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RESUMO 

 

O alinhamento entre a estratégia de negócios e a TI representa hoje relevante nível de 

colaboração à organização, corroborando para a eficácia na continuidade dos negócios, além de 

aportar superior capacidade de competitividade em face da concorrência. A combinação da 

aplicação de tecnologia com iniciativas que permeiem pessoas e processos contribui com a 

capacidade de realizar a transformação digital. A facilidade hoje para a adoção de novas 

tecnologias pelas organizações contribui para o aprimoramento ou, ainda surgimento de novos 

modelos de negócios e processos de trabalho mais dinâmicos, menos restritivos e sob uma nova 

perspectiva de ciclos evolutivos. Com relevante importância junto à capacidade de 

transformação digital, temos a governança de TI, apresentando-se com interações e 

responsabilidades específicas. Cabe à governança assegurar de forma harmônica a 

transformação digital e a sustentação do negócio alinhadas com a estratégia de negócios, na 

busca para alavancar desempenho corporativo. Vale ressaltar que a estratégia é criada para gerar 

valor ao negócio. Diante do contexto do setor farmacêutico brasileiro, cujo desafio é operar sob 

intensa e complexa regulação, com elevado aporte de investimentos, em que a transformação 

digital apresenta-se como uma oportunidade de diferenciação, este trabalho acadêmico tem o 

objetivo de investigar o papel da governança de TI atrelado à capacidade de realizar a 

transformação digital. Foi realizado um estudo de caso simples, por intermédio de entrevistas 

semiestruturadas a uma inovadora indústria multinacional farmacêutica com operação no 

mercado brasileiro. Ao validar as teorias de governança de TI, estratégia de negócios, as 

capacidades dinâmicas de gerenciamento e conhecimento de TI à capacidade de realizar a 

transformação digital num caso real, o pesquisador buscou compartilhar uma relação de 

achados práticos derivados destes conceitos, além de contribuir com as teorias aqui 

referenciadas 

 

 

Palavras-chave: Transformação Digital; Governança de TI; Organização; Capacidades 

Dinâmicas de Gerenciamento de TI; Capacidades Dinâmicas do Gerenciamento de 

Conhecimento de TI. 



 

ABSTRACT 

 

The alignment between business strategy and IT current indicates a relevant collaboration with 

entire organization, corroborating for the continuity of business, in addition providing high 

capacity to compete in the market. The combination of technology with initiatives that combine 

people and processes collaborates to delivery digital transformation. Current access to adopt 

new technologies by organizations, contributes to the improvement or, even to the 

implementation of new business models and work processes, more dynamic, less restrictive and 

under a new perspective of evolutionary cycles. As a relevant importance with the capacity for 

digital transformation, we identify the IT governance, which represents itself with specific 

interactions and responsibilities, and ensures that both technological innovation and business 

sustainability happen in a harmonized way, aligned with strategic planning, looking for success. 

In the context of the Brazilian pharmaceutical sector, which has the challenge of operating 

under intense and complex regulation, with a high level of investment and where a digital 

transformation presents itself as an opportunity for differentiation and effective value, this 

research has the objective of evaluating the role of IT governance together with the ability to 

perform digital transformation, having been carried out through a simple case study, through 

semi-structured deconstruction and together with an innovative multinational pharmaceutical 

industry operating in the Brazilian market. By validating the theories of business strategy, IT 

governance, the dynamic characteristics of IT management and knowledge together with the 

ability to perform digital transformation in a real case, this academic work seeks to contribute 

together as theories referenced here, in addition to sharing practical findings that have been 

identified.  
 

 

Keywords: Digital Transformation; IT Governance; Organization; IT Management Dynamic 

Capabilities; IT Knowledge Management Dynamic Capabilities. 
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 INTRODUÇÃO 

 

Estima-se que, até 2025, o movimento de transformação digital movimentará US$ 100 

trilhões, combinando iniciativas que permeiam o modelo de negócios organizacionais e o 

cotidiano da sociedade (WORLD ECONOMIC FORUM, 2016). O interesse nessa adoção e 

consequente aplicação é relevante, entretanto seu avanço é lento e com baixo êxito de 

implementação dentre as organizações do setor privado (SCHEIBENREIF; WILLIS; 

SSHULTE; LOVELOK; OLDING; BARNES; POITEVON; KERRMANS; DAM, 2018). 

Pontua-se que 66% de líderes de alto nível hierárquico entrevistados, sinalizaram o interesse 

em iniciar uma jornada de transformação digital. Vale mencionar que apenas 11% conseguiram 

efetivamente evoluir. Tímidos, 30% das iniciativas de transformação digital progridem e obtêm 

real êxito, após sua conclusão (TABRIZI; LAM; GERARD; IRVIN, 2019). 

Nesse contexto, a TI é identificada com papel de maior protagonismo, viabiliza 

inovações e suporta a estratégia de negócios ao ambiente corporativo. Esse avanço foi possível 

em detrimento ao emprego de novas técnicas, abordagens e práticas conduzidas pela liderança 

de TI, nos últimos anos (TERZIOGL; KAMEN; BOEHM, 2017). Essa relevância pode também 

ser identificada no Brasil, por meio dos crescentes recursos destinados à TI. Estes apresentam 

evolução de gastos e investimentos superiores a três pontos percentuais entre os anos de 2000 

e 2019, ano em que atingiu como média o índice de 8% do faturamento líquido de médias e 

grandes empresas, demonstrando uma curva de tendência (MEIRELLES, 2020). 

Com o propósito de instituir uma operação coordenada, com interações harmonizadas 

entre as áreas e, principalmente, que suporte a estratégia corporativa, é necessário que a 

organização tenha um processo de governança instituído (WEILL; ROSS, 2006), o qual deve 

assegurar aos acionistas, aos membros do comitê de liderança e aos demais gestores plena 

visibilidade sobre a operação, além do controle sobre o processo de decisão (WEITZNER; 

PERIDIS, 2011), que deve ocorrer de forma responsável e em linha com valores instituídos 

pela organização (IBGC, 2015). 

O processo de governança tem que partir fundamentalmente de movimentos distintos, 

sob propósitos específicos, como, por exemplo: governança de relacionamentos, RH, 

financeira, ativos fixos e TI. Todas essas governanças devem interagir entre si, de modo a 

complementar e suportar como a organização deve operar. O resultado dessas interações, em 

conjunto, suporta a estratégia de uma empresa, propiciando, também visibilidade de métricas 

de desempenho do negócio (YOSHIKUNI, 2021). Sob esse contexto, a aplicação da TI é de 

extrema importância, sendo cada vez mais necessária pelas organizações, dada a sua crescente 
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colaboração para o atingimento de uma maior competitividade, além da sustentação para a 

continuidade dos negócios. A governança de TI participa com destaque nesse processo, pois 

tem como objetivo estabelecer responsabilidades e direitos decisórios do uso da tecnologia, 

determinando níveis de alçada para a tomada de decisão. É relevante citar que se propõe 

também a apresentar quais comportamentos são recomendados, a fim de favorecer o uso e o 

emprego assertivo da TI, que, hoje, diante da grande volatilidade contextual e situacional, 

podem ter suas demandas direcionadas, por meio de capacidades dinâmicas de gerenciamento 

de TI e capacidades dinâmicas do gerenciamento do conhecimento de TI (WEILL; ROSS, 

2006). 

 

 

1.1 CONTEXTO 

 

O setor farmacêutico possui alto nível de regulação e permeia inúmeras questões éticas, 

uma vez que se propõe a tratar vidas humanas. Ainda assim, esse setor demonstra interesse na 

adoção de tecnologia, não restringindo sua aplicação a iniciativas de melhorias contínuas, ou 

então à redução de custos, mas sim, transformando seus produtos, seus serviços e sua maneira 

de operar. 

Sob a perspectiva financeira, pode-se afirmar que o setor farmacêutico assume um papel 

relevante. A população mundial gastou US$ 1,2 trilhão em medicamentos, no ano de 2018.  A 

previsão é que, em 2023, esse valor cresça, atingindo o patamar de US$ 1,5 trilhão 

(INTERFARMA, 2019). 

O Brasil ocupa a sétima posição no ranking farmacêutico mundial, atrás dos Estados 

Unidos, da China, do Japão, da Alemanha, da França e da Itália. Segundo a CMED, Câmara de 

Regulação do Mercado de Medicamentos — órgão interministerial responsável pela regulação 

econômica do mercado de medicamentos no Brasil —, em 2018, o mercado farmacêutico gerou 

um faturamento de R$ 76,20 bilhões de reais, apresentando crescimento anual médio de 9%, 

desde 2005 (INTERFARMA, 2019). 

O investimento em TI, do segmento farmacêutico, está capturado dentro do setor 

industrial, representando 4,8% sobre o faturamento líquido. São três pontos abaixo da média 

geral do mercado, que é de 8%, mas, ainda assim, uma porcentagem relevante se for considerada 

a base total de receita gerada e com similar tendência de crescimento da média do mercado total 

(MEIRELLES, 2020). 
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1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Diante do alto investimento das empresas farmacêuticas a iniciativas de TI e 

transformação digital (MEIRELLES, 2020), considerando que a governança de TI monitora o 

retorno sobre o investimento, o alinhamento e a priorização com a estratégia da organização 

(WEILL; ROSS, 2006), tendo também a colaboração das capacidades dinâmicas à realização 

das transformações de TI (LI; CHAN, 2019), aliadas à criticidade dos processos comerciais no 

setor farmacêutico (INTERFARMA, 2020), e que a transformação digital unida à  indústria 

farmacêutica brasileira, é um tema ainda pouco pesquisado, este trabalho acadêmico declara a 

seguinte questão de pesquisa: Como a governança de TI, por meio da interligação da estratégia 

de negócios, as capacidades dinâmicas do gerenciamento de TI e as capacidades dinâmicas do 

gerenciamento do conhecimento de TI,  podem contribuir para a capacidade de transformação 

digital? 

Pesquisas anteriores demonstram a relevância do indivíduo como um elemento essencial 

ao processo de governança de TI (ITGI, 2003; LUNARDI; MAÇADA; BECKER; VAN 

GREMBERGEN, 2017), adicionada à motivação do pesquisador por esse campo de 

conhecimento, e, por fim, o foco nesse âmbito da pesquisa com o intuito de torná-la realizável 

e com o rigor requerido, esta pesquisa aprofundará os domínios do gerenciamento de 

infraestrutura de TI e conhecimento de TI. 

 

 

1.3 OBJETIVO 

 

Este trabalho acadêmico propõe que o processo de governança de TI é um mecanismo 

relevante, e que, quando aplicado de forma apropriada, muito colabora com o avanço da 

transformação digital de uma empresa do setor farmacêutico, além de preservar o respeito às 

questões éticas e regulatórias.  

O objetivo deste estudo é investigar como a governança de TI, por meio da interligação 

da estratégia de negócios, as capacidades dinâmicas do gerenciamento de TI e as capacidades 

dinâmicas do gerenciamento do conhecimento de TI, podem contribuir para a capacidade de 

transformação digital. 

Para tal, o propósito geral desta pesquisa subdivide-se nos seguintes objetivos 

específicos: 
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1. Revisão teórica dos conceitos de governança de TI, estratégia de negócios, 

capacidade dinâmica de TI e transformação digital; 

2. Fundamentação da contribuição entre as dimensões de estratégia de negócios, a 

capacidade dinâmica de TI e a transformação digital; 

3. Análise das contribuições; 

4. Discussão sobre as contribuições teóricas e práticas do estudo. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÃO 

 

A realização desta pesquisa justifica-se mediante a representatividade econômica e 

impacto social do segmento farmacêutico ao mercado brasileiro (INTERFARMA, 2019), 

acrescida pela relevância que a TI e os processos de inovação possuem, para que uma 

organização obtenha maior competitividade aos seus concorrentes (CHRISTENSEN, 2016), e 

também as implicações que a governança de TI apresenta sob este contexto (HENRIQUES; 

PEREIRA; ALMEIDA; DA SILVA, 2020; WANG; ZHAO; CHI; LI, 2017). 

Com base nas teorias de governança de TI, estratégia de negócios, capacidades 

dinâmicas de TI e transformação digital selecionadas para requerido rigor, aplicando como 

método de pesquisa um estudo de caso simples, este trabalho acadêmico propõe como 

contribuição comprovar as teorias referenciadas, além de compartilhar práticas de como a 

governança de TI colabora como êxito à jornada de transformação digital de uma empresa 

farmacêutica em sua operação no Brasil. 

 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO ACADÊMICO 

 

Para atingir o objetivo declarado, este trabalho acadêmico foi desenvolvido sob um 

racional teórico que sob a prática pelo modelo de governança de TI, e que, na sequência, 

aprofunda-se no âmbito da infraestrutura, mais especificamente, no gerenciamento de TI. Desse 

modo, abordará a utilização dos recursos dinâmicos de TI perante a transformação digital. Por 

fim, fará uma abordagem de como o comportamento do indivíduo colabora ou não com o 

avanço dessa jornada. O documento apresenta-se organizado com a seguinte estrutura:  

1. Introdução 

2. Fundamentação teórica 
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3. Método de pesquisa 

4. Resultados obtidos, análises e ponderações 

5. Conclusões 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Os embasamentos teóricos das dimensões de governança, estratégia de negócios, 

capacidades dinâmicas de gerenciamento de TI, capacidades dinâmicas de gerenciamento de 

conhecimento de TI e transformação digital, são utilizados no desenvolvimento deste estudo de 

caso, e abordados a seguir. 

 

 

2.1 GOVERNANÇA DE TI 

 

A governança de TI deriva do processo de governança corporativa (PRICE; 

LANKTON, 2018). Esse processo tem como propósito assegurar que práticas, decisões, 

controles e demais regulações de uma organização estejam em conformidade com valores 

institucionais, bem como que estes, coordenados, colaborem com o processo de mudança 

(KHALIL; BELITSKI, 2020) e suportem a estratégia instituída. Sua prática possibilita uma 

maneira para que o comitê executivo, a liderança organizacional e os investidores possam 

acompanhar o andamento da operação, mitigando riscos e identificando eventuais desvios não 

desejáveis. A governança de TI institui relações e hierarquias de decisão requeridas para o 

funcionamento de uma organização, sendo um fator predecessor que, fundamentalmente, deve 

anteceder a um processo de Governança de TI (WEILL; ROSS, 2006). 

Enquanto a governança corporativa impera no âmbito dos direcionadores da 

organização, regulando a prática dos valores e também os interesses do conselho executivo 

(JUIZ; TOOMEY, 2015), a governança de TI atua na perspectiva dos mecanismos estruturais, 

e soluções, ainda assim, em coerência com a estratégia de negócios, respeitando as prioridades 

corporativas e possibilitando o atingimento dos objetivos instituídos (CALUWE; DE HAES, 

2019; DE HAES; HUYGH; JOSHI, 2017; HENRIQUES et al., 2020).   

A figura 1 ilustra a disposição de um processo de governança corporativa, destacando 

papéis, relacionamentos organizacionais, alinhamento com o direcionamento estratégico e 

também todos os ativos necessários que compõem esse processo, dentre eles a TI. 

 

 

 

 

 

 
  



20 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 1: Governança Corporativa e dos Princípios Ativos 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na obra de Weill e Ross, 2006, p. 6. 

 

 

A Governança de TI é utilizada para descrever como uma pessoa, ou como um grupo 

de pessoas, que detém responsabilidade de governo, controla, avalia e defere o direcionamento 

de TI à organização (KHALIL; BELITSKI, 2020), tendo como objetivo principal o atingimento 

de sua visão e a estratégia de negócios. Com objetivo de assegurar a continuidade da operação, 

viabilizar o atingimento de metas e sustentar a visão estratégica, a Governança de TI exerce 

importante papel, sendo de responsabilidade do conselho administrativo e da alta liderança de 

uma organização a sua condução (ITGI, 2003). Albertin R. e Albertin A. (2010) atribuem à 

governança de TI a responsabilidade em definir as questões mais importantes de TI, para os 

investimentos, e as relacionadas ao gerenciamento da sustentação. 
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Figura 2: Framework de Governança de TI 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na obra de Weill e Ross, 2006, p. 14. 
 

 

 

A figura 2 ilustra como é instituída uma governança de TI, demonstra que deve estar 

alinhada com a estratégia organizacional, relacionando-se com as demais governanças 

departamentais, para que, em conjunto, suporte a execução e o atingimento das metas de 

desempenho do negócio. 

Embora com similar propósito, o processo de governança de TI pode se apresentar de 

formas distintas, variando entre as organizações, e propondo equacionar dinamismo e 
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contrapontos (ÅBERG; SHEN, 2020; ÅBERG; TORCHIA, 2020). Respeitando as 

particularidades, é essencial que essas disposições integrem suas agendas de TI com planos 

estratégicos, analisando as alternativas, as flexibilidades, ponderando alçada na tomada de 

decisão e a busca do comportamento desejável (JUIZ; TOOMEY, 2015). 

 

 

2.1.1 Relevância da governança de TI 

 

Diante da crescente utilização da TI pelas organizações face um contexto de turbulência 

e dinamismo dos negócios digitais (ÅBERG; SHEN, 2020; ÅBERG; TORCHIA, 2020), 

justifica-se a necessidade da adoção de um processo de governança de TI eficaz (WU; 

STRAUB; LIANG, 2015), o que colabora com o alinhamento das ações de TI à estratégia 

organizacional, e também uma maior geração de valor agregado ao modelo de negócios 

(LUNARDI et al., 2017). 

Estudos indicam que a aplicabilidade da governança de TI colabora com uma maior 

eficiência dos recursos de TI, além de favorecer uma maior obtenção de lucro (HENRIQUES 

et al., 2020; ZHANG; ZHAO; KUMAR, 2016). É uma prática cada vez mais necessária e 

presente nas organizações.  

Segundo Weill e Ross (2006), os fatores que favorecem esse movimento são claramente 

identificados. O nível de esforço organizacional permeado pelas iniciativas de TI não costuma 

ser pequeno, é necessário o envolvimento de profissionais, e o tempo de alocação geralmente é 

alto. Também expressivo é o nível de investimento requerido, geralmente é elevado.  Vale 

explicitar que recursos financeiros da organização não são ilimitados, o que colabora para que 

se estabeleça maior controle sobre a priorização, alinhamento com a estratégia e condução das 

iniciativas. Reconhece-se ainda a pervasividade da TI, ou seja, ela está praticamente em todo 

lugar, processo e momento da linha do tempo. É notório que cada vez mais algumas decisões e 

orçamentos correlacionados à tecnologia estão distribuídos e alocados nas estruturas funcionais. 

Estabelecer esse governo sem processo é um enorme desafio (MIKALEF; PATELI; VAN DE 

WETERING, 2020). Não menos importante, é necessário determinar a aplicação de padrões, a 

preservação de políticas e, consequentemente, uma escala de crescimento e maior acuracidade 

de dados, como, por exemplo, o padrão de uso para o ERP ou, ainda, sistemas de manufatura e 

logística. 
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2.1.2 Domínios da Governança de TI 

 

Segundo Weill e Ross (2006), os domínios da governança de TI são baseados no 

processo de tomada de decisão denominado  de matriz de arranjos. O quadro 1 apresenta os 

motivadores de decisão, relacionando o respectivo propósito de cada um. 

