3 
Decisao 3 Arquitetura 3 Indicadores 3 
Regras 3 Diretrizes 3 Processos 3 
Foruns 3 Estrategia 3 Planejamento 3 
Monitoramento 3 Stakeholders 3 Recursos 3 
Recursos 3 Comunicacao 3 Processos 3 
Valor 3 Alinhamento 3 Qualidade 3 
Recursos 3 Alinhamento 3 Administracao 3 
Priorizacao 3 Governanca 3 Monitoramento 3 
Estrutura 3 Direcao 3 Necessaria 3 
Controle 3 Recursos 3 Priorizacao 3 
Conformidade 3 custos 3 Indicadores 3 
Monitoramento 3 Melhoria 3 Alinhamento 3 
Arquitetura 3 Aplicacoes 3 Conceitos 3 
Decisao 3 Burocracia 3 Servicos 3 
Governanca 3 Organizacao 3 Regras 3 
Padronizacao 3 Inovacao 3 Processos 3 
Transparencia 3 Avaliacao 3 Rastreabilidade 3 
Gestao 3 Eficiencia 3 Comportamento 3 
Planejamento 3 Otimizacao 3 Estrategia 3 
Arquitetura 3 Padronizacao 3 Processos 3 
Controle 3 Tecnologia 3 Estrategia 3 
Conformidade 3 Diretrizes 3 Resultados 3 
Processos 3 Foco 3 Avaliacao 3 
Riscos 3 Controle 3 Objetivos 3 
Valor 3 Transparencia 3 Alinhamento 3 
Alinhamento 3 Polticas 3 gestor 3 
Otimizacao 3 Comprometimento 3 Conformidade 3 
Alinhamento 3 Pontualidade 3 Corporacao 3 
Recursos 3 Administracao 3 processos 3 
Qualidade 3 Controle 3 Direcao 3 
Controle 3 Estrategia 3 Planejamento 3 
Negocio 3 Comprometimento 3 Seguranca 3 
Responsabilidades 3 Alinhamento 3 Estrategia 3 
Direcao 3 Estrategia 3 Desenvolvimento 3 
Estrategia 3 Conformidade 3 Pessoas 3 
Regras 3 Inovacao 3 Gestao 3 
Avaliacao 3 Padronizacao 3 Padronizacao 4 
Organizacao 3 Corporacao 3 Portfolio 4 
Polticas 3 Controle 3 Controle 4 
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ROL DAS PALAVRAS CONVERTIDAS 

continuação 

Palavra 
Ordem de 
 evocação 

Palavra 
Ordem de 
evocação 

Palavra 
Ordem de 
evocação 

Corporacao 4 Recursos 4 Processos 4 
Gestao 4  - 4 Aplicacoes 4 
Estrategia 4 Integracao 4 Gestao 4 
Qualidade 4 Procedimentos 4 Competencias 4 
Foco 4 Direcao 4 Decisao 4 
Confianca 4 Controle 4 Planejamento 4 
Integridade 4 Processos 4 Qualidade 4 
Pessoas 4 Orcamento 4 Monitoramento 4 
Administracao 4 Polticas 4 Indicadores 4 
  4 Diretrizes 4 Resultados 4 
Padronizacao 4 Conformidade 4 Controle 4 
 - 4 Objetivos 4 Patrocinio 4 
 - 4 Padronizacao 4 Eficiencia 4 
Tecnologia 4 Controle 4 Controle 4 
Regras 4 Transparencia 4 Indicadores 4 
Padronizacao 4 Procedimentos 4 Conformidade 4 
Valor 4 Projetos 4 Alinhamento 4 
Seguranca 4 Resultados 4 Controle 4 
 - 4 Resultados 4 Resultados 4 
Riscos 4  - 4 Livros 4 
Monitoramento 4  - 4 Pessoas 4 
Framework 4 Gestao 4 Diretrizes 4 
Sistematizacao 4 processos 4   4 
previsibilidade 4 Planejamento 4   4 
Eficiencia 4 Transparencia 4 Regras 4 
Estrategia 4 Tecnologia 4 Estrategia 4 
Diretrizes 4 Processos 4 Alinhamento 4 
Competencias 4 Planejamento 4 Corporacao 4 
Controle 4 Direcao 4 Decisao 4 
Arquitetura 4 Comportamento 4 Melhoria 4 
 - 4 Direcao 4 Decisao 4 
 - 4  - 4 Corporacao 4 
Sistematizacao 4 Modernidade 4 Comunicacao 4 
Administracao 4 Avaliacao 4 Padronizacao 4 
Monitoramento 4 Comprometimento 4  - 4 
 - 4 Padronizacao 4 Governanca 4 
Gestao 4  - 4 Estrutura 4 
Priorizacao 4 Processos 4 Padronizacao 4 
Competitividade 4 Burocracia 4 Responsabilidades 4 
 - 4 Estrategia 4 Resiliência 4 
Diretrizes 4 Eficiencia 4 Competencias 4 
Planejamento 4 Rastreabilidade 4 Processos 4 
Responsabilidades 4 Agilidade 4 Controle 4 
Comprometimento 4 Controle 4 Negocio 5 
Regras 4 Controle 4 Servicos 5 
Corporacao 4 Alinhamento 4 Processos 5 
Gestao 4 Controle 4 Integracao 5 
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ROL DAS PALAVRAS CONVERTIDAS 

conclusão 

Palavra 
Ordem de 
evocação 

Palavra 
Ordem de 
evocação 

Palavra 
Ordem de 
 evocação 

Planejamento 5 Priorizacao 5 Qualidade 5 
Decisao 5  - 5 Direcao 5 
Padronizacao 5 Cliente 5 Processos 5 
Integracao 5 Regras 5 Planejamento 5 
Melhoria 5 Objetivos 5 Estrategia 5 
Confianca 5 Planejamento 5 Comportamento 5 
Estrategia 5 Direcao 5 Responsabilidades 5 
Estrutura 5 Gestao 5 Flexibilidade 5 
 - 5 Diretrizes 5 Processos 5 
Processos 5 Rastreabilidade 5 Seguranca 5 
 - 5 Stakeholders 5 Controle 5 
 - 5 Melhoria 5 Riscos 5 
Projetos 5 Simplicidade 5 Priorizacao 5 
Participacao 5 Framework 5 Negocio 5 
Padronizacao 5 Confianca 5 Direcao 5 
Otimizacao 5 Diretrizes 5 Processos 5 
processos 5 Cliente 5 Difícil 5 
 - 5 Simplicidade 5 Comunicacao 5 
 - 5 Stakeholders 5 Decisao 5 
 - 5  - 5 Melhoria 5 
Framework 5  - 5 Seguranca 5 
Organizacao 5 Comunicacao 5 Framework 5 
Orcamento 5 Controle 5  - 5 
Decisao 5 Qualidade 5  - 5 
Coerencia 5 Gestao 5  - 5 
Conformidade 5 Gestao 5 Administracao 5 
Monitoramento 5 Decisao 5 Comunicacao 5 
Transparencia 5 Objetivos 5 Estrategia 5 
Transparencia 5  - 5 Negocio 5 
 - 5 Qualidade 5 Indicadores 5 
 - 5 Direcao 5 Indicadores 5 
Processos 5   5 Longoprazo 5 
Regras 5 Tecnologia 5 Direcao 5 
Foruns 5 Comunicacao 5 processos 5 
 - 5 Resultados 5 Eficiencia 5 
Processos 5 processos 5  - 5 
Portfolio 5  - 5 Pessoas 5 
Planejamento 5 Orcamento 5 processos 5 
 - 5 Gestao 5 Responsabilidades 5 
Gestao 5 Controle 5 Rastreabilidade 5 
 - 5 Viabilidade 5 Desenvolvimento 5 
Portfolio 5 Resultados 5 Gestao 5 
Decisao 5 Eficiencia 5 Tecnologia 5 
Padronizacao 5 Gestao 5 Estrategia 5 
Controle 5 Polticas 5   
 - 5 Processos 5   
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APÊNDICE D - FREQUÊNCIA E ORDEM MÉDIA DE EVOCAÇÃO D AS  
PALAVRAS CONVERTIDAS 

 
 