Este trabalho acadêmico irá aprofundar o domínio da infraestrutura de TI. 

 

DOMÍNIO PROPÓSITO 

Princípios de TI Comunica à organização as responsabilidades da TI 

Arquitetura de TI Institui padrões e requerimentos necessários para integrações 

Infraestrutura de TI Provê sustentação e compartilhamento de serviços 

Necessidade de aplicação de 

novos negócios 

Organiza uma estratégia de aquisição de uma solução enquanto 

produto ou, dada a especificidade, desenvolvimento como 

legado 

Investimentos e priorização de TI Realiza processo de seleção, escolha e aporte financeiro 

Princípios de TI Comunica à organização as responsabilidades da TI 
 

Quadro1: Domínios da governança de TI. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na obra de Weill e Ross, 2006, p. 10-11 
 

 

2.1.3 Tomadores de decisão 

 

Um conjunto de arquétipos define o perfil dos profissionais responsáveis pela tomada 

de decisão (Quadro 1) à organização (WEILL; ROSS, 2006), conforme detalhado no quadro 2. 

Esta pesquisa se propõe a reconhecer quais arquétipos são identificados na organização 

objeto deste estudo. 

 

ARQUETIPO TOMADOR DE DECISÃO 
Monarquia de negócios Gerentes de primeira linha – que apresentam alta senioridade 
Monarquia de TI Profissionais de TI que detêm conhecimento de especialista 
Feudalismo Independência na tomada de decisão pelas unidades de negócios 

Federalismo 
Decisão colegiada entre unidades de negócios e corporação, podendo 

contar com a participação de TI (mas não obrigatória); 
Duopólio de TI Compartilhada decisão entre algum grupo e o grupo de TI 
Anarquia Decisões individuais ou através de pequenos grupos apartados 

 

 

Quadro 2: Tomadores de decisão. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na obra de Weill e Ross, 2006, p. 11-12 
 

 

 

O conteúdo abordado nesta seção gera a delimitação do estudo dos conceitos no recorte 

do Trabalho Acadêmico. 
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2.2 ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS 

 

2.2.1 Definição 

 

A estratégia de negócios resulta de um processo racional, que apresenta uma abordagem 

objetiva, realizado antes das decisões a que se propõe. Sua prática está geralmente associada a 

escolhas, opções ou, ainda, decisões que estão por vir. Em uma organização, a estratégia de 

negócios pode se apresentar por meio de um plano, de sequência de ações coordenadas ou, 

ainda, de uma expectativa de objetivo a ser atingido (MINTZBERG; AHLSTRAND; 

LAMPEL, 2020; MINTZBERG, 1978).  

Porter (1996) apresenta a relevância da estratégia e suas contribuições dentro de uma 

organização, deixando claro que estratégia e eficiência operacional são conceitos distintos, com 

significados diferentes — portanto, não comparáveis. Defende ainda que ambas devem ser 

praticadas de forma não isolada, mas sim, complementar, para que a organização obtenha uma 

performance superior e consequente rentabilidade satisfatória. É válido mencionar também que 

a diferenciação é um elemento-chave na elaboração de uma estratégia, pois é fundamental que 

a organização se diferencie de seus concorrentes. O reconhecimento da diferenciação pelo 

cliente é um fator decisivo para sua preservação, isto é: quanto mais a diferença for identificada, 

mais competitiva a organização tende a ser. Assim, denomina-se posicionamento estratégico o 

processo de definir a diferenciação aos concorrentes. Na elaboração da estratégia de negócios, 

é importante uma análise objetiva e verdadeira, buscando fatores reais e atingíveis de 

diferenciação aos produtos ou serviços da atividade-fim. Dessa forma, o posicionamento 

estratégico pode ocorrer de três maneiras distintas ou combinadas, conforme detalhado no 

quadro 3. 

 

POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO DIRECIONAMENTO 

Variedade 
Tem como base a diversidade e a capacidade da 

produção de produtos e/ou serviços 

Necessidade 
O processo converge para uma segmentação de 

clientes, buscando atender às suas necessidades 

parciais ou totais 

Acesso 
Combina uma segmentação de clientes com a maneira 

e o formato que estes são acessados 
 

 

 

Quadro 3: Posicionamento estratégico 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na obra de Poter, 1996, p. 6-7. 
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É comum identificar nas definições de estratégia de negócios similaridades como, por 

exemplo, conseguir criar um efetivo e único valor aos clientes, resultante de uma eficiência 

operacional e/ou diferenciação a seus concorrentes (FRASER-SAMPSON, 2013); realizar 

ações coordenadas, de forma semelhante ou não, em relação às que seu concorrente pratica, 

com o propósito de gerar efetivo valor (VOM BROCKE; ROSEMANN, 2014) e propor um 

modelo futuro a se atingir, combinando a visão humana com os recursos corporativos 

disponíveis para tal (MCKEOWN, 2012), plano a ser percorrido de forma disciplinada, a fim 

de se obter êxito (KVINT, 2009). 

A estratégia de negócios é amplamente influenciada por elementos do ambiente interno 

e externo de uma organização. Nesse sentido, podemos destacar a visão, a missão e os valores 

corporativos, assim como o perfil dos competidores e as respectivas práticas de atuação, como 

fatores diretamente relacionados na definição da estratégia de negócios (DE TONI; NONINO; 

PIVETTA, 2011). Vale também mencionar que é possível identificar a influência de objetivos 

e os direcionadores organizacionais na definição de uma estratégia de negócios, em que esta 

norteia a priorização de ações, de esforços e de investimentos de uma organização 

(COLTMAN; TALLON; SHARMA; QUEIROZ, 2015). 

 

 

2.2.1.1 Conceito de estratégia emergente 

 

Também referenciada como estratégia não planejada, estratégia sem planejamento 

prévio ou ainda estratégia em desacordo com o plano definido (YOSHIKUNI; LUCAS; 

ALBERTIN, 2018; MARIOTTO, 2003), o conceito de estratégia emergente foi introduzido por 

Mintzberg (1978), para referenciar uma situação em que temos uma estratégia que não seguiu 

seu processo usual dentro da organização, ou seja, que não tenha sido organizada, pensada — 

enfim, devidamente planejada. Mesmo que de forma contraditória ao tradicional conceito de 

estratégia, temos novas e distintas ocorrências efetivas. Em termos práticos, uma estratégia 

emergente é identificada pela organização como estratégia por meio do acompanhamento da 

execução de uma ou mais ações, e, por vezes, somente após a finalização dessas ações é que 

temos a constatação efetiva (YOSHIKUNI; LUCAS; ALBERTIN, 2018).  Também, de forma 

não excludente, a estratégia emergente geralmente está associada a ações de curto prazo, em 

que temos um processo rápido desde o diagnóstico e a reação, ou seja, entre a identificação do 

que se deseja corrigir e/ou adequar, a tomada de decisão e a implementação de ações. 
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Esse contexto é ilustrado na figura 3, em que é possível visualizar o comportamento e a 

relação de forças diante de novas situações e ações tomadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3: Estratégias Pretendidas e Emergentes 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na obra de  Mintzberg, 1978, p. 945. 
 
 

 

Por vezes, uma estratégia emergente pode vir a substituir uma estratégia já existente, 

sob uma nova perspectiva, contexto e, desde que atestado o real aporte de valor à organização 

(MINTZBERG, 2016). 

 

 

2.2.1.2 Conceito de estratégia como prática 

 

O conceito de estratégia como prática tem sua essência com atividades que uma 

estratégia organizacional contempla, ou seja, está relacionado aos elementos táticos, focado nas 

interações das pessoas integrantes dessas ações. É importante salientar que o contexto em que 

essas pessoas estão inseridas também é considerado nessa abordagem (YOSHIKUNI; 

GALVÃO; ALBERTIN, 2021). Sua mais relevante característica é a pluralidade, ou seja, o fato 

de não se apresentar como única ou exclusiva (JOHNSON; LANGLEY; MELIN; 

WHITTINGTON, 2010). Estes motivadores de pluralidade são relacionados no quadro 4. 

 

MOTIVADORES DE PLURALIDADE 
Níveis de análise e relacionamentos dispostos entre atividades e organizações 
Pessoas que participam deste processo, independentemente do nível hierárquico 
Variáveis dependentes, dado que perspectivas distintas e independentes podem vir a buscar 

compreensão sobre a performance organizacional 
Teorias que suportem resoluções e demais compreensões diante dos resultados atingidos 

 

 

 

 

Quadro 4: Motivadores de pluralidade 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na obra de Jonhson, Langley, Melin e Whittington, 2010. 

Estratégia Deliberada 

Estratégia  

Realizada 

Estratégia  

Pretendida 

Estratégia  

não realizada 
Estratégia  

emergente 
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2.2.2 Planejamento estratégico 

 

Grande parte das definições disponíveis sobre planejamento estratégico provém das 

décadas de 70, 80 e 90. Dentre elas, é possível identificar uma similaridade quanto à forma e 

ao método de abordagem, bem como ao aporte da estratégia organizacional (ARMSTRONG, 

1982; OCASIO; JOSEPH, 2008). 

Para Mintzberg (1994), o planejamento estratégico pode ser compreendido como uma 

sequência de abordagens e de considerações organizadas, de modo que sustentem a estratégia 

de uma organização. Já Schendel e Hofer (1979)   descrevem o planejamento estratégico como 

etapas organizadas, de forma que percorram desde a missão organizacional até metas em longo 

prazo e implicações de contexto. Adicionalmente, participando do desenvolvimento da 

estratégia organizacional, haverá sua efetivação e um posterior acompanhamento dos resultados 

obtidos. Com semelhante convergência de conceito (ARMSTRONG, 1982), estabelece que o 

planejamento estratégico requer processos para: definir de metas, instituir e validar estratégias, 

além de medir resultados gerados. Ketokivi e Castañer (2004) apresentam o planejamento 

estratégico como um ciclo recorrente, contemplando a definição de objetivos anuais e a 

priorização decisória para a alocação de esforços e de investimentos. 

Portanto, pode-se definir o planejamento estratégico como um processo que apresenta 

certo nível de rigor e de formalidade, e que suporta, de forma organizada, o desenvolvimento, 

a implementação e a mensuração da estratégia. Seu propósito é nortear a estratégia 

organizacional por meio de ciclos de tempo pré-definidos, aportando a tomada de decisão 

(WOLF; FLOYD, 2017). Para tal, várias ações são necessárias, apresentando particularidades 

dentre as organizações que o realizam (HAGE; AIKEN, 1969). 

O planejamento estratégico coleciona uma série de críticas e de reflexões desde seu 

surgimento e início de prática, em meados dos anos 80. Um especial destaque protagoniza um 

questionamento sobre o quão acurada pode ser uma previsão (MINTZBERG, 1994). 

Nas últimas décadas, a maneira de se realizar o planejamento estratégico e sua 

aplicação-fim mudou bastante. Uma pesquisa realizada com as organizações multinacionais, 

com receita anual superior a US$ 32 milhões, demonstrou que sua relevância perdura. 

Mudanças significativas ocorreram em sua prática, principalmente motivadas por instabilidades 

e por baixa previsibilidade ao ambiente externo. Também é possível identificar ciclos mais 

curtos e processos menos formais na realização do exercício. Outro aspecto relevante é que o 

planejamento estratégico se tornou cada vez mais um meio para medir o desempenho da 
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organização, por meio da comparação do planejamento definido versus o efetivo resultado 

realizado (GRANT, 2003). 

 

 

2.2.3 Papel do indivíduo 

 

Mantere (2005, 2008) apresenta a relevância do indivíduo diante de um processo 

estratégico: sua compreensão sobre metas, seus objetivos instituídos, sua postura e também sua 

intensidade de comprometimento quanto à participação nas ações relacionadas. Com este 

propósito, ou seja, o de demonstrar como o indivíduo avalia sua atitude e suas responsabilidades 

diante da estratégia, os estudos aprofundam aspectos quanto a tomar riscos e assumir 

responsabilidades complementares, no sentido de direcionar pontos relacionados ao processo 

estratégico, buscando também entender se as experiências pessoais do indivíduo têm relação e 

podem contribuir com a estratégia, mesmo que não sejam algo oficialmente pontuado. Sob uma 

amostra adversa, analisando diferentes ações e práticas, foi possível identificar que essas 

diferenças apresentam distintos impactos, por vezes, limitando, ou contrariamente, 

possibilitando uma influência positiva, colaborando com o direcionamento do processo 

estratégico (YOSHIKUNI; LUCAS; ALBERTIN, 2018). O estudo sinaliza ainda que 

motivações pessoais, reforçam o indivíduo a apresentar-se para assumir novas funções e 

responsabilidades.  

Comunicados, movimentações, dentre outras ações que permeiem o indivíduo também 

influenciam o processo estratégico. Beech e Johnson (2005) conduziram um estudo sobre a 

relação que a definição de um novo CEO gerou, influenciando o time de liderança executiva, 

trazendo um novo dinamismo e postura do grupo às atividades e às interações do processo 

estratégico.  A contribuição aborda como os indivíduos desenvolvem seu modo de ser, para, na 

sequência, interagir e atuar corporativamente. Conclui que, além de experiências, algumas 

características e sentimentos como, por exemplo, ansiedade, frustração, alegria e capacidade de 

articular, são herdadas pelo indivíduo diante do contexto estratégico organizacional. 

O conteúdo abordado nesta seção gera a delimitação do estudo dos conceitos no recorte 

do trabalho acadêmico. 
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2.3 CAPACIDADES DINÂMICAS 

 

2.3.1 Origem e perspectiva das capacidades dinâmicas 

 

Teece, Pisano e Shuen (1990) iniciam a abordagem do que, tempos depois, viria a ser 

referenciado como capacidades dinâmicas, ao propor maneiras com as quais as organizações 

aprendam e retenham novas competências e capacidades. Essa abordagem é mais ampla, 

evolutiva, em face do conjunto de recursos disponíveis da organização sob uma visão baseada 

em recursos, comumente referenciada como RBV — Resource based view (BARNEY, 1986, 

1991; WERNERFELT, 1984). 

Teece e Pisano (1994) defendem que a RBV não é capaz de explicar plenamente como 

algumas organizações possuem capacidade de responder com rapidez diante de uma mudança 

de demanda, ou então, de uma alteração no contexto interno e externo em que a organização 

está inserida.  

Após os estudos de Teece, Pisano e Shuen (1990), Teece e Pisano (1994) e Teece, Pisano 

e Shuen (1997), são instituídas as fundamentações e, enfim, a definição do conceito de 

capacidades dinâmicas, enfatizando que superam as limitações de RBV (GUPTA, 2014; 

PRIEM; BUTLER, 2001). 

 

 

2.3.2 Definição 

 

O conceito de capacidades retrata o potencial de habilidade que uma organização possui 

para compor, manufaturar e entregar produtos e/ou serviços (AMIT; SCHOEMAKER, 1993; 

RUSSO; FOUTS, 1997; SCHENDEL, 1994). Capacidades compreendem também as 

competências presentes em uma organização, e estão diretamente inseridas no modelo de 

negócios e nos processos de trabalho (PRAHALAD; HAMEL, 1990; YOSHIKUNI; 

ALBERTIN, 2018). Sintetizam o potencial de adequação e interconexão de recursos internos 

ou externos, para atender as mudanças de contexto e de ambiente (TEECE, 2007). Sob essa 

perspectiva, a capacidade dinâmica pode ser percebida como uma maneira de a organização 

reavaliar e adaptar suas capacidades operacionais, no sentido de melhor aportar a estratégia e 

de, atingir as suas metas (PAVLOU; EL SAWY, 2006; YOSHIKUNI, 2021). 

Capacidades dinâmicas representam a necessidade de uma organização adequar seus 

recursos desde sua origem, para conseguir suportar os requerimentos atuais. Em sua essência, 
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recursos dinâmicos são uma combinação de recursos otimizados, agregando os elementos 

favoráveis como, por exemplo, benefícios, flexibilidade e performance; e, por outro lado, 

descartando tudo que é desnecessário, ou não fundamental.  Vale esclarecer que as organizações 

compartilham hoje um ambiente de alta competição, em que processos, interações e recursos 

requerem revisões contínuas e implementação para o usufruto, o que colabora para que a 

organização se mostre mais competitiva (TEECE, 2007). 

As capacidades dinâmicas possibilitam uma melhor habilidade competitiva favorável, 

atingida por uma organização, quando esta reorganiza seus recursos internos ao enfrentar uma 

mudança considerável em seu meio de atuação (WHEELER; NEBIC, 2002; YOSHIKUNI, 

2021), e adota inovações que resultam em alterações de processos organizacionais (DONG; 

WU, 2015).  Uma das maneiras que a organização persevera sua  existência e evolui, mesmo 

exposta sob um contexto de instabilidade e de mudanças, é por meio da habilidade de adaptar-

se (HELFAT, FINKELSTEIN, MITCHELL, PETERAF, SINGH, TEECE, WINTER, 2007). 

 

 

2.3.3 Relação de capacidades dinâmicas com a TI 

 

A TI requer atividades e controles específicos que diferem de áreas funcionais, unidades 

de negócio e demais estruturas de suporte de uma organização. Por esse motivo, líderes e demais 

representantes de TI necessitam estabelecer, capacitar e gerir seus recursos e capacidades de 

forma distinta (MIKALEF; PATELI, 2017; MIKALEF; PATELI; VAN DE WETERING, 

2020). Essa característica de gestão pode ser identificada, por exemplo, no processo de 

priorização de iniciativas, na definição de métricas de performance, na organização de times de 

trabalho ou, ainda, nas políticas e procedimentos de trabalho que estabelecem e governam a 

maneira de atuar ( MCKEEN; SMITH, 2008). 

A capacidade de TI é compreendida como a habilidade de entregar soluções e recursos 

suportando a estratégia de negócios e o modelo operacional de uma organização. Estudo 

realizado por Bharadwaj (2000) demonstra a relação entre as capacidades de TI e a performance 

da organização não restrita apenas à relação valor investido versus retorno obtido, sendo 

necessário estabelecer uma proposta abrangente a toda organização.  

 É relevante citar que pesquisas analisaram a relação da TI com a performance de uma 

organização e conseguiram identificar que a aplicação de capacidades dinâmicas de TI contribui 

com o processo de transformação, gerando valor e colaborando com uma melhor performance 

e maior competitividade com o mercado concorrente (ILMUDEEN; BAO; ALHARBI; 
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ZUBAIR, 2018; KIM G.; SHIN; KIM K.; LEE,  2011; YOSHIKUNI; ALBERTIN, 2017; 

MIKALEF; PATELI; VAN DE WETERING, 2020; YOSHIKUNI, 2021).  

O quadro 5 apresenta alguns estudos. Estes abordam a tipologia de TI com seus recursos 

e/ou capacidades, relacionando a perspectiva de TI, capital humano e aspectos organizacionais. 

Dentre esses estudos, é possível identificar que, em sua grande maioria, as referências se 

baseiam em esquemas de taxonomia, recursos e capacidades recebem uma designação linear 

em relação às funções de TI. 