(i) Tabela obtida a partir da ferramenta Excel 
 

Palavra Frequência 
Ordem média de 

evocação 
Controle 69 2,16 
Processos 43 3,05 
Gestao 37 2,46 
Estrategia 29 2,72 
Planejamento 28 2,64 
Alinhamento 19 2,42 
Direcao 19 3,11 
Framework 16 2,63 
Diretrizes 16 2,94 
Padronizacao 16 3,63 
Decisao 15 3,47 
Organizacao 14 2,00 
Responsabilidades 11 2,64 
Resultados 10 3,60 
Monitoramento 10 3,10 
Portfolio 10 2,80 
Eficiencia 10 3,10 
Transparencia 10 3,10 
Conformidade 10 2,80 
Regras 10 3,40 
Qualidade 9 3,67 
Priorizacao 9 3,22 
Recursos 9 2,56 
Indicadores 9 3,33 
Corporacao 9 3,00 
Administracao 8 3,00 
Objetivos 8 2,88 
Integracao 8 2,50 
Comprometimento 7 2,71 
Seguranca 7 3,29 
Competencias 7 2,86 
Melhoria 7 3,57 
Estrutura 7 3,00 
Arquitetura 6 2,83 
Comunicacao 6 4,50 
custos 6 2,17 
Orcamento 6 3,00 
Avaliacao 6 2,83 
Valor 6 2,50 
Tecnologia 6 3,67 
Polticas 6 2,83 
Riscos 5 3,20 
Negocio 5 4,00 
Governanca 5 2,40 
Rastreabilidade 5 3,80 
Cliente 4 3,00 
Otimizacao 4 3,00 
Foco 4 2,50 

continua 
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FREQUÊNCIA E ORDEM MÉDIA DE EVOCAÇÃO DAS PALAVRAS 
CONVERTIDAS 
 

(i) Tabela obtida a partir da ferramenta Excel 
 

conclusão 

Palavra Frequência 
Ordem média de 

evocação 
Pessoas 4 4,00 
Servicos 3 3,33 
Comportamento 3 4,00 
Agilidade 3 2,67 
Stakeholders 3 4,33 
 Coerencia 3 2,67 
Simplicidade 3 4,00 
Demandas 3 1,67 
Confianca 3 4,67 
Flexibilidade 2 3,00 
Inovacao 2 3,00 
previsibilidade 2 3,50 
Aplicacoes 2 3,50 
Desenvolvimento 2 4,00 
Sistematizacao 2 4,00 
Burocracia 2 3,50 
Foruns 2 4,00 
Autonomia 2 2,50 
Patrocinio 2 3,00 
Gestor 2 2,50 
Satisfacao 2 2,50 
Participacao 2 3,00 
Integridade 2 3,00 
Procedimentos 2 4,00 
Projetos 2 4,50 
Longoprazo 1 5,00 
Viabilidade 1 5,00 
Conceitos 1 3,00 
Difícil 1 5,00 
Competitividade 1 4,00 
Necessaria 1 3,00 
Aprendizado 1 1,00 
Resiliência 1 4,00 
Operacao 1 2,00 
Modernidade 1 4,00 
Diretoria 1 2,00 
Parceria 1 3,00 
Implementacao 1 2,00 
Pontualidade 1 3,00 
Livros 1 4,00 
Inventario 1 3,00 
Total Geral 662 2,91 
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(ii)  Tabela obtida pelo EVOC aplicando função Rangmot 
 
 

ENSEMBLE DES MOTS             RANGS 
                               :FREQ.:  1 *  2 *  3  *  4 *  5 *  
  
Administracao                  :   8 :   1*   2*   2*   2*   1*  
          moyenne :   3.00  
Agilidade                      :   3 :   0*   2*   0*   1*  
  
Alinhamento                    :  19 :   5*   4*   7*   3*  
          moyenne :   2.42  
Aplicacoes                     :   2 :   0*   0*   1*   1*  
  
Aprendizado                    :   1 :   1*  
  
Arquitetura                    :   6 :   1*   0*   4*   1*  
          moyenne :   2.83  
Autonomia                      :   2 :   0*   1*   1*  
  
Avaliacao                      :   6 :   1*   0*   4*   1*  
          moyenne :   2.83  
Burocracia                     :   2 :   0*   0*   1*   1*  
  
Cliente                        :   4 :   2*   0*   0*   0*   2*  
  
Coerencia                      :   3 :   1*   1*   0*   0*   1*  
  
Competencias                   :   7 :   1*   2*   1*   3*  
          moyenne :   2.86  
Competitividade                :   1 :   0*   0*   0*   1*  
  
Comportamento                  :   3 :   0*   0*   1*   1*   1*  
  
Comprometimento                :   7 :   1*   2*   2*   2*  
          moyenne :   2.71  
Comunicacao                    :   6 :   0*   0*   1*   1*   4*  
          moyenne :   4.50  
Conceitos                      :   1 :   0*   0*   1*  
  
Confianca                      :   3 :   0*   0*   0*   1*   2*  
  
Conformidade                   :  10 :   3*   0*   4*   2*   1*  
          moyenne :   2.80  
Controle                       :  69 :  31*  15*   8*  11*   4*  
          moyenne :   2.16  
Custos                         :   6 :   1*   3*   2*  
          moyenne :   2.17  
Corporacao                     :   9 :   1*   2*   2*   4* 
          moyenne :   3.00  
Decisao                        :  15 :   1*   4*   2*   3*   5*  
          moyenne :   3.47  
Demandas                       :   3 :   1*   2*  
  
Desenvolvimento                :   2 :   0*   0*   1*   0*   1*  
  
Dificil                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  
  
Direcao                        :  19 :   4*   3*   4*   3*   5*  
          moyenne :   3.11  

continua 
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Tabela obtida pela EVOC aplicando função Rangmot  
Continuação 

 
Diretoria                      :   1 :   0*   1*  
 
Diretrizes                     :  16 :   3*   3*   4*   4*   2*  
          moyenne :   2.94  
Eficiencia                     :  10 :   2*   2*   1*   3*   2*  
          moyenne :   3.10  
Estrategia                     :  29 :   7*   6*   8*   4*   4*  
          moyenne :   2.72  
Estrutura                      :   7 :   0*   3*   2*   1*   1*  
          moyenne :   3.00  
Flexibilidade                  :   2 :   1*   0*   0*   0*   1*  
  
Foco                           :   4 :   1*   1*   1*   1*  
  
Foruns                         :   2 :   0*   0*   1*   0*   1*  
  
Framework                      :  16 :   3*   7*   2*   1*   3*  
          moyenne :   2.63  
Gestao                         :  37 :  16*   7*   2*   5*   7*  
          moyenne :   2.46  
Gestor                         :   2 :   0*   1*   1*  
  
Governanca                     :   5 :   2*   0*   2*   1*  
          moyenne :   2.40  
Implementacao                  :   1 :   0*   1*  
  
Indicadores                    :   9 :   0*   3*   2*   2*   2*  
          moyenne :   3.33  
Inovacao                       :   2 :   0*   0*   2*  
  
Integracao                     :   8 :   4*   1*   0*   1*   2*  
          moyenne :   2.50  
Integridade                    :   2 :   0*   1*   0*   1*  
  
Inventario                     :   1 :   0*   0*   1*  
  
Livros                         :   1 :   0*   0*   0*   1*  
  
Longoprazo                     :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  
  
Melhoria                       :   7 :   1*   1*   1*   1*   3*  
          moyenne :   3.57  
Modernidade                    :   1 :   0*   0*   0*   1*  
  
Monitoramento                  :  10 :   1*   2*   3*   3*   1*  
          moyenne :   3.10  
Necessaria                     :   1 :   0*   0*   1*  
  
Negocio                        :   5 :   0*   1*   1*   0*   3*  
          moyenne :   4.00  
Objetivos                      :   8 :   2*   2*   1*   1*   2*  
          moyenne :   2.88  
Operacao                       :   1 :   0*   1*  
  
Orcamento                      :   6 :   2*   1*   0*   1*   2*  
          moyenne :   3.00  
Organizacao                    :  14 :   5*   6*   2*   0*   1*  
          moyenne :   2.00  
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Tabela obtida pela EVOC aplicando função Rangmot  
Continuação 

 
Otimizacao                     :   4 :   1*   0*   2*   0*   1*  
  
Padronizacao                   :  16 :   0*   3*   3*   7*   3*  
          moyenne :   3.63  
Parceria                       :   1 :   0*   0*   1*  
  