 

ESTUDO PERSPECTIVA 

DE TI 

TIPOLOGI CAPITAL 

HUMANO 

ASPECTO 

ORGANIZACIONAL 

Bharadwaj (2000) - Recursos tangíveis - Recursos humanos de TI 
- Recursos intangíveis qua 

habilitam TI 

Tippins e Sohi 

(2003) 
- Objetos de TI - Conhecimento de TI - Operações de TI 

Melville, Kraemer,  

e Gurbaxani (2004) 
- Recursos técnicos de TI - Recursos humanos de TI 

- Recursos 

organizacionais 

complementares 

Ravichandran e 

Letwongsatien 

(2005) 

- Flexibilidade de 

infraestrutura de TI 

- Capital humano de 

sistemas de informação 

- Parceria e qualidade de 

sistemas de informação 

Bhatt e Grover 

(2005) 

- Qualidade de 

infraestrutura de TI 

- Experiencia de negócios 

de TI 

- Relacionamento de 

infraestrutura 

Pavlou e El Sawy 

(2006) 

- Aquisições de recursos 

de TI 

- Compartilhamento de 

recursos de TI 

- Disponibilização de 

recursos de TI 

Aral e Weill (2007) - Ativos de TI 

- Competências de TI 

- Competências do 

gerenciamento de 

qualidade de TI 

- Cultura do uso de TI 

- Transações digitais 

- Arquitetura de internet 

Ilmudeen, Bao, 

Alharbi e Zubair 

(2018) 

- Recursos dinâmicos de 

TI 

- Aplicação de 

Capacidade dinâmica de 

TI aportando performace 

da organização 

- Aplicação inovativa 

Conseguir lidar sob 

ambiente de turbulências 

e mudanças 

- Instituir uma cultura 

sobre capacidades 

dinâmicas  

- Novas maneiras de 

interagir com clientes e 

junto ao mercado 

Mikalef, Pateli e 

Van de Wetering 

(2020) 

- Flexbilidade 

infraestrutura de TI 

- Recursos humados de TI 

- Habilidade para realizar 

governanças 

descentralizadas 

- Ambiente turbulento e 

de mudanças 

- Governança 

descentralizada 

- Foco no ganho de 

performance 
 

Quadro 5: Tipologias de Recursos ou Capacidades de TI 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na obra de Kim G. et l.. (2011) e Mikalef, Pateli, Van de 

Wetering (2020) 

 

 

Majoritariamente, os recursos e capacidades de TI apoiam o planejamento e a tomada 

de decisão (BOYNTON; ZMUD; JACOBS, 1994), sendo que estas diferem de uma organização 

para outra e divergem de modelos tradicionais que focam no negócio. Reconhece-se que o CIO 

tem como um de seus principais desafios instituir uma governança aderente à sua estrutura 
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funcional de TI (MCKEEN; SMITH, 2008). Diante desse raciocínio, a tendência é reconhecer 

que a capacidade de gerenciamento de TI, sendo sequenciada pelas atividades de planejamento, 

pela tomada de decisão e pela monitoria e o controle, representa-se como indicador primário de 

capacidades organizacionais. À parte dos aspectos físicos, humanos e organizacionais 

(BARNEY, 1991), propõe-se que a flexibilidade da infraestrutura de TI, o conhecimento e a 

capacidade de gerência de TI compõem-se como dimensões primárias das capacidades de TI 

(KIM G. et al., 2011). 

Em estudo conduzido por Mikalef e Pateli (2017), foi possível identificar que a TI 

contribui com as capacidades dinâmicas de uma organização, pois colabora com a evolução de 

processos e propicia maior agilidade em processos de trabalho e decisórios, o que impacta a 

competitividade na concorrência de mercado, culminando em melhores resultados. Sob padrões 

pré-delimitados e com especificidades distintas entre as organizações, apurou-se que efetivo 

aporte da TI a processos corporativos para se obter e se manter uma real vantagem competitiva. 

Na perspectiva de curto prazo, as organizações estudadas tornaram-se mais ágeis, adquiriram 

maior participação do mercado em relação à concorrência. Esse avanço e os bons resultados 

tornaram-se possíveis graças a algumas capacidades dinâmicas da organização com 

contribuição da TI. Ao avaliar as hipóteses de que a capacidade dinâmica apoiada pela TI 

quanto à agilidade interna da organização e externa ao mercado, foi possível identificar 

sinalizações claras de fundamentação e efeito. 

 Mikalef, Pateli e Van de Wetering (2020) apresentam um estudo composto por 

organizações internacionais, em que estas reconhecem uma clara relação de capacidades 

dinâmicas com a TI, destacando a contribuição da TI em ajudar empresas a prosperarem sob 

cenário de heterogeneidade ambiental, turbulências e grandes mudanças. É importante 

mencionar a relevância de se conseguir identificar uma alta flexibilidade da arquitetura de TI, 

e de como esta característica, combinada a uma governança descentralizada, colabora com a 

sustentação de uma ampliação na competitividade. 

 

 

2.3.4 Relação de capacidades dinâmicas com a governança de TI 

 

Yoshikuni (2021), declara que a governança de TI exerce influência sobre as 

capacidades dinâmicas. O resultado desta relação tende a potencializar elementos de inovação, 

colaborando com a sustentação da performance organizacional e alinhamento da TI com a 

estratégia de negócios (ZANRA; GEORGE, 2002).  O estudo recém realizado com empresas 
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em operação no mercado brasileiro, apresenta também que, sob um contexto volátil, a qualidade 

e valor aportado decorrentes dessa relação de influência são favoráveis.  

Colaborando com essa abordagem, Li e Chan (2019), atestam que, sob um a governança 

de TI,  organizações obtém maior flexibilidade operacional ao adotarem, de forma dinâmica e 

sob demanda, recursos digitais, corroborando com a agilidade nos processos corporativos. 

Khalil e Belitski (2020), Mikalef (2020) e Weill (2004) reforçam que as capacidades dinâmicas, 

sob uma governança de TI, ajudam a redesenhar um modelo de negócios, por vezes também 

viabilizando a criação de novos produtos e serviços.  

 

 

2.3.5 Framework de alto nível para capacidades dinâmicas de TI (DITC) 

 

Li e Chan (2019) desenvolveram um framework denominado de DITC (capacidades 

dinâmicas de TI). Este correlaciona recursos de TI, capacidades ordinárias e capacidades 

dinâmicas de TI, subdivididos em plataformas digitais, recursos de gerenciamento de 

conhecimento e gerenciamento de TI. O principal objetivo do framework DITC é demonstrar 

como recursos de TI podem ser adquiridos, implementados e disponibilizados para uso, com o 

propósito de suportar a estratégia e os objetivos da organização. 

No framework, apresentado na figura 4, é possível ser identificado um espelhamento de 

capacidades, ou seja, para cada capacidade ordinária, há uma correlação com uma capacidade 

dinâmica, por meio desse modo instituído, propiciando mais flexibilidade à capacidade e mais 

dinamismo no atendimento à organização.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Framework Alto nível DITC (capacidades dinâmicas de TI) 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na obra de Li e Chan (2019) 

 

Recursos 

 

 

 

TI 

Capacidades 

ordinárias 

 

 

TI 

Capacidades dinâmicas  

 

 

 

 

 

 

Plataforma  

digital 

 

 

 

 

Gerenciamento  

de TI 

 

Gerenciamento de 

conhecimento de 

TI 

D
IT

C
 –

 o
rd

em
 1

 



34 

 

 

 

Recursos de TI subdividem-se em três categorias distintas: infraestrutura de TI, recursos 

humanos de TI e elementos de TI intangíveis. Estes geralmente estão associados a ativos, ou 

então a atividades primárias de tecnologia, que têm como objetivo assegurar a sustentação da 

operação. Vale ressaltar que as atividades primárias de tecnologia podem ser adquiridas como 

offshore, sem a necessidade de estarem inseridas na organização para que se obtenha um bom 

resultado. No entanto, capacidades necessitam estar dentro da organização, o que maximiza sua 

usabilidade e gera gerando o valor agregado de TI (LI; CHAN, 2019). O escopo das capacidades 

dinâmicas de TI é apresentado no quadro 6. 

 

CAPACIDADE DINÂMICA ESCOPO 

Plataforma dinâmica digital 

Temas de infraestrutura, que permeiem sustentação e também 

relacionados à gestão de mudanças e à adequação para atender 

necessidades. É importante destacar que plano de capacidade não 

está aqui incluído 

Capacidade dinâmica de 

gerenciamento de TI 

Capacidade de desenvolver e efetivamente entregar os processos de 

negócios que gerenciam não só a tecnologia, mas todo o modelo 

operacional de trabalho, adicionalmente assegurando o 

alinhamento junto aos objetivos e às prioridades pré-estabelecidos 

pela organização. Contempla também instituir planos de estratégia 

de TI 
Capacidade dinâmica de 

gerenciamento de 

conhecimento de TI 

Capacidade da organização em adquirir, compartilhar e reter 

conhecimento de TI 
 

Quadro 6: Escopo das capacidades dinâmicas 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na obra de Li e Chan (2019), p. 5-6. 

 

 
 

 

Um aspecto importante a ser salientado é que a TI deve revisitar o nível das capacidades 

ordinárias, para melhor refletir as necessidades da sustentação, na busca por estabelecer um 

balanceamento ideal quanto à necessidade e ao momento de utilizar as capacidades dinâmicas 

(WOENER; WEILL, 2019). 

 

 

2.3.6 Framework estendido para capacidades dinâmicas de TI (DITC) 

 

A figura 5 apresenta o modelo de capacidades dinâmicas, que se dispõe em capacidade 

dinâmica da plataforma digital, capacidade dinâmica de gerenciamento de TI e capacidade 

dinâmica do gerenciamento de conhecimento de TI. Para cada uma dessas capacidades, existe 

uma relação de capacidades ordinárias, requeridas em face de uma alteração de demanda. 



35 

 

 

Este trabalho aplicado irá se aprofundar nas capacidades de gerenciamento das 

dinâmicas de TI e capacidades dinâmicas de gerenciamento de conhecimento de TI, uma vez 

que o objeto-fim é explorar os comportamentos do indivíduo e seus impactos no avanço da 

transformação digital na empresa farmacêutica em estudo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 5: Componentes de DITC e sua associação a recursos ordinários 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na obra de Li e Chan (2019), p. 5-6. 

 

 

2.3.5.1 Capacidades dinâmicas do gerenciamento de TI 

 

O gerenciamento de TI pode ocorrer de forma centralizada ou não, dependendo de como 

foi instituído na organização (BHATT; GROVER, 2005; BOYNTON; ZMUD; JACOBS, 

1994). Apresenta-se pela relação de processos de TI ligado ao planejamento, à tomada de 

decisão, à monitoria e ao controle, e sua capacidade é reconhecida por meio da eficiência que 

o time de TI tem em gerir recursos e investimentos, com o propósito de gerar valor para a 

organização (PEPPARD, 2007; YOSHIKUNI, 2021). 

O quadro 7 detalha as formas e também o escopo das capacidades dinâmicas do 

gerenciamento de TI. 

 

  

Plataforma digital

Gerenciamento de TI

Gerenciamento de 
conhecimento de TI

Capacidades dinâmicas

DITC – ordem 1

IT

Capacidades ordinárias relacionadas ordem zero

Funcionalidades de infraestrutura de TI

Integração de TI

Flexibilidade de infraestrutura de TI

Implantação de TI

Desvendar de TI

Exploração de TI

Criação de conhecimento  de TI

Transferir conhecimento de TI

Reter conhecimento de TI

Altera  recursos comuns 
existentes relacionados 
à TI ou criar novos

Alterações realizadas nas capacidades comuns 
relacionadas a TI podem influenciar o 
desenvolvimento de DITC
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CAPACIDADE 

DINÂMICA DO 

GERENCIAMENTO 

DE TI 

ESCOPO FONTE 

Planejamento 

Refere-se a rotinas e a processos, formais ou não, com o 

propósito de atingir as metas da TI à estratégia 

organizacional. A maneira que o planejamento de TI se 

apresenta colabora na compreensão de seu efetivo valor 

aportado. Conseguir êxito no planejamento de TI tende a 

resultar na entrega de soluções realmente úteis, por vezes 

inovadoras, além de se obter reconhecimento pela 

assertiva priorização e viabilização junto à realização da 

estratégia 

(KEEN, 1991; 

SABHERWAL, 

1999) 

Tomada de decisão 

Ocorre mediante ponderação da proposta de valor 

aplicado à estratégia organizacional. Não existe um 

padrão pelas empresas no processo decisório, uma vez 

que cada uma tem suas ponderações e especificidades, o 

que, ao analisar o investimento da TI versus a receita da 

organização, e também o índice de adoção de TI pelo 

usuário e a performance obtida, tende a refletir diferentes 

resultados  

(RYAN; 

GATES, 2004; 

RYAN; 

HARRISON, 

2000; RYAN; 

HARRISON; 

SCHKADE, 

2002) 

Controle 

Existem algumas maneiras para se medir os esforços 

direcionados pela TI. Dentre elas, pode-se destacar: 

relatórios de acompanhamento, follow-up através da 

interação direta com usuários impactados ou, ainda, uma 

força-tarefa para obter-se progresso das atividades.  

 

Para se obter êxito em novos processos de negócio, 

inovadores ou não, é requerida uma entrega assertiva da 

TI.  

 

Empresas com gestão eficaz de TI tendem a obter 

melhores processos de negócios, propiciando maior 

agilidade, capacidade de transformação ou  de 

performance, de modo que a organização se apresenta 

mais competitiva junto a seus concorrentes. 

(DESANCTIS; 

JACKSON, 

1993).  

 

(MELVILLE; 

KRAEMER; 

GURBAXANI, 

2004)   

 

(WEILL; 

SUBRAMANI; 

BROADBENT, 

2002) 

 

Quadro 7: Capacidades dinâmicas do gerenciamento de TI 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A capacidade dinâmica de gerenciamento de TI permite que, além de flexibilidade, 

aderência e capacidades necessárias, novos produtos e serviços possam ser incorporados no 

portfólio ou, ainda, atualizados (YEOW; SOH; HANSEN, 2018).  

Essa capacidade representa o potencial que a TI detém para especificar e efetivar todas 

as mudanças requeridas num processo de gerenciamento de recursos de TI, em conformidade 

com o processo de governança vigente, com respeito aos objetivos e prioridades da organização 

sem deixar de refletir sobre a estratégia diante do atendimento aos clientes, e em face dos 

competidores (YOSHIKUNI, 2021; ZAHRA; GEORGE, 2002).  
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Li e Chan (2019) propõem uma correlação entre a capacidade dinâmica do 

gerenciamento de TI com as capacidades ordinárias de TI. Assim, pode ser visualizada de forma 

estendida na figura 5 e apresentada em detalhes no quadro 8.  

 

CAPACIDADE ESCOPO FONTE 

Implantação de TI 

Habilidade em suportar a organização, em adotar, 

utilizar e obsoletar recursos de TI, além de 

assegurar o dia a dia do modelo de negócios 

requeridos a fim de propiciar o atingimento da 

estratégia  

(DANIEL; WILSON, 

2003; QUEIROZ; 

TALLON; SHARMA; 

COLTMAN, 2018) 

Desvendar de TI 

Nível de utilização dos recursos de TI para 

suportar o modelo de negócios, buscando 

melhorias junto à eficiência operacional e 

explorando oportunidades de sinergias não apenas 

internas à organização  

(GREGORY; KEIL; 

MUNTERMANN; 

MäHRING, 2015; 

WANG; LIANG; 

ZHONG; XUE; 

XIAO, 2012)  

Exploração de TI 
Capacidade de explorar, inovar através de 

recursos de TI, fazer parceiros de negócios, 

permitir pivotar e ousar  

(LEE,  

SAMBAMURTHY, 

LIM, WEI, 2015; 

NAMBISAN; 

AGARWAL; 

TANNIRU, 1999). 
 

Quadro 8: Capacidades ordinárias do gerenciamento de TI 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.3.5.2 Capacidades dinâmicas de gerenciamento de conhecimento de TI 

 

O nível de maturidade do conhecimento de uma equipe de TI é definido por meio do 

domínio de competências profissionais, do conhecimento de tecnologias, de processos 

funcionais, da capacidade de gestão e  de habilidade de relacionamento, comportamentos e 

características requeridos para uma atuação assertiva da TI (LEE; TRAUTH; FARWELL, 

1995). 

O conhecimento de TI compreende no domínio de como está organizada e como 

funciona uma área de TI, o que contempla pilares de infraestrutura como, por exemplo, 

plataforma e sistemas operacionais, conectividade e banco de dados; sistemas e aplicações, 

como linguagens de desenvolvimento, programação, EDI’s e parametrizações; e redes, como 

conectividade, latência e integrações (YOSHIKUNI; ALBERTIN, 2020; YOSHIKUNI, 2021). 

Comunicação interpessoal, trabalho em equipe e colaboração, mesmo atribuídos como 

competências humanas, também são requerimentos importantes para uma TI efetiva (KIM G. 

et al., 2011). 
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É fundamental que o time de TI domine práticas de gestão e conheça os processos 

funcionais de negócios, para que as soluções propostas tenham uma contribuição real e que gere 

valor (GYEUNG-MIN KIM, 2010; ROCKART; EARL; ROSS, 1996). 

Organizações que apresentam elevada maturidade em TI usualmente obtêm êxito ao 

suportarem as demandas, conseguem manter um próximo alinhamento da estratégia de TI com 

a estratégia de negócios, e, assim, soluções financeiramente viáveis, funcionais e, quando 

possível, antecipam as necessidades da organização. Ao praticar esse comportamento, a TI 

colabora com uma maior competitividade da organização aos concorrentes (BHATT; 

GROVER, 2005; SAMBAMURTHY; ZMUD, 1997; SANTHANAM; HARTONO, 2003). Em 

contrapartida, organizações com baixa maturidade em TI não conseguem realizar mudanças nos 

processos de negócios. Desse modo, distanciam-se dos movimentos e das tendências de 

mercado, bem como dos concorrentes (ROCKART; EARL; ROSS, 1996). 

Capacidades dinâmicas de gerenciamento de conhecimento de TI representam o 

potencial de retenção de conhecimento de tecnologia que a TI apresenta diante de toda a 

organização. Para tal, é importante delimitar o escopo compreendido no conhecimento de TI, 

que compreende: o conhecimento obtido e retido no time por meio de experiências técnicas 

como, por exemplo, a implantação de um novo sistema, o aprendizado por intermédio de base 

de conhecimento, etc; as competências de liderança relacionadas à implantação, à inovação ou, 

ainda, à gestão de práticas de TI; como o time funcional alocado nas áreas de negócios entende 

e reconhece a aplicabilidade da TI em face das necessidades operacionais do dia a dia 

(BHARADWAJ, 2000; KIM G. et al., 2011; YOSHIKUNI, 2021). 