Participacao                   :   2 :   1*   0*   0*   0*   1*  
  
Patrocinio                     :   2 :   0*   1*   0*   1*  
  
Pessoas                        :   4 :   0*   0*   1*   2*   1*  
  
Planejamento                   :  28 :   7*   8*   5*   4*   4*  
          moyenne :   2.64  
Polticas                       :   6 :   2*   0*   2*   1*   1*  
          moyenne :   2.83  
Pontualidade                   :   1 :   0*   0*   1*  
  
Portfolio                      :  10 :   1*   5*   1*   1*   2*  
          moyenne :   2.80  
Previsibilidade                :   2 :   0*   0*   1*   1*  
  
Priorizacao                    :   9 :   0*   3*   3*   1*   2*  
          moyenne :   3.22  
Procedimentos                  :   2 :   0*   0*   0*   2*  
  
Processos                      :  43 :  10*   8*   7*   6*  12*  
          moyenne :   3.05  
Projetos                       :   2 :   0*   0*   0*   1*   1*  
  
Qualidade                      :   9 :   0*   2*   2*   2*   3*  
          moyenne :   3.67  
Rastreabilidade                :   5 :   0*   1*   1*   1*   2*  
          moyenne :   3.80  
Recursos                       :   9 :   2*   1*   5*   1*  
          moyenne :   2.56  
Regras                         :  10 :   1*   1*   3*   3*   2*  
          moyenne :   3.40  
Resiliencia                    :   1 :   0*   0*   0*   1*  
  
Responsabilidades              :  11 :   4*   2*   1*   2*   2*  
          moyenne :   2.64  
Resultados                     :  10 :   0*   2*   2*   4*   2*  
          moyenne :   3.60  
Riscos                         :   5 :   0*   2*   1*   1*   1*  
          moyenne :   3.20  
Satisfacao                     :   2 :   0*   1*   1*  
  
Seguranca                      :   7 :   1*   1*   2*   1*   2*  
          moyenne :   3.29  
Servicos                       :   3 :   0*   1*   1*   0*   1*  
  
Simplicidade                   :   3 :   0*   1*   0*   0*   2*  
  
Sistematizacao                 :   2 :   0*   0*   0*   2*  
  
Stakeholders                   :   3 :   0*   0*   1*   0*   2*  
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Tabela obtida pela EVOC aplicando função Rangmot  
Conclusão 

 
 
Tecnologia                     :   6 :   1*   0*   1*   2*   2*  
          moyenne :   3.67  
Transparencia                  :  10 :   1*   3*   2*   2*   2*  
          moyenne :   3.10  
Valor                          :   6 :   2*   0*   3*   1*  
          moyenne :   2.50  
Viabilidade                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  
  
  
  
  
 DISTRIBUTION TOTALE           : 662 : 140* 140* 14 0* 124* 118*  
 RANGS   6 ... 15       0*   0*   0*   0*   0*   0*    0*   0*   0*   0*  
 RANGS  16 ... 25       0*   0*   0*   0*   0*   0*    0*   0*   0*   0*  
 RANGS  26 ... 30       0*   0*   0*   0*   0*  
  
 Nombre total de mots differents : 89 
 Nombre total de mots cites      : 662 
  
     moyenne generale des rangs :   2.91 
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APÊNDICE E – PALAVRAS CONSIDERADAS MAIS IMPORTANTES   

 

Palavra mais importante Frequência 
Controle 23 
Gestao 14 
Processos 11 
Alinhamento 10 
Estrategia 7 
Planejamento 5 
Dirigir 5 
Organizacao 5 
Responsabilidades 4 
Integracao 4 
Valor 3 
Administracao 3 
Diretrizes 3 
Decisao 3 
Comprometimento 3 
Conformidade 3 
Governanca 3 
Objetivos 3 
Priorizacao 2 
Arquitetura 2 
Eficiencia 2 
Qualidade 2 
Cliente 2 
Padronizacao 2 
Recursos 1 
Simplicidade 1 
Aplicacoes 1 
Monitoramento 1 
Framework 1 
Transparencia 1 
Regras 1 
Negocio 1 
Seguranca 1 
Comunicacao 1 
Tecnologia 1 
Flexibilidade 1 
Rastreabilidade 1 
Desenvolvimento 1 
Orcamento 1 
Melhoria 1 
Total Geral 140 

 
 