As capacidades dinâmicas de gerenciamento de conhecimento de TI são apresentadas 

no quadro 9. 
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CAPACIDADES 

DINÂMICAS DO 

GERENCIAMENTO DE 

CONHECIMENTO DE TI 

ESCOPO FONTE 

Criação de 

 conhecimentos de TI 

Estão relacionadas à capacidade que a TI 

possui para criar conhecimentos que sejam 

úteis, relevantes e aplicados de forma 

funcional pelas áreas de negócios da 

organização. Para que isso aconteça de 

forma efetiva, antes é requerido que um 

processo seja implementado, como, por 

exemplo: repositórios de aprendizados, 

mecanismos de feedback, etc 

(IYENGAR; 

SWEENEY; 

MONTEALEGRE, 

2015) 

Transferência de 

conhecimento de TI 

Frente ao cenário de constante evolução 

digital, torna-se relevante que a TI 

disponha de uma capacidade de transferir o 

conhecimento relevante que fora adquirido 

junto às áreas de negócios e parceiros de 

trabalho, dentro do escopo organizacional, 

com o propósito de uma melhor operação 

do ambiente digital  

(HWANG; 

KETTINGER; YI, 

2015; KIM; 

MUKHOPADHYAY; 

KRAUT, 2016) 

Retenção de  

conhecimento de TI 

Representa como a TI consegue reter o 

conhecimento adquirido por meio de 

capacitações e/ou de iniciativas que 

propiciaram aprendizado, a fim de que seja 

utilizado mais adiante  

(ARGOTE; 

MCEVILY; 

REAGANS, 2003) 

 

Quadro 9: Capacidades dinâmicas do gerenciamento de conhecimento de TI 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

2.3.6 Como mensurar o Framework de capacidades dinâmicas de TI (DITC) 

 

A tecnologia atualmente colabora no modo que uma organização realiza seu modelo de 

negócios. O framework de capacidades dinâmicas de TI (DITC) atua no gap existente entre os 

recursos de TI e o valor que a TI aporta ao modelo de negócios. Já o framework estendido 

aprofunda a perspectiva, dessa forma, desafia o compartilhamento de ideias, as opções e as 

escalas de sustentação para atender às necessidades de mudança (LI; CHAN, 2019; 

YOSHIKUNI, 2021). 

A capacidade dinâmica do gerenciamento de TI e a capacidade dinâmica do 

gerenciamento do conhecimento de TI apresentam maturidade em relação às métricas de 

mensuração distintas, conforme detalhado no quadro 10. 
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CAPACIDADE 

DINÂMICA  

CAPACIDADE 

ORDINÁRIA 
MÉTRICA DE MATURIDADE 

Gerenciamento  

de TI 

Implantação de TI 

Capacidade de implantação de TI: equipes internas de 

sistemas de informação são capacitadas em treinar os 

usuários de negócios a utilizarem apropriadamente novos 

recursos de TI para o dia a dia da operação; 

Desvendar de TI 

Suporta efetivamente todas as funcionalidades da cadeia 

de valor que permeiam a TI, não se restringindo apenas a 

usuários internos; 

Exploração de TI 

TI dispõe de um ciclo contínuo de experimentos junto a 

novas tecnologias disponíveis, mediante sinergia com o 

modelo de negócios 

Gerenciamento  

do conhecimento 

de TI 

Criação de 

conhecimentos de 

TI 

Qual o nível de conhecimento do time de TI em relação 

às novas tecnologias disponíveis, bem como à 

visibilidade de tendências futuras 

Transferência de 

conhecimento de TI 

Dados essencialmente críticos para a operação e/ou 

sustentação do ambiente disponibilizados por TI são 

compartilhados sem restrição entre TI e time funcional da 

unidade de negócios 

Retenção de 

conhecimento de TI 

É efetiva a retenção de conhecimento adquirido pela TI, 

no sentido de o dispor para aplicação futura 
 

Quadro 10: Métricas de maturidade das capacidades dinâmicas de gerenciamento de TI e 

gerenciamento do conhecimento de TI 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na obra de Li e Chan (2019), p. 9-11 

 

 

O conteúdo abordado nessa seção gera a delimitação do estudo dos conceitos no recorte 

do Trabalho Acadêmico. 

 

 

2.4 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

 

2.4.1 Conceito e contexto 

 

Kumar (2017) apresenta a transformação digital como uma jornada que tem como 

propósito viabilizar a eficiência entre as diferentes funções do negócio, combinando, de forma 

não excludente, pessoas, processos e tecnologia com interdependências e objetivos em comum. 

Já para  AGARWAL, GAO, DESROCHES e JHA (2010), um processo de transformação digital 

compreende mudanças que permeiam organizações e/ou pessoas, por meio do uso de TI. Liu, 

Chen e Chou (2011) defendem que a transformação digital é um redesenho colaborativo para a 

instituição de novos modelos organizacionais, combinados à aplicação de tecnologia e sob 
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processos de negócios em uma economia digital. Esse processo se caracteriza como 

Transformação Digital.   

 O fato é que o conceito de transformação digital está em evidência nos âmbitos 

corporativo e social, tendo adquirido cada vez mais atenção nas pesquisas de sistema de 

informação estratégica (BHARADWAJ; EL SAWY; PAVLOU e VENKATRAMAN, 2013; 

PICCININI; GREGORY; KOLBE, 2015).  

Um esclarecimento importante é que uma iniciativa de Transformação Digital não é 

integralmente dependente da adoção e aplicação de tecnologia, contempla muito mais do que 

isso: refere-se à visão de estratégias de uma organização e a mecanismos ou maneira de como 

obter (ROGERS, 2016).  

Com maior ou menor participação de tecnologia, sabe-se que — em decorrência 

individual ou combinada de: formação acadêmica, competências individuais, conhecimento e 

experiência corporativa adquirida — a área de TI coloca-se como a que detém o grupo de 

profissionais que melhor identificam oportunidades e melhor compreendem os desafios 

inerentes a uma jornada de Transformação Digital. Sob esse contexto, é reconhecido que a 

liderança de TI cada vez mais deve participar do comitê executivo, fazendo parte do processo 

decisório e conduzindo iniciativas importantes às organizações (WOENER; WEILL, 2019).  

No âmbito das organizações, reconhece-se um processo de transformação digital, 

quando a tecnologia é aportada em coerência com o planejamento estratégico, de modo  que 

gere resultados com melhor performance de negócios (HESS; BENLIAN; MATT; 

WIESBÖCK,  2016). 

Em recente pesquisa realizada por Vial (2019), foi possível identificar vinte e oito 

independentes fontes com proposta de uma definição para o conceito de transformação digital 

(quadro 11).  

Ao analisar todas as definições obtidas na pesquisa, identificamos cinco muito 

semelhantes, as quais foram agrupadas, resultando em vinte e três diferentes definições para o 

conceito de transformação digital. Destas, 10% apresentam clara relação do conceito com 

organizações, tecnologia e similaridades como, por exemplo, tecnologia digital. 
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DEFINIÇÃO FONTE 
DESAFIO 

CONCEITUAL 

O uso de novas tecnologias digitais (mídia social, móvel, 

analítica ou dispositivos incorporados) para permitir 

grandes melhorias de negócios (como aprimorar a 

experiência do cliente, simplificar as operações ou criar 

novos modelos de negócios). [ênfase original] 

 Fitzgerald, 

Kruschwitz, 

Bonnet, Welch 

e (2014); 

Liere-

Netheler,  

Packmohr e 

Vogelsang 

(2018) 

Termo pouco claro: 

“tecnologias digitais” 

definidos usando 

exemplos. Conflito 

entre o conceito e seus 

impactos. 

Uso de novas tecnologias digitais, como mídia social, 

celular, análise ou dispositivos incorporados, a fim de 

permitir novos negócios, como melhorar a experiência do 

cliente, simplificando operações ou criação de novos 

modelos de negócios. 

Horlacher, 

Klarner e Hess 

(2016); Singh 

e Hess (2017) 

Termo pouco claro: 

“tecnologias digitais” 

definido usando 

exemplos. Conflito 

entre o conceito e seus 

impactos. 

Mudanças e transformações que são conduzidas e 

construídas em uma base de tecnologias digitais. Dentro 

de uma empresa, a transformação digital é definida como 

uma mudança organizacional para big data, análise, 

nuvem, plataforma de mídia móvel e social. 

Considerando que as organizações sãoem constante 

transformação e evolução em resposta às mudanças 

cenário de negócios, transformação digital são as 

mudanças construídas a base das tecnologias digitais, 

introduzindo mudanças únicas em operações de negócios, 

processos de negócios e criação de valor. 

Nwankpa e 

Roumani 

(2016) 

Termo pouco claro: 

“tecnologias digitais” 

definido usando 

exemplos. 

Circularidade 

(“transformação”). 

Falta de parcimônia. 

A transformação digital não é uma atualização de 

software ou uma cadeia de suprimentos projeto de 

melhoria. É um choque digital planejado para o que pode 

ser umsistema funcionando razoavelmente. 

Andriole 

(2017) 

Termo pouco claro: 

“choque digital”. 

Uso estendido de TI avançada, como análise, computação 

móvel, socialmídia ou dispositivos integrados 

inteligentes, e o uso aprimorado detecnologias 

tradicionais, como planejamento de recursos empresariais 

(ERP), para permitir melhorias importantes nos negócios. 

Chanias 

(2017) 

Termo pouco claro: 

"TI avançada" 

definido usando 

exemplos. Conflito 

entre o conceito e seus 

impactos. 

As mudanças que as tecnologias digitais podem trazer 

para uma empresa, modelo de negócios, que resulta em 

produtos alterados, estruturas organizacionais ou 

automação de processos. 

Clohessy, 

Acton e 

Morgan. 

(2017) 

Termo pouco claro: 

“tecnologias digitais”. 

Conflito entre o 

conceito e seus 

impactos. 

Distingue-se das transformações de negócios anteriores 

habilitadas por TI emtermos de velocidade e sua natureza 

holística. 

Hartl e Hess 

(2017) 

Circularidade 

(“transformação”). 

Definição comparativa 

("TI anterior- 

possibilitou 

transformações de 

negócios ”) 

Transformações em organizações que são impulsionadas 

por novas capacitações de TI / SIsoluções e tendências. 

Heilig, 

Schwarze e 

Voss (2017) 

Circularidade 

(“transformação”). 
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Continuação do quadro: Definições de transformação digital 
 

DEFINIÇÃO FONTE 
DESAFIO 

CONCEITUAL 

A transformação digital engloba a digitalização das 

vendas ecanais de comunicação e a digitalização das 

ofertas de uma empresa (produtos e serviços), que 

substituem ou aumentam ofertas. Além disso, a 

transformação digital envolve tática emovimentos de 

negócios estratégicos que são acionados por insights 

baseados em dadose o lançamento de modelos de 

negócios digitais que permitem novas formas de captura 

de valor. 

Horlach, Drews, 

Schirmer e 

Böhmann 

(2017) 

Termo pouco claro: 

“digitalização”. 

Conflito entre o 

conceito e seus 

impactos.Falta de 

parcimônia. 

A melhor compreensão da transformação digital é adotar 

negócios, processos e práticas para ajudar a organização 

a competir de forma eficaz em um mundo cada vez mais 

digital. 

Kane (2017a) 

Kane (2017b) 

Conflito entre o 

conceito e seus 

impactos. 

A transformação digital descreve as mudanças impostas 

pela informação tecnologias (TI) como meio de 

automatizar (parcialmente) tarefas. 

Legner, 

Eymann, Hess  

et al. (2017) 

Conflito entre o 

conceito e seus 

impactos. 

A transformação digital destaca o impacto da TI na 

estrutura organizacional , rotinas, fluxo de informações e 

recursos organizacionais  para acomodar e se adaptar à 

TI. Nesse sentido, trsnsformação digital enfatiza mais a 

raiz tecnológica da TI e do alinhamento entre TI e 

negócios. 

Wang, Zhao,  

Chi e Li (2017) 

Conflito entre o 

conceito e 

seusimpactos. Falta 

de parcimônia. 

Um processo evolutivo que alavanca recursos digitais e 

tecnologias para permitir modelos de negócios, processos 

operacionais e experiências do cliente para criar valor. 

Morakanyane 

(2017) 

Termo pouco claro: 

“capacidades 

digitais”. Conflito 

entre o conceito e 

seus impactos. 

O uso de novas tecnologias digitais, a fim de viabilizar 

grandes melhorias de negócios nas operações e mercados, 

como aprimoramento da experiência do cliente, 

agilizando operações ou criando novos modelos de 

negócios. 

Paavola,  

Hallikainen e 

Elbanna (2017) 

Termo pouco claro: 

“tecnologias 

digitais”. Conflito 

entre o conceito e 

seus impactos. 
 

Quadro 11: Definições de transformação digital 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na obra de Vial (2019), p. 120-121 

 

 

A utilização de novas tecnologias como, por exemplo, mídias sociais, dados analíticos, 

dispositivos com tecnologia embarcada e mobilidade, suporta o desenvolvimento e a expansão 

dos negócios, propiciando uma melhor experiência por parte dos clientes, além de 

sustentabilidade de novas operações, e a viabilidade da criação de novos modelos de negócios 

(FITZGERALD et al., 2014). 

Outro aspecto que é amplamente associado ao processo de transformação digital é a 

ocorrência de rupturas, também referenciadas como disrupturas. Organizações tradicionais têm 
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sido cada vez mais expostas a estas situações, ou seja, a situações de ruptura, em seus segmentos 

de atuação. Novos entrantes concorrenciais, mais ágeis e sob novas propostas de atendimento, 

passam a ser protagonistas, liderando a lista de organizações admiradas e mais lembradas pelos 

consumidores (SAMBAMURTHY; ZMUD, 2017). 

Existe uma relação entre a intensidade da ruptura e a dimensão de um desafio a ser 

superado, no sentido de quão mais complexo e maior for o desafio, maior tende a ser a ruptura 

e, consequentemente, também maior será o valor gerado ofertado (SAMBAMURTHY; ZMUD, 

2017). 

Segundo Scheibenreif et al. (2018), algumas das perspectivas conceituais sobre a 

aplicabilidade da Transformação Digital são: digitização, otimização digital, negócio digital e 

transformação digital,  apresentadas em detalhe no quadro 12. 

 

CONCEITO APLICAÇÃO 

Digitização 
Uso de tecnologias para desenvolver e/ou aprimorar processos organizacionais 

já existentes, instituídos e em uso 

Otimização digital 
Aplicação da tecnologia digital com o objetivo de melhorar processos e 

modelos de negócios 

Negócio Digital 
Produtos ou então modelos de negócios que se viabilizam por meio  de 

tecnologia digital 

Transformação 

Digital de Negócios 

Aplicar tecnologias digitais com a finalidade de instituir um novo modelo 

digital de negócios, desde sua concepção até o início de sua operação sob uma 

condução digital 
 

 

Quadro 12: Perspectivas conceituais sobre aplicabilidade da transformação digital 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na obra de Scheibenreif et al. (2018), p. 2-20. 

 

 

2.4.2 Capacidade de realizar transformação digital 

 

Vial (2019) define que um processo de transformação digital deve possuir a aplicação 

de tecnologias digitais, por meio de um processo que resulte em ruptura. Com a realização deste 

processo disruptivo, obtém-se informações e insumos considerados para explorar novas 

alternativas na busca de oportunidades, as quais podem se apresentar favoráveis ou 

desfavoráveis. Esse processo é representado por meio do framework exibido na figura 6. A 

proposta é colaborar com o mapeamento e a compreensão sobre a efetiva existência de 

processos de transformação digital numa organização, sem a ambição entretanto de estabelecer 

uma medição quanto à intensidade sobre a ocorrência desses processos.  
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Figura 6: Construção de blocos num processo de transformação digital. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações de Vial (2019) 

 

  

O framework está fundamentado entre as relações de influência e de impacto a oito 

predefinidos blocos, representando tecnologias digitais, estratégias de negócios digitais e 

aspectos organizacionais, como estrutura e barreiras operacionais. Para tal, são considerados 

processos internos de transformação digital da organização, além de tendências globais da 

indústria e da sociedade.  

Observa-se que a transformação digital tem papel de protagonismo, pois colabora com 

ações de ruptura na organização e/ou no indivíduo. As rupturas obtidas resultam na 

disponibilização de insumos para o planejamento estratégico, o que tende a colocar a 

organização em posição de maior competitividade no mercado (VIAL, 2019). Os oito blocos 

estabelecidos no framework são detalhados no quadro 13. 
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BLOCO PROPÓSITO 

Uso de 

tecnologias 

digitais 

Estabelece quais os tipos de tecnologia que são considerados sob um cenário de 

transformação digital, como, por exemplo: iniciativas publicadas em redes 

sociais, acesso por meio de dispositivos móveis, uso de análise analítica de 

dados, emprego de inteligência artificial ou, ainda, aprendizado de máquina 

Disrupções 
Ocorrência que resulte em um novo faceamento e/ou comportamento 

relacionado ao cliente, sob um cenário competitivo e que eventualmente 

aconteça o manuseio de dados 

Respostas 

estratégicas 

Uma vez capturados os dados relacionados aos clientes e o contexto 

concorrencial, consideram e aplicam essas informações junto ao processo de 

planejamento estratégico destinado a ações digitais, possibilitando medição de 

ações e avanços, bem como, se necessário, uma calibração antes de um 

prosseguimento 
Novas maneiras 

de agregar valor 

ao negócio 

Insights obtidos dos clientes e concorrentes, após processo de revisão 

estratégica, resultam em eventuais ajustes ou em novas ações pertinentes 

Mudança de 

estrutura 

Eventuais ajustes quanto ao papel e à atuação da liderança, à adequação de 

estrutura e também à cultura organizacional que se tornam necessários para o 

avanço na jornada de transformação digital 
Barreiras 

organizacionais 
Referem-se aos desafios ou, ainda, às resistências encontradas para efetivar a 

mudança de cultura e valores necessários 

Impacto positivo 
Mede impactos positivos diante da jornada de transformação digital da 

organização 
 

Quadro 13: Oito blocos de um processo de transformação digital 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

O conteúdo abordado nessa seção gera a delimitação do estudo dos conceitos no recorte 

do Trabalho Acadêmico. 

 

 

2.5 MODELO DE PESQUISA PROPOSTO 

 

Com base nas teorias previamente identificadas e selecionadas, para aportar o rigor desta 

pesquisa, o pesquisador desenvolveu o modelo de pesquisa proposto, apresentado na Figura 7. 
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Figura 7: Modelo de pesquisa proposto. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Visto que a governança de TI se constitui das capacidades de TI (estratégia de TI, 

gerenciamento de TI, infraestrutura de TI e conhecimento de negócios de TI), que contribuem 

com a prosperidade das organizações diante de um contexto de mudanças, e se propõem a 

regular as ações de TI, em coerência com a estratégia de negócios (YOSHIKUNI, 2021), 

selecionando o princípio de infraestrutura e, mais especificamente, o gerenciamento de 

infraestrutura de TI, aprofundam-se suas contribuições à capacidade dinâmica de 

gerenciamento de TI e as capacidades dinâmicas do gerenciamento de conhecimento de TI, de 

modo que seja possível identificar a capacidade de transformação digital da organização, objeto 

deste estudo. 

 

 

2.6 MODELO DE PROPOSIÇÕES 

 

A governança de TI é um elemento presente e com alta relevância no contexto da 

pesquisa, uma vez que detém, dentre suas responsabilidades, a manutenção do alinhamento 

entre a estratégia de TI e a estratégia de negócios da organização (ITGI, 2003; YOSHIKUNI, 

2021). 
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Para responder à pergunta desta pesquisa, “Como a governança de TI, por meio da 

interligação da estratégia de negócios, as capacidades dinâmicas do gerenciamento de TI e as 

capacidades dinâmicas do gerenciamento do conhecimento de TI, podem contribuir para a 

capacidade de transformação digital?” Foi elaborado o modelo de proposições apresentado na 

figura 8. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8: Modelo de proposições. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O modelo proposto apresenta a estratégia de negócios, as capacidades dinâmicas do 

gerenciamento de TI, as capacidades dinâmicas do gerenciamento de conhecimento de TI e a 

capacidade de transformação digital. Todas conectadas entre si, conforme recomendado por  

Chan, Denford e Wang (2019).   

A estratégia de negócios atua como um antecessor, norteia as prioridades da organização 

à TI, tem seus direcionadores refletidos por meio das capacidades dinâmicas de gerenciamento 

de TI e capacidades dinâmicas do gerenciamento do conhecimento de TI. Estas contribuem para 

a capacidade de transformação digital.  

A seguir, o desenvolvimento das proposições que compõem este modelo.  

 

 

2.6.1 Alinhamento estratégico de TI e as capacidades dinâmicas 

 

A estratégia de negócios define os objetivos estratégicos da organização, a qual deriva-

se em diversas estratégias funcionais. O entendimento da estratégia de negócios pela área de TI 

Estratégia 
de

Negócios

Capacidades
Dinâmicas

Gerenciamento
de TI

Capacidades
Dinâmicas 

Gerenciamento
Conhecimento

de TI

P1

Capacidade de 
Transformação

Digital

P4P2

P3

Governança de TI
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define a estratégia de TI (CHAN; REICH, 2007), promovendo o alinhamento estratégico de 

negócio com a TI (YOSHIKUNI; ALBERTIN, 2020; COLTMAN et al., 2015).   

A turbulência do ambiente externo — mudanças e concorrência —,  requer aos altos 

executivos de negócios a revisão contínua das  estratégias de negócios, e que estas sejam 

sincronizadas de forma dinâmica com as estratégias de TI (YOSHIKUNI, 2021). A necessidade 

dessa prática é mencionada por Aral e Weill (2007), destacando que, quando esse alinhamento 

ocorre, a TI captura as reais prioridades da organização e se estrutura para apoiá-las, de forma 

a suportar a consecução dos objetivos estratégicos. Para tal, a governança de TI, por meio das  

capacidades de TI, o que ajuda a viabilizar o alinhamento entre o processo decisório e a 

estratégia de TI (WEILL; ROSS, 2004; YOSHIKUNI, 2021), e também conseguir atender as 

mudanças requeridas pela organização (COLTMAN et al., 2015). 

Muitos estudos de governança de TI demonstram que a capacidade de gerenciamento 

de TI e a capacidade de gerenciamento de conhecimento de TI são direcionadas pelas estratégias 

de negócios (CHAN; DENFORD; WANG, 2019; YOSHIKUNI, 2021). Por exemplo, Lu e 

Ramamurthy (2011) defendem que organizações com gerenciamento de capacidades de TI 

maduro tendem a viabilizar o processo estratégico de forma mais ágil e com respostas rápidas. 

Ao corroborar com essa abordagem, Thompson, Strickland e Gamble (2018) declaram que as 

capacidades de TI são protagonistas dentre as prioridades de TI, justamente pela relevante 

colaboração no atingimento da estratégia. Ainda nesse contexto, a aplicação das capacidades 

de TI, combinada com recursos e capacidades de outras áreas da organização, potencializou o 

êxito da estratégia de negócios (BHARADWAJ, 2000). Aral e Weill (2007) atestam que os 

recursos de TI diante das dimensões de performance organizacional — custo, inovação, lucro 

e concorrência —, apresentam uma relação direta e um benefício de desempenho em 

decorrência do investimento em TI e das competências de conhecimento organizacional.  Vale 

citar que ao dispor de um sistema que gerencie recursos e conhecimentos de TI fortalece, a 

atuação de TI, possibilita uma maior contribuição à organização. Segundo Sambamurthy e 

Zmud (1997), organizações com time de TI de alta competência apresentam superior 

performance a atividades relacionadas ao planejamento estratégico, pois colaboram com uma 

melhor ponderação em face da priorização de iniciativas e também da tomada de decisão. Para 

Mikalef e Pateli (2017), a estratégia de TI habilita a geração de capacidades organizacionais, 

inclusas as capacidades de TI, melhorando a agilidade, além de alavancar o desempenho 

corporativo (QUEIROZ, 2017; YOSHIKUNI; FAVARETTO; ALBERTIN; MEIRELLES, 

2018). 
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Assim, o entendimento do time de TI e demais executivos sobre os processos e negócios 

de TI decorre majoritariamente da exposição e experiências adquiridas na organização. Esse 

conhecimento é de suma importância para que o time de TI possa desenvolver propostas e 

soluções aderentes às necessidades do negócio, e em coerência com as prioridades da estratégia 

(KIM G. et al., 2011; WEILL; ROSS, 2004; YOSHIKUNI, 2021). Bharadwaj e Kim (2011) 

defendem que gerenciar esse conhecimento e as competências gerenciais de TI desenvolvidas 

colabora para que a TI capacite a organização a adotar, inovar e, principalmente, desenvolver 

capacidades organizacionais contributivas com a performance da organização. Nesse contexto, 

a capacidade dinâmica do gerenciamento de conhecimento de TI é reconhecida como uma 

importante competência organizacional para o atingimento da estratégia de negócios  (LI; 

CHAN, 2019; YOSHIKUNI, 2021). 

Portanto, com base nos estudos correntes supracitados, confirma-se a importância da 

capacidade dinâmica do gerenciamento de TI e a capacidade dinâmica do gerenciamento de 

conhecimento de TI, além de seus necessários alinhamentos com a estratégia de negócios, que, 

sob um processo de governança de TI, busca refletir as prioridades da organização. Diante 

disso, elaboram-se as seguintes proposições:  

P1: A estratégia de negócios, por meio do alinhamento estratégico de TI, contribui para 

a geração das capacidades dinâmicas do gerenciamento de TI; 

P2: A estratégia de negócios, por meio do alinhamento estratégico de TI, contribui para 

a geração das capacidades dinâmicas do gerenciamento de conhecimento de TI. 

 

 

2.6.2 Capacidades dinâmicas de TI e capacidade de transformação digital 

 

Segundo Vial (2019), capacidades dinâmicas de TI contribuem com a capacidade de 

transformação digital, uma vez que as tecnologias digitais possibilitam às organizações 

implementar novos processos e/ou mudanças ou, ainda o estabelecimento de uma vantagem 

competitiva. Para que isso aconteça, é necessário que as organizações tenham uma rápida leitura 

de eventos, e que, atuem rápido em face da sinalização da necessidade de mudança, tomando 

proveito desse movimento como um motivador para instituir novo processo ou, ainda, um novo 

modelo de negócios. A literatura de capacidades dinâmicas (LI; CHAN, 2019) é uma das bases 

que contribui com a capacidade de transformação digital, permitindo, de forma rápida e 

sustentável, o avanço da iniciativa digital, além de uma revitalização estratégica. Para tal, Vial 
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(2019) estabeleceu três principais pontos para tornar esse movimento possível, detalhados no 

quadro 14. 

 

AÇÃO PROPÓSITO 

Instituir capacidades 

dinâmicas com foco 

organizacional 

Destinado às necessidades reais que a organização apresenta diante de uma 

iniciativa de transformação digital 

Explorar capacidades 

de inovação e 

integrativas 

Destinada a abordar cenários nos quais ecossistemas e plataformas digitais 

podem vir a resultarem em uma alteração de produtos e/ou modelos de 

negócios; 

Compreender como a 

transformação digital 

acontece na prática 

Obter capacidade de aprender rápido, utilizando esse aprendizado em face 

de situações futuras semelhantes e tomando proveito de lições aprendidas 
 

 

Quadro 14: Ações que suportam um movimento de transformação digital 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na obra de Vial (2019), p. 133-134 

 

 

Segundo Teece (2014), é importante que a organização mantenha suas capacidades 

ordinárias para as atividades de rotina de sustentação do dia a dia, dispondo também de 

condições para alocar capacidades dinâmicas destinadas a viabilizar e atingir objetivos 

relevantes e de alto retorno. Também é importante a relação entre capacidades dinâmicas e 

transformação digital, estendida ao gerenciamento de TI, resultando num fenômeno de 

interesse. Essa abordagem evidencia o protagonismo da aplicação de capacidades dinâmicas de 

TI sob um contexto de mudanças e intensa competitividade, em que a capacidade dinâmica 

desponta como uma alternativa viável de instituir um processo de mudança, que seja escalável 

e replicável, mesmo sob ciclos de curto prazo, conforme examinado por Yoshikuni (2021). 

A capacidade de transformação digital permeia mudanças estruturais e culturais. A 

organização não deve negligenciar a intensidade de desafios e as barreiras que precisarão ser 

transpostas, incluso o gerenciamento de TI e o gerenciamento do conhecimento de TI (HARTL; 

HESS, 2017), ainda que a aplicação do conhecimento seja impactada pelas tecnologias digitais 

(CHANIAS, 2017).  

A liderança deve assumir um papel protagonista,  com empenho no desenvolvimento de 

uma cultura digital, facilitando a comunicação e suportando a transição em face das rupturas as 

quais seus funcionários serão expostos (BENLIAN; HAFFKE, 2016; HANSEN; 

KRAEMMERGAARD; MATHIASSEN, 2011). Esse desafio não deve ser negligenciado, não 

é algo simples, ainda mais quando combinado com demais responsabilidades corporativas 

(SEARLE; LOGAN, 2018). Quanto ao nível funcional, novas competências passam a ser 

necessárias, e que, diante do avanço da capacidade de transformação digital, passarão a ser 
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realizadas (DREMEL; HERTERICH ;WULF; WAIZMANN; BRENNER, 2017; (HESS et al., 

2016; YEOW; SOH; HANSEN, 2018; COLBERT, 2016).  

Sob esse contexto, o time de TI deve se apresentar presente, disponível e ativo, uma vez 

que antecede uma crescente demanda de novas inciativas digitais, sendo que para tal a 

capacidade de conhecimento de TI é intensamente requerida (DREMEL et al., 

2017; YOSHIKUNI, 2021). 

É possível, portanto, identificar a relevância da capacidade dinâmica do gerenciamento 

de TI e a capacidade dinâmica do gerenciamento de conhecimento de TI, e suas necessárias 

interações com a capacidade de transformação digital. Diante disso, elaboram-se as seguintes 

proposições:  

P3: As capacidades dinâmicas do gerenciamento de TI contribuem para a construção da 

capacidade de transformação digital; 

P4: As capacidades dinâmicas do gerenciamento de conhecimento de TI contribuem 

para a construção da capacidade de transformação digital 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

3.1 ESTUDO DE CASO ÚNICO 

 

O método de pesquisa selecionado para este trabalho acadêmico foi o estudo de caso. 

Segundo Yin (2014), o método de estudo de caso apresenta-se como um estudo minucioso, com 

o objetivo de explorar uma situação com profundidade. Deve-se buscar capturar dados e 

especificidades do propósito da empresa em questão, em que o pesquisador tenha pouco ou 

nenhum controle. O processo resulta de um método investigativo, por meio da adoção e da 

utilização de indagações: “como” ou, ainda, “por quê”, realizadas empiricamente e que tenham 

um contexto situacional real em sua origem. 

Um estudo de caso deve apresentar um processo de pesquisa instituído através de uma 

sequência sistemática de passos, conduzidos de forma cautelosa para viabilizar a análise do 

caso (HANCOCK; ALGOZZINE, 2017), e seu foco deve ser a validação das proposições 

apresentadas, na figura 8, junto a um caso real (MYERS, 2008). 

Para estudos que necessitam desenvolver conceitos, explorando o contexto e a situação, 

no sentido de melhor entender variáveis e/ou dimensões de forma isolada ou, ainda, 

relacionados, recomenda-se a adoção de estudos exploratórios, aplicando-se técnica qualitativa, 

que permite interpretar o significado da situação investigada, e não se restringe à leitura da 

frequência de incidência, o que possibilita a compreensão das relações (COOPER; 

SCHINDLER, 2016). Nesse contexto, o design da pesquisa foi exploratório, não experimental 

e não inferencial, de forma que sua utilização ocorreu por meio da aplicação de um caso típico 

em uma única organização — por esse motivo denominado estudo de caso simples. É 

importante ainda salientar que o escopo de pesquisa quanto à operação dessa organização foi 

delimitado exclusivamente no mercado brasileiro. 

A adoção de mais de uma técnica para a coleta de dados é uma prática comumente 

adotada (SHANKS; BEKMAMEDOVA, 2018), prática esta que fora adotada neste trabalho 

acadêmico.  

 

  



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Figura 9: Fluxo das atividades. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na obra de Yin (2014) 

 

 

De maneira objetiva, as etapas propostas pelo fluxo de atividades, apresentado na figura 

9, foram aplicadas no desenvolvimento deste trabalho acadêmico, e relacionadas, conforme 

segue: 

• Plano: abordagem do conteúdo disponível, identificação do problema a ser trabalhado, 

por meio do método de caso único na organização, objeto deste estudo; 

• Design: contexto, definição das teorias que serão utilizadas, estabelecendo processos 

que aportem o rigor requerido no trabalho acadêmico; 

• Preparação: desenvolvimento de estrutura que suportará o processo investigativo, 

elaboração da estrutura de questões e classificação de possíveis respostas, a fim de 

suportar as entrevistas; 

• Coleta: entrevistas realizadas aos funcionários da organização, objeto do estudo, fonte 

das informações e dados que serão posteriormente analisados. É importante que haja 

uma amostragem de funcionários entrevistados suficiente e diversa, não tendencial, para 

a validação das teorias aportadas; 

• Análise: aquela que permeia dados qualitativos, coletado aos funcionários entrevistados, 

versus as proposições teóricas, de modo a propiciar uma análise conclusiva; 

• Compartilhamento: conclusão do estudo, sendo apresentada em formato de relatório de 

constatações. 

 

  

Plano Design Coleta

Análise

Preparo

Compartilhar
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3.2 SELEÇÃO DO CASO 

 

Uma empresa farmacêutica multinacional, do setor privado, com atuação protagonista, 

no campo da pesquisa e do desenvolvimento de medicamentos inovadores, além de expressiva 

operação no mercado brasileiro, foi a seleção de caso para este trabalho acadêmico.  

Os principais motivadores para essa escolha foram: 

1. Relevância e desafios quanto ao modelo de negócios. 

2. A operação objeto do estudo, sob a perspectiva de geração de receita, é 

classificada como uma operação de médio-grande porte, com orçamento anual 

de TI representando 1% sob o total do faturamento bruto.  

3. O setor farmacêutico, embora majoritariamente operado de forma tradicional 

pelas organizações nele atuantes, é fortemente controlado pelos órgãos públicos 

nas esferas federal, estadual e municipal, além do rigor aplicado pelas agências 

reguladoras pertinentes (INTERFARMA, 2019). Esse contexto não bloqueia a 

busca de novas maneiras de comercialização, geração de receita e faceamento a 

seus clientes e pacientes. 

4. Admiração pela Ciência 

5. A pessoal admiração pela ciência e a busca por novas formas de operar são 

motivadores importantes para o pesquisador, mas é relevante também mencionar 

que possuir experiência profissional, contato e proximidade com vários 

colaboradores da organização selecionada foram fatores importantes na 

ponderação e consequente decisão pela escolha do caso. 

6. Acesso à organização e público entrevistado 

7. Unluer (2012) e Greene (2014) indicam aspectos favoráveis quanto ao 

pesquisador deter conhecimento organizacional prévio e/ou, ainda, ser membro 

integrante da organização objeto do estudo, em especial, quando o estudo segue 

uma abordagem qualitativa. A indicação do público a ser entrevistado, bem 

como a facilidade de acesso a este, facilitam a abordagem e a fluidez durante as 

entrevistas. Também benéfica tende a ser a compreensão das respostas. A 

imparcialidade e uma maior profundidade do conteúdo compartilhado tendem a 

ocorrer, uma vez que as pessoas já se conhecem, possuem certa proximidade e 

eventual relação de confiança já instituída. 

8. Disponibilidade de conteúdo para pesquisa 
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9. A disposição de um processo de planejamento estratégico maduro, a efetiva 

prática da governança de TI, a adoção de capacidades dinâmicas de 

gerenciamento de TI e capacidades dinâmicas do gerenciamento de 

conhecimento de TI - como molas propulsoras de transformação e a realização 

de iniciativas de transformação digital, possibilitaram que todos os elementos e 

proposições apresentadas por esta pesquisa pudessem ser estudados.  

 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

A etapa de coleta de dados é crítica e de extrema importância na jornada de um projeto 

de estudo de caso. Uma eventual deficiência ou falha que ocorra nesse momento pode 

comprometer os dados a serem capturados, impactando em resultados e conclusões futuras — 

em suma, prejudicando a contribuição proposta pelo pesquisador. Nesse contexto, essa 

atividade, sob hipótese alguma, deve ser negligenciada; ao contrário, deve ser encarada com 

disciplina, prioridade e cautela (PARÉ, 2004; YIN, 2014). 

 

 

3.3.1 Preparação para a coleta de dados 

 

Yin (2014) estabelece que a preparação de um pesquisador ante uma atividade de coleta 

de dados deve contemplar: 

1. Habilidades e valores desejados: estabelecer interesses e objetivos claros, que serão 

buscados na organização objeto de estudo. Nesse âmbito, é de extrema relevância 

atentar-se para: 

a. Formular questões assertivas é algo fundamental para se obter dados e respostas 

que demonstrem ou não as teorias e as proposições estabelecidas. Avaliar 

possibilidades e relações com referências do mundo externo (BECKER, 1998); 

b. Saber ouvir o entrevistado para capturar o máximo de conteúdo possível. Buscar 

também, por meio da observação, extrair a intensidade e a emoção das respostas, 

ou seja, a tônica além da experiência compartilhada;  

c. Ter capacidade de adaptação, caso uma entrevista siga um caminho diferente do 

roteiro previsto, norteando a conversa rumo ao objetivo estabelecido;  
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d. Possuir conhecimento dos temas abordados pelo estudo de caso, aportando, se 

necessário, provocações que façam o entrevistado refletir e externar reais 

percepções; 

e. Agir com imparcialidade, durante todo o processo. (NATIONAL RESEARCH 

COUNCIL, 2003, p. 23-28). 

2. Preparação e Treinamento: considerações éticas permeiam pesquisas que lidam com 

indivíduos. Nesse sentido, é requerido formalizar um convite ao entrevistado, 

estabelecendo o objetivo da sessão, a contribuição esperada e o formato a ser praticado. 

O consentimento formal é mandatório, sem o qual o material não pode ser considerado 

no estudo. Deve-se também conhecer técnicas de coleta de dados, estudar as 

características e especificidades do caso em estudo e preparar-se com o propósito de 

aproveitar ao máximo as interações futuras; 

3. Protocolo de estudo: é o guia de orientação sobre a coleta de dados. Deve estabelecer a 

visão geral, identificando objetivos e aspirações do estudo de caso; procedimento para 

a coleta de dados, incluindo roteiro de entrevista e perguntas que serão aplicadas; e 

como será apresentado o relatório final; 

4. Triagem: identificar os participantes que serão entrevistados. Deve-se buscar a 

composição de um grupo heterogêneo, que contribua com conteúdo e percepções não 

tendenciosas, complementares e exemplifiquem os interesses e objetivos da pesquisa. 

Nesse contexto, é recomendável convidar diferentes níveis hierárquicos da organização, 

objeto do estudo, e atuantes em áreas com relações distintas de faceamento; por 

exemplo, um prestador e um tomador-receptor do serviço prestado, no sentido de validar 

as percepções;  

5. Estudo de caso piloto: significa testar seu planejamento. Sob condições não oficiais 

perante a pesquisa, permite refinar o plano de coleta, o roteiro de entrevista, a 

organização das sessões, a comprovação de se o conteúdo obtido colabora com a 

proposta da pesquisam, enfim, fazer um laboratório antes da efetiva realização final. 

Um detalhe importante: mesmo sendo sob condições de validação, deve-se buscar uma 

proximidade de entrevistador versus a pesquisa final, no sentido de que a experiência 

seja similar e o aprendizado traga contribuições positivas e aplicáveis. 

A coleta de dados deve considerar informações disponíveis, não necessariamente apenas 

situações recentes. Uma vez que o dado capturado esteja relacionado ao tema de pesquisa e 

apresente relevância, independente do momento de sua ocorrência, ele deve ser considerado 

(HANCOCK; ALGOZZINE, 2017). 
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3.3.2 Fontes de evidência 

 

Fontes de evidência são maneiras de se capturar dados, percepções; enfim, um conjunto 

complementar de elementos auxiliadores na validação da proposta de pesquisa. As fontes de 

evidência mais utilizadas em estudos de caso são: documentos formais (físicos ou eletrônicos), 

arquivos, entrevistas, observação direta, observação do participante ou, ainda, objetos físicos 

(YIN, 2014). 

A realização da coleta de dados junto à fonte, colabora com um entendimento mais 

amplo sobre os fenômenos estudados, e para todas as fontes de dados utilizadas, devem-se 

aplicar critérios de validação antes de seu uso na pesquisa (PARÉ, 2004). 

 

FONTES DE 

EVIDÊNCIAS 
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Documentação 
- Pode revisar várias vezes 

- Detém detalhes da situação e context 

- Referenciam momentos e eventos 

- Acesso pode não ser possivel 

- Coleta pode não ser completa, 

tendenciosa 

- Percepções não retratarem real fato 

Registros em 

arquivos 

- Precisos e quantitativos 

- Pode revisar várias vezes 

- Detém detalhes da situação e context 

- Referenciam momentos e eventos 

- Acesso pode não ser possivel 

- Coleta pode não ser completa, 

tendenciosa 

- Percepções não retratarem real fato 

Entrevistas 
- Focam objetivamente o tópico do 

estudo de caso 

- Possível de capturar percepções 

- Respostas podem ser tendenciosas 

- Descisões deccorentes de lapsos de 

memória 

- Entrevistado responde o que o 

entrevistador quer ouvir 

Observações 

diretas 

- Refletem em tempo real 

- Tratam o contexto do evento 

- Demandam muito tempo 

- Ampla cobertura 

- Diante a observação podem ocorrer 

discrepancias do fato real 

Observação do 

participante 

- Percepções de comportamentos 

- Refletem em tempo real 

- Tratam o contexto do evento 

- Visão tendenciosa 

Artefatos físicos 

- Capacidade de percepção em relação 

aspectos culturais 

- Capacidade de percepção em relação 

aspectos técnicos  

- Disponibilidade 

- Seletividade 

 

 

 

 

Quadro 15: Seis fontes de evidência: pontos fortes e pontos fracos 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na obra de Yin (2014) 

 

 
 

 

O Quadro 15 apresenta as seis fontes de evidência, destacando aspectos favoráveis e 

pontos fracos de cada uma. Ao ser analisadas, individualmente, nenhuma das fontes de 

evidência apresenta intensidade de diferenciação e/ou superioridade em face das outras, de 

modo que não é possível identificar a mais efetiva, ou a mais completa. Em sua essência, as 
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seis são maneiras distintas de se obter evidências, que, quando utilizadas em conjunto, ou 

melhor, combinadas, tornam-se complementares, possibilitando um resultado mais amplo, com 

superior rigor e qualidade (HANCOCK; ALGOZZINE, 2017). A este processo de combinação 

de uma ou mais fontes de evidência denomina-se triangulação.  

Inspirada no processo de navegação, em que uma interseção ocorre, tendo como origem 

diferentes pontos de referência inicial, a triangulação possibilita ao pesquisador explorar 

conceitos, aspectos históricos e relacionados ao comportamento. Dentre todos os benefícios da 

triangulação, o mais relevante é desenvolver linhas convergentes de investigação, o que aporta 

rigor, dado de que diferentes caminhos apontam ao mesmo destino (YARDLEY, 2017).  

A figura 9 demonstra o fenômeno da triangulação. Quando se tem a incidência da 

triangulação, ocorre uma convergência de evidências, aportando uma ou mais descobertas 

comuns. Sob diferente perspectiva, quando o processo parte de diversificadas fontes de 

evidências, ocorrem descobertas e conclusões que caminham marginais, ou seja, independentes, 

embora, ao final, tendam a nortear ao mesmo caminho conclusivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Convergência/não convergência de múltiplas fontes de evidência. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na obra de Yin (2014) 

 

 

Um ponto que deve ser mencionado tange à fonte de evidências das entrevistas. Dentre 

as seis, é uma das mais importantes e amplamente adotadas em estudos de caso. Similar a uma 

conversa, a entrevista pode se apresentar com diferentes características, especificidades e 

intensidades de condução, mas é, sem dúvida, uma das maneiras mais diretas e objetivas de 

capturar conteúdo. Quando adotada, é aplicada e combinada com as fontes de observação direta 

e, por vezes, também à observação participante (YIN, 2014). 
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3.3.3 Coleta de dados do pesquisador a este estudo de caso 

 

O processo de coleta de dados vivenciado pelo pesquisador teve como referência as 

atividades descritas na figura 9. 

Uma vez estabelecidos os valores e objetos-fim desejados, iniciou-se uma jornada com 

exercícios de desenvolvimento de questões e simulação de respostas. Por outro lado, a 

preparação/treinamento, triagem e a adaptação fluíram bem, colaborando com o 

prosseguimento do cronograma de atividades. Este avanço foi possível em virtude do 

conhecimento, acesso e proximidade do pesquisador ao grupo entrevistado. É relevante 

mencionar o estudo de caso piloto. Fora conduzido a três indivíduos integrantes e/ou reais 

conhecedores do estudo de caso. Essa prática fez grande diferença no processo e muito 

contribuiu no desenvolvimento desta atividade, permitindo adequações assertivas e ajustes 

pontuais ao trabalho. 

A coleta dos dados ocorreu de forma primária, partindo de dados qualitativos, 

capturados nas narrativas durante as sessões de entrevistas realizadas.  

Para esta pesquisa, foram aplicadas três das seis fontes de evidências apresentadas no 

quadro 15: entrevistas, observações diretas e documentação, sendo que esta contemplou 

conteúdo compartilhado em formato eletrônico, parcial ou em sua íntegra, pela organização, 

objeto deste estudo. 

As entrevistas em si foram semiestruturadas. Um roteiro predefinido (APÊNDICE A) 

foi desenvolvido e, posteriormente, utilizado durante as sessões de entrevistas individuais, 

contendo perguntas objetivas e em aberto, de modo a percorrer o modelo de proposições: 

planejamento estratégico, capacidade dinâmica do gerenciamento de TI, capacidade dinâmica 

do gerenciamento de conhecimento de TI e capacidade de transformação digital. 

A opção por entrevistas semiestruturadas é decorrente da possibilidade de se obter maior 

profundidade quanto às percepções do entrevistado, não abdicando do objetivo da pesquisa 

(WILLIAMSON, 2018). Também é comprovado que a adoção de entrevistas permite a 

utilização de perguntas menos objetivas, mais amplas e mais complexas, o que estabelece um 

contexto favorável para a captura de conteúdo. As entrevistas semiestruturadas, são menos 

rígidas, permitem ainda flexibilidade quanto à resposta do entrevistado, no sentido de que possa 

externar sem preliminares barreiras seu raciocínio, seus entendimentos e suas percepções, a fim 

de fazê-lo sentir-se mais confortável. Não menos importante é a possibilidade de improviso e 

redirecionamento que uma entrevista semiestruturada possibilita, uma vez que, na dinâmica da 
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sessão, mediante a sensibilidade e a habilidade do pesquisador, temas podem ser aprofundados, 

incluindo os que não foram pré-identificados no roteiro (WILLIAMSON, 2018). 

A seleção dos entrevistados não seguiu critérios probabilísticos. Foram considerados 

profissionais que permeiam o ambiente, objeto desta pesquisa, considerando também a 

disponibilidade e a facilidade de acesso pelo pesquisador, aspectos representativos para a 

população-alvo (VERGARA, 2009). Nesse contexto, a seleção considerou profissionais do time 

de tecnologia que gerenciam iniciativas e sustentação da unidade comercial, bem como 

representantes da equipe comercial, com o objetivo de validar as percepções sob diferentes 

ângulos. Vale ressaltar que os representantes são oriundos da afiliada brasileira. 

Foram realizadas quatro entrevistas, conforme o sumário apresentado, no quadro 16. 

Para melhor exploração dos dados, foram selecionados quatro diferentes níveis hierárquicos, 

demonstrados na Figura 10, de modo a minimizar uma coleta de dados tendenciosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 11: Estrutura organizacional da organização objeto do estudo. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Em virtude do momento de isolamento social, todas as sessões ocorreram de forma 

remota, por intermédio da utilização da plataforma de Web-Meetings ZOOM. 

 

Entrevistado Área Nivel Hierárquico Data Entrevista 

E1 TI Gerencia Projeto 01/12/2020 

E2 Comercial Supervisão 03/12/2020 

E3 TI Liderança 16/12/2020 

E4 Comercial  Liderança 16/12/2020 
 

Quadro 16: Relação público entrevistado. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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As sessões tiveram áudio e vídeo registrados em sua íntegra, para posterior consulta, 

referência e sustentação desta pesquisa. Foram aproximadamente 4,5 horas de gravação, 

representando pouco mais de 70 páginas de transcrição.  

Yin (2014), Hancock e Algozzine (2017) mencionam que o registro das entrevistas, por 

vezes, pode vir a gerar algum desconforto ou, ainda, inibição por parte dos entrevistados, o que 

pode comprometer o conteúdo a ser compartilhado. Esse comportamento não foi identificado 

durante as sessões realizadas para este trabalho acadêmico.  

O fato de ter um intervalo de aproximadamente duas semanas entre o primeiro ciclo de 

entrevistas e o segundo decorre de um sábio conselho do orientador, recomendando ao 

pesquisador processar o conteúdo capturado, avançar nas etapas de análise de dados e na 

preliminar conclusão com parte do público disponível a ser entrevistado, assim, possibilitaria 

uma revisão e um mais assertivo roteiro de entrevistas e questões aos demais entrevistados, 

tendo como objetivo um melhor trabalho acadêmico.  

Todas as conversas ocorreram de forma natural, produtivas e com boa fluidez. 

Relaciono esse êxito, de maneira singular, ou combinada ao fato de que o entrevistador 

previamente conhecia e possuía amplo acesso ao público entrevistado; à familiaridade do 

público à plataforma ZOOM, o que simplificou o acesso, propiciando uma atmosfera 

confortável para conversas e interações; e à sensação de prestígio, interesse e valorização do 

entrevistado em participar de uma pesquisa acadêmica junto a esta escola. 

 

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Durante a análise dos dados obtidos nesta pesquisa, foi possível identificar a 

convergência de percepções dentre as áreas organizacionais e os níveis profissionais dos 

entrevistados, assim como a real compreensão sobre conceitos abordados na entrevista, e, por 

vezes, algum desconhecimento sobre dados pontuais. Para tal, foi realizada uma revisão e 

posterior análise qualitativa ao conteúdo obtido nas entrevistas.  

Durante a análise dos dados, será aplicada a categorização de temas e classificação do 

conteúdo capturado, mediante critérios previamente estabelecidos (BARDIN, 2011). 
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ETAPAS DO MODELO 

Identificar a questão de pesquisa 

Definir análise com base na fundamentação e questão de pesquisa ou no roteiro de entrevista  

Definir categorias importantes de leitura e análise de dados 

Definir critérios claros para seleção e classificação dos dados nas categorias 

Classificar dados nas categorias  

Contar quantidade de entregas de cada categoria. Revisão de materiais textuais classificados em 

múltiplas categorias buscando padrões 

Avaliar padrões à luz da fundamentação; Analisar resultados; Relacionamento entre a análise de 

resultados e referencial teórico 
 

Quadro 17: Etapas de análise qualitativa de conteúdo. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na obra de Lune e Berg (2016) 

 

 

O modelo apresentado no quadro 17 foi adotado como guia referencial, não aplicado em 

sua totalidade, mas parcialmente, para a realização da análise qualitativa, tendo como ponto de 

início a fundamentação teórica, a identificação dos principais elementos sobre estratégia de 

negócios, a capacidade dinâmica do gerenciamento de TI, a capacidade dinâmica do 

gerenciamento do conhecimento de TI e a capacidade de transformação digital. Estas foram 

vetores que direcionaram as perguntas componentes do roteiro de entrevista. Após a realização 

das entrevistas, houve a revisão do material e o agrupamento do conteúdo capturado, de modo 

a suportar de forma imparcial e não tendenciosa a análise conclusiva desta pesquisa. 

Para a análise e a organização do conteúdo capturado, em linha com o modelo de 

pesquisa e proposições desenvolvidas para este trabalho acadêmico, foram instituídas quatro 

categorias de análise: governança de TI, estratégia de negócios, capacidades dinâmicas e 

transformação digital. 

Dentro de cada categoria, com base nas teorias referenciadas na fundamentação teórica, 

características e elementos-chave foram analisados, com o propósito de validar ocorrências, 

coerências e posterior elaboração da conclusiva.  

 

GOVERNANÇA 

1  Existe processo de governança de TI 
   

2  Efetividade da governança de TI 
   

3  Tomada de decisão de TI 
   

4  Influência de TI no processo de decisão 
 

Quadro 18: Análise de dados – categoria governança. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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ESTRATÉGIA 

1  Existe planejamento estratégico 
   

2  Participação de TI no planejamento estratégico 
   

3  Posicionamento da empresa diante ao mercado 
   

4  Base para o planejamento estratégico 
 

Quadro 19: Análise de dados – categoria estratégia. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

CAPACIDADES DINÂMINAS 

1  Capacidade dinâmica do gerenciamento de TI 
   

2  Relação estratégia de negócios x capacidade dinâmica gerenciamento de TI 
   

3  Aplicação capacidade dinâmica gerenciamento de TI 
   

4  Conhecimento e maturidade do time de TI 
   

5  Efetividade da gestão de conhecimento 
 

 

Quadro20: Análise de dados – categoria capacidades dinâmicas. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

1  Efetividade TD 
   

2  Robotização 
   

3  Melhoria de processos 
   

4  Aporte modelo de negócios 
   

5  Novo modelo de negócios 
   

6  Análise 8 blocos de TD 
   

7  Quebra de paradigma 
   

8  Alinhamento TD com estratégia 
   

9  Aporte de valor ao negócio 
   

10  Quebra de barreiras organizacionais 
   

11  Efetividade iniciativa TD 
 

Quadro 21: Análise de dados – categoria transformação digital. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Essa seção tem por objetivo analisar a presença das dimensões e proposições do modelo 

de pesquisa proposto. Inicia-se pela investigação do estágio de governança de TI e 

posteriormente pelas dimensões da estratégia de negócios, capacidade dinâmica do 

gerenciamento de TI, capacidade dinâmica do gerenciamento do conhecimento de TI e 

capacidade de transformação digital, concluindo com a análise das proposições do modelo. 

 

 

4.1 GOVERNANÇA DE TI 

 

Esta análise consiste em compreender o conteúdo coletado durante o processo de 

entrevistas, bem como as demais fontes de evidências adotadas, para avaliar o processo de 

governança de TI junto à organização, objeto deste estudo. 

 

 

4.1.1 Análise da governança de TI por meio de dados e informações coletadas  

 

Diante de um aporte financeiro de 1% sobre o faturamento anual líquido, os destinos 

orçamentários para TI, da operação brasileira, podem ser sumarizados em: 

- Sustentação da operação de TI existente; 

- Projetos que permeiam TI, sendo estes classificados em: 

- Fusões e aquisições; 

- BIG DATA e DATA Analytics; 

- Novas iniciativas de transformação e inovação. 

A tomada desses serviços ocorre com a parceria dos fornecedores, locais ou 

internacionais, devem devendo ser previamente homologados e certificados, em cumprimento 

ao modelo de governança de TI vigente, no momento da contratação e/ou renovação dos 

serviços prestados.   

 

Não podemos trabalhar com qualquer fornecedor.... (E1)  

Todo vendedor tem de ser certificado pra trabalhar com a gente. Isso no 

mundo inteiro e pra todo serviço de TI, né? Tem todo um processo de 
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homologação. Se for Saas, tem também o secutiryscan, que é a análise de 

fragilidade de segurança. (E4) 

 

Como uma das práticas da governança de TI foi identificada a prestação de serviços por 

colegas internos na organização como, por exemplo, o centro global de gerenciamento e suporte 

ao ERP SAP, baseado nos EUA ou, ainda, o time de excelência para iniciativas de Digital, este 

com base em CAC. Com diferentes elementos e controles, essa gestão também está sujeita ao 

modelo de governança de TI vigente. 

 

Tivemos momentos pra isso, né? Pra organizar os times, e não só aqui na 

nossa organização, né? São momentos que vêm acontecendo aí no mundo de 

TI. Então, você teve a onda dos (SAP-R3), que pra gente foi até um pouco 

atrasada, para falar a verdade, né? Montou o centro de excelência SAP nos 

EUA, depois BI, agora do Teams e assim por diante. (E4) 

 

Um ponto bem interessante foi identificado às entrevistas realizadas com o time de 

negócios no que tange à adoção das novas tecnologias. Observou-se baixa participação de TI 

diante de iniciativas que permeiem tecnologias ainda não inseridas no escopo e no portfólio de 

gerenciamento da TI. Sob esse contexto, a área de negócios tem maior aparente autonomia na 

condução da iniciativa, conseguindo avançar de forma mais rápida à iniciativa de negócios, 

tendo como contraponto a inclusão de novos riscos, não necessariamente mapeados e nem 

dimensionados para a organização. Essa situação foi posteriormente validada e reconhecida 

como real ao time de TI. Este acrescentou que o não cumprimento dos requerimentos de 

governança de TI vigentes já ocasionou situações posteriores impactantes na integração de 

dados, na sustentação de soluções corporativas e, principalmente, em fragilidades quanto à 

segurança de ambiente e dados. O time de TI identifica que essa situação ainda persiste, dado 

o dinamismo do modelo de negócios, reconhecendo também a oportunidade de melhorar sua 

governança, em especial o relacionamento e as atividades de comunicação em parceria com o 

time de negócios. 

 

Eu vou dar um exemplo do próprio projeto que a gente está fazendo com a 

Comercial, né? O projeto é inovador, eu sei. A gente não domina ainda a 

tecnologia, mas, pô, quando o projeto chegou para mim, vocês da Comercial 

já tinham ido lá para Curitiba, né? Não receba como uma crítica, tá? É que 

é um exemplo mais próximo de te dar. Já tinham ido para Curitiba, já tinham 
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conversado com o fornecedor ...  E, no fim, eu consegui de alguma maneira 

contribuir para ser selecionado outro fornecedor, né? Esse segundo 

fornecedor apareceu por causa de um outro projeto, mas, como tinha o 

projeto de vocês, acabou que deu certo e até agora parece que foi a melhor 

escolha, né? (E4)  

 

Um movimento que foi trabalhado ao longo do ano de 2020 e já implementado para 

mitigar essa situação de proximidade às áreas de negócios, a fim de melhorar a segmentação e 

a priorização de iniciativas, resultou em um novo formato para a governança de TI, mais 

direcionado às áreas de negócios.  O novo modelo de governança de TI foi compartilhado na 

íntegra com o pesquisador, compondo as fontes de evidências utilizadas nesta pesquisa, 

corroborando com a validação das práticas mencionadas pelo público entrevistado. A proposta 

de valor para a organização é garantir que todos os novos projetos ou iniciativas que permeiem 

a TI estejam100% alinhados com as estratégias da organização ao mercado, regional e global, 

com a priorização da qualidade em vez da quantidade, na busca ainda por sinergias dentre as 

iniciativas e minimização sobre posições de esforços e soluções. 

A metodologia para a governança de TI foi revisada e direcionada sob a motivação de 

superar os seguintes desafios identificados: 

• Falta de informação sobre TI entre equipes de projeto e liderança organizacional; 

• As áreas não têm visibilidade de todos os projetos digitais desenvolvidos na 

empresa, e sinergias são difíceis de serem identificadas; 

• Global, regional e projetos locais impactando os mesmos recursos e 

cronogramas; 

• Ideias ou projetos são dinâmicos e mudam ao longo do ano ... Podemos começar 

o ano com um projeto e terminá-lo com outro; 

• Atualmente não há projetos estruturados, não há processo de priorização e existe 

o risco de se perder o foco ou o risco da duplicação de esforços; 

• Dificuldade para aprovar tático / operacional; 

• Às vezes, as áreas demonstram receio em promover sinergias e perder a ideia 

original, ou então adicionam dificuldade ao processo; 

• As áreas de suporte nem sempre são engajadas no planejamento, não atuando 

desde o começo. 

A solução proposta contempla um processo de cinco etapas para gerenciamento de 

portfólio de projetos no Brasil, sendo elas: 



68 

 

 

• Educação digital e integração de equipes; 

• Estratégia 360º. Estratégias de negócios compartilhadas com TI e demais áreas 

de interação. Todos colaboram em discussões sobre soluções digitais; 

• Segmentação, priorização e envio de projetos para a equipe de direção digital; 

• Conceito MVP — Produto Mínimo Viável como uma alternativa para soluções 

de teste; 

• Ferramenta Central de Portfólio de Projetos — Repositório de Dados. 

Esse novo formato de governança de TI teve início de uso e aplicação em novembro de 

2020. Como o lançamento é recente, ainda não foi possível medir a aderência e o nível de 

eficiência e de sucesso. Por esse motivo, percepções e demais elementos relacionados a essa 

iniciativa não foram aprofundados, ou refletidos neste trabalho acadêmico. 

 

A nova metodologia é recente, né? Resultado a gente ainda a gente não tem. 

Estou sendo super sincera... Mas grande desafio é o business enxergar a TI 

não como um empecilho, mas como um apoio que ajude numa... não só de 

digital, mas para levar pra demais frentes, né? (E4) 

 

A avaliação do público entrevistado demonstra um modelo de governança de TI 

presente e cumpre seu propósito, embora apresente oportunidades de melhoria. Combinando o 

nível de investimento e a continuidade dos negócios, tanto os entrevistados da área de negócios 

quanto de TI reconhecem a relevância do processo de governança de TI, por mais que os 

representantes da área de negócios identifiquem que um maior rigor de governança e gestão é 

destinado a projetos com superior importância e impacto ao negócio. É relevante salientar que 

essa observação não foi colocada como uma crítica ou reclamação, apenas como uma 

constatação, entendida pelos entrevistados.  

 

É... Eu acho que sim, a empresa passa por mudanças o tempo inteiro, né? 

Então, a área de TI também, né? ...  Para gerenciar o portfólio de tecnologia, 

sim, existe um processo com mais de controle, né? Mas eu acho que tem 

bastante a ser desenvolvido também, dá pra ser melhor do que tem... (E1) 

Não tem uma estrutura formal, tipo com um escritório de governança, como 

uma consultoria especializada —isso não tem. Mas, de qualquer jeito, 

funciona na organização, e é isso que tem de ser, tem que utilizar os métodos, 

as metodologias, melhores práticas do jeito que funcione no ambiente que 

você está inserido... Organização é uma empresa matricial. Então, você tem, 
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sim, uma governança de projetos de TI, bem focada para cada departamento. 

Então, tem um para comercial, tem o para o financeiro, tem a pessoa de 

logística, e são jeitos de trabalhar totalmente diferentes. A gente não segue 

necessariamente a mesma metodologia, não tem a mesma dinâmica, apesar 

de ter interações. (E2) 

 

Considerando o modelo de decisão de Weill e Ross (2006), foi identificado que o 

processo de tomada de decisão ocorre da seguinte maneira: 

• Princípios de TI: posicionamento da TI junto à organização e planejamento 

estratégico. Ocorre pela liderança corporativa com forte participação da 

liderança de TI; 

• Arquitetura de TI: padrões definidos pelos times globais de TI, a serem adotados 

em todas as afiliadas; 

• Infraestrutura de TI: assim como Arquitetura de TI segue padrões globais. Nesse 

caso, existe eventual alocação local de recursos para alguns faceamentos com a 

operação; 

• Necessidade de aplicações de negócio: demanda geralmente parte das áreas de 

negócios, mas com real e efetiva participação de TI no desenvolvimento e na 

construção da solução a ser disponibilizada; 

• Investimentos e priorização de TI: na grande maioria dos casos, realizados no 

comitê de liderança, com efetiva participação de TI. 

O processo de decisão de TI, na organização, objeto desse estudo, é apresentado no 

Quadro 22. 

 

 
Princípios  

de TI 

Arquitetura  

de TI 

Estratégias de 

Infraestrutura de 

TI 

Necessidade de 

aplicações de 

Investimentos em 

TI 

 Apoio  Decisão  Apoio  Decisão  Apoio  Decisão  Apoio  Decisão  Apoio  Decisão  

Monarquia de 

negócio  X        X 

Monarquia de TI    X  X     
Feudalismo        X   
Federalismo       X    
Duopolio X  X  X    X  

 

 

 

 

Quadro 22:  Matriz de arranjos – processo de governança de TI. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 

No que tange a um alinhamento das iniciativas de TI com a estratégia de negócios da 

organização, o público entrevistado reconhece sua existência e, principalmente, sua importância 

e necessidade. Junto ao nível funcional da organização, a visibilidade desse alinhamento não 
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demonstra ser integral. É reconhecida a sua existência e nota-se a sua presença em momentos 

da governança de projetos como, por exemplo, kick-off, monitoramento de atividades, etc., 

mas, como esse nível hierárquico não é elegível a participar com maior presença no processo, 

não tem total visibilidade sobre como esses alinhamentos ocorrem. Já para o nível executivo, a 

conexão entre a priorização das iniciativas e a governança de TI é clara e madura, inclusive 

sendo exemplificada durante as entrevistas, com menções aos benefícios oferecidos.  

 

Num dia, há tempos, o presidente falou assim: “Eu não quero dez projetos na 

minha frente. Não me apareçam com dez, quinze projetos na minha frente, 

vocês têm que... né? Vocês têm que unificar, fazer de alguma forma que a 

empresa toda, né? Eu acho que a TI está alinhado com o negócio;eu só acho 

que, assim, tem espaço para mais, mas não que não esteja... Eu acho que tem 

muito potencial ainda, mas, que sim, que está bem... Que é muito importante 

e que faz parte da maioria dos processos, né? Da área de negócios, a 

tecnologia está lá, senão de todos.” (E1) 

Ah, isso, sim. Os projetos de TI estão alinhados com a estratégia da empresa, 

principalmente quanto aos pilares. Estão, sim. (E2) 

Sim, eu entendo que sim, mesmo porque, como um projeto, vamos dizer assim, 

entre aspas, adicional ao dia a dia, você acaba envolvendo outros 

stakeholders da companhia, né? E às vezes, né? O investimento adicional, e 

aí, você dar visibilidade do que está acontecendo, do processo, os resultados 

esperados, né? Acho que esse monitoramento, ele é necessário e ele acontece. 

... Quando... Eu penso o seguinte:até, assim, me ocorreu agora, quanto mais 

estratégica é a iniciativa, mais visibilidade você precisar dar, quanto mais 

operacional é, de repente você só corrigindo um processo; é um projeto, mas 

você só está corrigindo o que já funciona. Não funciona da melhor forma, mas 

é um projeto que vai corrigir alguma coisa. Você não precisa dar aquela 

visibilidade super hipergigante, porque a pessoa vai continuar enxergando o 

que ela tem; ela tem o que ela sempre teve.  (E3) 

Mês passado a gente apresentou essa nova proposta de governança, e esse é 

o nosso grande desafio, né? Primeiro, como é que eu garanto que o projeto, 

assim, de todas as áreas que atendemos, tenha uma priorização alinhada com 

a mesma prioridade da estratégia, né? E segundo, a gente estando alinhado, 

como trago sinergia pra organização, né? (E4) 
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A influência de TI a iniciativas que permeiem a TI ocorre na organização, objeto deste 

estudo, de forma média para alta, mas é praticada através do nível executivo de TI aos comitês 

executivos. Portanto os níveis funcionais exercem baixa, com tendência à nula, influência junto 

à liderança, que toma decisões na organização.    

 

Eu conseguiria ser mais assertivo nos entregáveis tendo mais visibilidade da 

estratégia e mais acesso. Eu sei o que tem que fazer, tá? Consigo fazer 

tranquilamente, só que poderia ser melhor. (E2) 

Eu concordo com isso... Influência e poder de decisão, né? No meu nível, eu 

participo, mas meu time não; tenho de fazer essa ponte e assegurar que o time 

entenda a mensagem e entregue o esperado.  (E3) 

 

 

4.1.2 Sumário dos achados 

 

Após a análise dos dados e informações coletadas, durante as entrevistas que permeiam 

governança de TI, foi possível comprovar que a organização, objeto deste estudo: 

• Possui um processo de governança de TI instituído, que estabelece critérios 

claros para a sustentação e novos projetos, definindo regras para tomada de 

serviços, priorização, aprovação e acompanhamento de iniciativas que 

envolvam TI. Práticas recomendadas por Weill e Ross (2006); 

• Tem amplo alinhamento entre a governança de TI e a estratégia de negócios 

vigente na organização, em coerência com a literatura de Weill e Ross (2006); 

• Apresenta influência e consequente apoio na tomada de decisão da TI, embora 

com menor ocorrência diante de tecnologias ainda não homologadas ou com 

baixo domínio da TI, conforme literatura de Weill e Ross (2006) e Yoshikuni 

(2021);  

• Reconhece que o modelo de governança de TI pode evoluir, motivo pelo qual 

recém-implementou melhorias quanto à proximidade de TI às áreas de negócios, 

bem como a segmentação ao gerenciar iniciativas e a busca por maior escala e 

sinergia regionais e globais. 
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4.2 ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS E CAPACIDADES DINÂMICAS DE TI 

 

Para investigar a contribuição da estratégia de negócios junto às capacidades dinâmicas 

de TI, verificou-se a estratégia de negócios, por meio das atividades do planejamento 

estratégico. Em seguida, investigou-se a contribuição da estratégia de negócio associada à 

geração da capacidade dinâmica de gerenciamento de TI e também à capacidade dinâmica do 

gerenciamento de conhecimento de TI. 

 

 

4.2.1 Análise das proposições P1 e P2 por meio de dados e informações coletados 

 

A organização, objeto deste estudo, é global, com marcante estrutura matricial de 

governança para o seguimento de suas atividades. O planejamento estratégico ocorre nas esferas 

do mercado, da região e global, realizando prévio alinhamento dentre áreas impactadas ao 

mercado em que a operação se encontra. 

Existe uma dinâmica de conexão e subordinação, a qual resulta em iniciativas que 

passam pelas etapas de desenvolvimento, seleção e posterior priorização, em que são 

ponderados impactos, investimento requerido, esforços e eventuais riscos inerentes, ou seja, um 

processo de governança, antes de terem seu início decretado, em coerência com as definições 

de Ketokivi e Castañer (2004), Mintzberg (1994) e Schendel e Hofer (1979), conforme 

evidenciado na fala dos executivos abaixo. 

 

Como te disse, quanto mais estratégico, mais visibilidade; mas é bom, mais 

gente está alinhada e comprometida que dê certo. Só tem que tomar cuidado 

pra não entrar num loop e não conseguir alinhar ou então seguir com o 

projeto. (E3) 

 

Foi também observado que a origem de uma iniciativa deliberada pelo planejamento 

estratégico pode emergir no mercado e sem previa definição (MARIOTTO, 2003; 

MINTZBERG, 1978; YOSHIKUNI; ALBERTIN, 2018) pelo mercado, regional ou, ainda, 

global, dependendo da amplitude do impacto e/ou da oportunidade, considerando variáveis 

internas e externas à organização. 

 

A área de tecnologia, hoje, é muito forte na participação da definição dos 

objetivos, e tudo o mais. Eu acho que ela é muito... Eu acho que isso acontece 
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e acontece fortemente na Organização no Brasil, em especial nos níveis mais 

altos, mais estratégicos e globais.... Sim, se olha ainda muito para dentro, mas 

também para fora. (E1) 

Têm casos de projetos e que começam num país e, dando certo, vão pra 

regional ou até mesmo global, né? Tipo aplicativo de disponibilidade de 

medicamentos, ou o sistema de gestão de contas, né? Isso acontece. (E4) 

 

O processo de planejamento estratégico atende a um calendário com ciclos predefinidos. 

Existe uma visão de médio prazo, com perspectiva para os três anos futuros, e outra de curto 

prazo, com horizonte restrito ao ano seguinte. Para esta, denominada plano operacional, o 

processo de acompanhamento ocorre com base mensal de análise e apurações.  Revisões e 

ajustes são permitidos ao longo do ano, em janelas trimestrais. Esta nomeada de últimas 

revisões, 1, 2, 3 e 4, respectivamente, tem cada numeral associado aos trimestres do ano fiscal. 

É importante salientar que o processo de plano operacional e as últimas revisões são 

destinados a metas e resultados, não exclusivamente financeiros, mas extrapolados às 

iniciativas corporativas como, por exemplo, lançamento de um novo produto, implementação 

de um novo sistema de uso corporativo, aquisição de uma empresa, dentre outros. Também é 

relevante que as principais estratégias resultantes da atividade de planejamento sejam retratadas 

nos compromissos pessoais de cada colaborador, com alçadas distintas diante do nível 

hierárquico e de responsabilidade, mas como forma de assegurar visibilidade, entendimento e 

compromisso para o êxito de atingimento. O grupo entrevistado reconhece essa prática como 

saudável e necessária para uma assertividade na alocação de esforços. 

 

Sim, isso reflete no plano individual de cada colega. Claro que, dependendo 

do nível, o peso da exigência pode mudar. É, olha, a despeito do tempo que 

toma, funciona e eu apoio. (E3) 

 

De forma unânime, o público entrevistado reconhece a existência de um processo 

robusto de planejamento estratégico, com a participação de toda a liderança organizacional, 

com a TI inclusa e ativa. 

 

Certo, certo. Ele existe (o processo de planejamento estratégico).  Tanto pra 

resultado, quanto pra iniciativa; pode ser financeiro ou de experiências ou de 

outras... Podem ser qualitativas e elas são. Assim, isso é bem claro para mim, 

que é de curto, médio e longo prazo. (E3) 
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A gente participa do processo de planejamento de algumas maneiras, né? 

Assim, tendo visibilidade, dá pra saber o que está acontecendo ou de suporte, 

apoiando algumas atividades com dados, ou então sistemas. Por exemplo, 

informações comerciais, informações de demanda de mercado e prescrições 

médicas.  (E4) 

 

A participação de TI junto ao processo de planejamento estratégico pode ocorrer de três 

formas distintas: 

• Iniciativas corporativas que permeiem TI como, por exemplo, um novo processo ou 

modelo de negócios iniciante; 

 

Quando tem uma nova demanda que impacte o Digital, a gente participa; isso 

já é assim por causa do impacto que pode ter, né? (E4) 

 

• Necessidades originárias da TI como, por exemplo, atualizações de versionamento 

de sistemas operacionais, patches de segurança ou de novos requerimentos e 

certificações necessárias para instituir uma maior segurança a soluções publicadas 

em ambiente externo; 

 

Obviamente, tem toda a sustentação, né? O time que tem que garantir as 

atualizações dentro roadmap, né? Que eles entendem que é seguro. Antivírus, 

testes de segurança e tudo isso porque é uma coisa que a gente precisa pro 

dia a dia, né? (E4) 

 

• Necessidade de dados e/ou conteúdo que são disponibilizados por processos 

suportados pela TI, para a realização do planejamento estratégico. Esse ponto foi 

especialmente explorado nas entrevistas, sendo que é reconhecida pelo público 

entrevistado a crescente demanda de soluções com aporte de TI, para suportar o 

processo de planejamento estratégico, ou seja, uma base efetiva para tal, como, por 

exemplo, análise e processamento de grande volume de dados de vendas e 

distribuição, análises de demanda de mercado agrupadas por classe terapêutica ou 

sku, ou, simulações de cenários de comercialização. 

 

Puxa, o BI comercial tem todo o processamento de dado, e facilita muito o 

processo do planejamento e revisões dos objetivos. (E3) 
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O processamento da demanda, venda e distribuição, ah, tem visitação 

também, né? Estão todos no BI corporativo pra suportar o planejamento 

estratégico, né? (E4) 

 

Em relação ao posicionamento junto ao mercado e aos concorrentes, a organização, 

objeto deste estudo, é reconhecida pelo grupo entrevistado com o posicionamento de inovação, 

ou seja, não compete por eficiência nem tampouco por preço, mas sim, através da oferta de 

produtos inovadores à classe médica e aos pacientes, o que segundo Porter (1996) é denominado 

como variedade. 

A percepção do posicionamento por diferenciação fora comprovada pelo entrevistador, 

nas entrevistas e com o auxílio do material institucional disponibilizado no website corporativo, 

além de matérias, reportagens e artigos disponíveis na internet, em que desde sua fundação, 

constata-se que a organização, objeto deste estudo, apresenta-se diante do mercado lançando 

medicamentos inovadores, com tratamentos revolucionários à sua linha de saúde humana. 

 

A organização hoje em dia é totalmente inovativa; é voltada para mudar o 

mercado. Até o jeito que eles fazem pipeline, né? Os produtos e até os projetos 

de parcerias, que nem o... Eu sei que têm alguns com hospitais, que não 

necessariamente geram receita... mas ninguém tem no mercado. Se for ver 

friamente, ele não gera nem receita. (E2) 

 

No que tange a um alinhamento das iniciativas de TI com a estratégia de negócios da 

organização, o público entrevistado reconhece sua importância, sua necessidade de existência 

prática. 

Junto ao nível funcional da organização, a visibilidade desse alinhamento não demonstra 

ser integral, ou seja, o público reconhece sua existência e nota sua presença em momentos da 

governança de projetos como, por exemplo, kick-off, monitoramento de atividades, etc., 

embora não seja elegível a participar e ter ciência sobre como esses alinhamentos ocorrem.  

 

Eu vejo que isso acontece em níveis... Níveis estratégicos, que... É... Eu não 

tenho todo esse acesso. Mas quando eu olho os objetivos e tudo o mais, 

quando a gente vê os objetivos globais da Organização e tudo o mais, eu acho 

que participa. O que eu entendo é que, quando isso vai cascateando, aí 

começam algumas falhas de... Esse processo, ele não vem... Não vem em todos 

os níveis. Daí, quando chega, às vezes, por exemplo, na hora do... Por 
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exemplo, dos objetivos, daí já... País, um pouco mais... Já no... Num nível 

mais... Mais... Mais... Realmente local e tudo o mais, eu acho que aí se perde 

um pouco. Eu acho que aí a gente acaba não tendo às vezes uma participação 

adequada ou em algum nível regional... É isso que eu sinto, porque quando 

eu olho os objetivos globais e tudo o mais, quando a gente vê as falas, quando 

a gente recebe alguns comunicados, a gente vê que é alinhado lá em cima, 

então... E que tecnologia, a área de digital é uma área muito... É... Muito forte 

na parte estratégica. (E1) 

 

Já para o nível executivo, a conexão entre a priorização das iniciativas e a governança 

de TI é clara, presente na rotina diária corporativa, inclusive exemplificada durante as 

entrevistas com menções aos benefícios oferecidos.  

 

Talvez, se a estrutura organizacional fosse outra, né? Nós poderíamos ter um 

outro processo, mas como é matricial... Então, assim, a despeito de não gostar 

da periodicidade, porque ela é curta e a gente investe muitas horas no 

planejamento, eu tenho que reconhecer que, ao término de cada ciclo, o 

planejamento funciona, e nós conseguimos atingir o objetivo. Então, hoje, se 

eu fosse um acionista na minha empresa em que eu estou, com a experiência 

que eu tenho, estou falando de uma estrutura matricial, eu manteria essas 

horas-homem, trabalho e planejamento do jeito que estão, com essa 

periodicidade e com essa frequência absurda, né? Na minha cadeira, por 

exemplo, eu deixo de atender cliente para investir o meu tempo no 

planejamento, mas, ao término de cada ciclo, nós atingimos o alvo. (E3) 

Digital busca garantir que os projetos tenham alinhamento com a estratégia, 

né? Hoje, pros projetos maiores, isso ocorre e tá em linha. (E4) 

 

O processo de planejamento estratégico é intenso e oneroso, mas reconhecidamente 

válido e muito necessário numa organização de tamanha dimensão e estrutura matricial.  

Benefícios como pleno alinhamento entre níveis e principais esferas da organização, 

clara visibilidade do que deve ser realizado, priorização comum e calibração das ações 

resultantes do planejamento estratégico, uma vez que todas as áreas participam, propiciando 

um fator de assertividade, que se comprova eficaz com os resultados obtidos pela organização, 

objeto deste estudo. 
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Eu participando tenho a responsabilidade de garantir fluidez no processo, 

né? Na comunicação. E fazer com que ela chegue de forma palatável, né? 

Porque uma coisa é participar dessas sessões no high level, com a liderança 

sênior, e depois fazer com que ela chegue de forma palatável lá na ponta, 

porque, além de chegar na ponta, você precisa garantir que exista 

entendimento e principalmente execução, né? Tem período que a demanda 

pra isso é diária, mas acaba assegurando que todos tenham visibilidade e 

conhecimento para onde têm que ir, né? E chegamos no resultado.... Não dá 

para falar que as pessoas estão desavisadas... (E3) 

 

Um sumário do plano estratégico anual, apresentando as principais iniciativas e 

prioridades da organização, objeto deste estudo, foi compartilhado com o pesquisador, 

compondo as fontes de evidências utilizadas para o conteúdo sobre o planejamento estratégico, 

corroborando com a validação das ações e práticas mencionadas pelo público entrevistado. 

Foi possível identificar com o público entrevistado uma real e favorável percepção na 

relação entre a estratégia de negócios e a capacidade dinâmica de gerenciamento de TI, 

conforme recomendado por  Chan, Denford e Wang (2019) e Yoshikuni (2021). 

 

[...] pra mim, num modo geral, do que é possível, responde rápido e atende, 

sim. (E2) 

 

O fato é que a percepção dessa relação é notada de forma distinta entre os diferentes 

níveis hierárquicos entrevistados nesta pesquisa, no sentido de que o entrevistado que detém 

maior acesso ou, ainda, mais próxima participação ao processo de planejamento estratégico, 

compreende melhor os motivadores de alguns movimentos da organização e, por conseguinte, 

os eventuais impactos na capacidade dinâmica do gerenciamento de TI. 

 

Estar perto da estratégia ajuda a antecipar as mudanças e atender o business, 

né? É super importante, né? Mas a informação não chega pra todo mundo no 

mesmo “timing” e do mesmo jeito, né? Às vezes tem que fazer uma tradução 

pra dar certo, né? (E4) 

 

São destacados como benefícios favoráveis à compreensão dessa relação: 

- Uma correta priorização, ou um sequenciamento mais assertivo de esforços e 

investimento à demanda de novos projetos e iniciativas; 
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- Maior facilidade de compreensão em face das novas demandas; 

- Melhor agilidade no atendimento de expectativas; 

- Mais assertividade no direcionamento no que diz respeito ao processo de seleção 

e adoção de novas tecnologias. 

 

Ajuda a buscar a melhor opção, né? A gente não tem tanto braço e tempo 

assim, então estar bem alinhado evita de perder tempo e não atender o 

business, né? (E4) 

 

Também fora capturado, durante as entrevistas, que, recentes iniciativas com a 

participação de TI estavam relacionadas a um novo modelo de negócios, transformação, 

mudança, ou, ainda, que tenha sido impactado por capacidades dinâmicas de gerenciamento de 

TI. 

 

Sim, com certeza, reconheço que esses projetos (BI e análise de grande 

volume de dados), no final, depois da entrega, realmente agregam valor para 

o negócio. O fato de você hoje poder entrar num BI e ter todas as informações 

que permeiam a companhia ou quase todas, fazer a conexão desses dados... 

Eu, humildemente, acho que ele mudou a maneira de as pessoas trabalharem 

e tomarem decisões, né? (E1) 

 

Durante entrevistas realizadas com os membros da área de negócios, quando abordadas 

questões sobre capacidade de transferência de TI e capacidade de retenção de conhecimento de 

TI, de forma natural, espontânea e complementar ao roteiro de entrevista proposto, foi 

compartilhado que essas duas relações também apresentam baixa intensidade com a área de 

negócios, de modo semelhante ao que foi capturado junto à TI, indicando oportunidade de 

melhor exploração e adoção.  

O ponto de reflexão que o pesquisador traz é que, diante da constatação de que a 

capacidade de transferência e a capacidade de retenção de conhecimento de TI além da área de 

negócios não apresentam alta intensidade de utilização, ou seja, há uma aparente subutilização 

não delimitada ou restrita à TI. Vale citar que eventualmente fatores de maior âmbito imperam 

sobre o tema junto à organização, objeto deste estudo. Esse aspecto não foi aprofundado, pois 

não faz parte do objeto desta pesquisa. 
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[...] Isso está, quer dizer, foi negligenciado ao longo da última década. Então 

a companhia tem as coisas básicas, né? Nós temos tecnologia para isso, mas 

é preciso investir mais tempo. Nós temos tecnologia para reter as informações 

e ter cada vez mais informações sobre os nossos processos e conhecimentos, 

mas é preciso priorizar. (E3) 

[...] Como te falei, né? Pra infraestrutura, tá mais maduro e, quando tem um 

boom de demanda, a gente consegue ver que funciona bem, mas também acho 

que é mais simples do que sistemas. Talvez pra sistemas, como a regulação é 

mais severa, né?A gente não perceba tanto isso, mas, na minha opinião, 

sistemas têm que avançar e melhorar, né? (E4) 

 

 

4.2.2 Resultado das proposições P1e P2 

 

Conforme evidenciado nas falas dos entrevistados, a estratégia de negócios é vivenciada 

na empresa e apresenta alinhamento estratégico com P1 e P2, relacionado nos seguintes 

aspectos: 

• O processo de planejamento estratégico existe. É intenso e demanda tempo e 

dedicação dos colaboradores e, se justificável, pode ser alterado. É eficaz e 

necessário diante de a estrutura matricial, em coerência com os estudos de Weill 

e Ross (2006); Johnson et al. (2010) e Mintzberg (1978) e (YOSHIKUNI; 

ALBERTIN, 2018); 

• A estratégia de negócios contribui com o alinhamento entre áreas envolvidas, 

provendo visibilidade em vários níveis e instâncias, direcionando prioridades e 

apoio à tomada de decisão, inclusas as decisões da TI, conforme recomendado 

por Henderson e Venkatraman (1993), Bharadwaj (2000) e  Yoshikuni e 

Albertin (2020); 

• A TI é ativa. Participa do planejamento estratégico, tanto no fornecimento de 

dados, quanto viabilizando iniciativas. Essa participação é essencial e permite 

que seja realizado o alinhamento estratégico de TI, práticas defendidas por Aral 

e Weill (2007) e Coltman et al., (2015); 

• Altos níveis hierárquicos, inclusa a TI, têm mais acesso ao planejamento 

estratégico. Isso não impede que as prioridades sejam cascateadas e que a 

organização prossiga de forma a realizá-lo, conforme apresentado por Weill e 

ROSS (2006); 
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• O público entrevistado demonstra identificar a presença e reconhece os 

benefícios decorrentes da relação entre a estratégia de negócios e a capacidade 

dinâmica de gerenciamento de TI, conforme estudos de Chan, Denford e Wang 

(2019) e Yoshikuni (2021); 

• A estratégia de negócios direciona e contribui com as capacidades dinâmicas de 

TI, incluso o gerenciamento de TI e o gerenciamento de conhecimento de TI, 

abordagem defendida por Chan, Denford e Wang (2019) e (YOSHIKUNI, 

2021); 

• O público entrevistado reconhece a relevância da relação entre a estratégia de 

negócios e a capacidade dinâmica do gerenciamento de conhecimento de TI, 

bem como os benefícios dessa prática, conforme estudos de Chan, Denford e 

Wang (2019).   

Portanto a proposição P1 (A estratégia de negócios, por meio do alinhamento 

estratégico de TI, contribui para a geração das capacidades dinâmicas do gerenciamento de 

TI) e a proposição P2 (A estratégia de negócios, por meio do alinhamento estratégico de TI, 

contribui para a geração das capacidades dinâmicas do gerenciamento de conhecimento de 

TI), foram suportadas neste estudo. 

 

 
 

 

4.3 CAPACIDADES DINÂMICAS DE TI 

 

Esta análise resulta de investigação realizada sobre a contribuição das capacidades 

dinâmicas de gerenciamento de TI e capacidades dinâmicas do gerenciamento do conhecimento 

de TI junto à capacidade de transformação digital. 

 

 

4.3.1 Análise das proposições P3 e P3 por meio de dados e informações coletados 

 

Diante das observações diretas e do conteúdo capturado nas entrevistas, além do 

conteúdo disponibilizado em formato eletrônico, como por exemplo, a estrutura organizacional 

de TI, roadmap de digital e portfólio dos produtos e serviços ativos, é possível reconhecer que 

a organização, objeto deste estudo, pratica com êxito as etapas de planejamento, tomada de 

decisão e controle no que permeia a capacidade dinâmica do gerenciamento de TI. Foi possível 

compreender também a disposição em times especialistas multifuncionais, agrupados em 
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centros de excelência e segmentados por competências, além de fisicamente se encontrarem 

distribuídos nos países que detêm a operação. É possível identificar que a organização, objeto 

deste estudo, conduz o gerenciamento de TI em duas grandes categorias: infraestrutura e 

soluções. 

 

 
 

 

4.3.1.1 Infraestrutura 

 

A infraestrutura detém a responsabilidade de sustentar a operação diária da organização, 

bem como a de suportar a evolução em face da demanda de negócios. Para tal, a gestão de 

infraestrutura realiza o gerenciando da conectividade e acesso ao ambiente de tecnologia, tanto 

para dados quanto para voz e imagem, alta disponibilidade de sistemas e demais recursos 

digitais disponíveis, além do controle e da segurança de dados.  

 

Infraestrutura é parte do on-going, né? É manter o dia a dia funcionando.  Se 

não funcionar bem, não adianta querer falar de projeto ou inovação, né? (E4) 

 

Faz parte da cultura de TI a boa prática da recorrente busca de novas tecnologias 

disponíveis no mercado, assim como o efetivo compromisso do time com os versionamentos e 

atualizações dos produtos e serviços utilizados em todo o ambiente digital. 

 

Tem parte do time que sempre tá olhando e vendo as novidades, né? Tem que 

testar, ver se homologa pra que possa ser considerado no roadmap. (E4) 

 

Vale aqui ressaltar que, dado o alto nível de regulação e controle do segmento de atuação 

da organização, objeto deste estudo -, isto é, farmacêutico -, a adoção de novas tecnologias, não 

necessariamente pode ser classificada como vanguardista, mas sim, como um novo adotante. 

Desse modo, pode ser considerada como cautelosa, estabelecendo um equilíbrio do benefício 

adquirido versus ao contraponto das exigências reguladoras.  

 

“Follow the leaders”; a organização não é um novo adotante, tipo como uma 

consultoria ou empresa de tecnologia. (E2) 

Você sabe, a gente não costuma ser a primeira a implementar as novas 

tecnologias, né? É muito difícil, supercontrolado por causa das regulações 

do setor, né? (E4) 
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Ao considerar a capacidade dinâmica no gerenciamento de infraestrutura, ou seja, a 

capacidade de adequar seus recursos em face de novos requerimentos — o que pode vir a 

significar um novo patamar de demanda, e que difere do status-quo, além de projetar a 

organização sob maior competitividade com os concorrentes (TEECE, 2007) —, o grupo 

entrevistado reconhece de forma unânime o êxito do atendimento do time de TI junto à gestão 

de infraestrutura. 

 

Olha, honestamente, né? Superou as minhas expectativas, como tem atendido. 

(E3) 

Infraestrutura tá mais preparada pra isso, né? Pra atender mudança de 

demanda de um dia pro outro. Tá mais acostumada com isso pra dados, 

devices e conectividade, né? (E4) 

 

Um importante aspecto identificado durante a realização das entrevistas é que a 

excelência quanto ao êxito da gestão de infraestrutura diante do dinamismo de atender e 

suportar a organização, objeto deste estudo, ou seja, a capacidade dinâmica de gestão de 

infraestrutura, não é atribuída à rápida resposta de TI em face de uma nova necessidade, mas 

sim, à disciplina da constante busca e atualização de produtos e serviços (LI; CHAN, 2019). 

Ou seja, a recorrência em identificar e adotar novas tecnologias comprova-se eficaz e assertiva, 

quando se tem uma nova necessidade, reduzindo o tempo de reação e atendimento diante de 

novas demandas.  

Um caso real, recente e de sucesso, citado pelo grupo entrevistado, quanto à capacidade 

dinâmica de gestão de TI para infraestrutura, foi a continuidade da operação da organização, 

objeto deste estudo, diante da pandemia do COVID-19. Em face das orientações da OMS de 

distanciamento social, é correto mencionar que exceções ocorreram nas atividades que 

requereram interação física na manufatura e distribuição de medicamentos. Contudo, todos os 

demais colegas tiveram sua condição de trabalho alterada, ou seja, novas maneiras para a 

realização das suas atividades corporativas, como permear acesso, uso da tecnologia e interação 

com as pessoas de relacionamento corporativo. Ocorreu uma nova e expressiva necessidade, 

em que, aliás, não foi estabelecida uma margem de erro ou, ainda, qualquer nível de ruptura. 

Essa demanda apresentou-se de um dia para o outro, impactando mais de 1.200 pessoas, que 

passaram a trabalhar remotamente no Brasil, de maneiras diversas, com acesso a e-mails, 

operação de sistemas, utilização de ferramentas de colaboração, realização de reuniões, visitas 
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à classe médica, atendimento a clientes, condução de entrevistas de emprego, apresentações de 

resultados comerciais — enfim, uma operação remota e virtual, por prazo indeterminado e 

assegurando a continuidade do negócio, com atendimento a níveis de governança e auditorias, 

conforme declara Li e Chan (2019) e Yoshikuni(2021).  

 

Eu acho que sim, a organização respondeu rápido... Ela já estava um pouco 

preparada para muitas coisas que a gente teve que usar com mais intensidade, 

né? De uma forma mais intensa, mas eu acho que ela já estava adiantada em 

alguns aspectos. Então, eu não sei te dizer se ela foi rápida ou se ela já estava 

adiantada em muitos pontos que favoreceram a... A... Não parada do negócio, 

nesse sentido... A hora que a demanda bombou, ela já estava mais fortalecida 

e conseguiu responder sem impactar o negócio, então acho que é um mérito. 

(E1) 

[...] Mas a organização decidiu ir todo mundo para casa na segunda-feira; 

na quarta-feira estava todo mundo trabalhando de casa. Então... Então, quer 

mais aceleração digital que isso, né? Estava todo mundo com notebook, não 

tinha um desktop dentro da organização. Então, isso tudo baseado em 

estratégias e capacidades de TI, né? ...  Acelerou em alguns outros pontos 

também, que são bem interessantes; por exemplo, a gente, num processo de 

TAXES, que eles precisavam de um scanner, e quando fechou o escritório, a 

gente falou: “E agora?” Agente vai parar, né?” E aí, com isso, a gente 

repensou para que escanear a nota fiscal, né?  Por que que eu não pego a 

própria nota que vem em PDF, que todas as notas vêm em PDF, e não sigo a 

partir dali, né? (E4) 

 

Diante do conteúdo capturado nas entrevistas, é possível, portanto, o reconhecimento de 

que há práticas com êxito das etapas de planejamento, tomada de decisão e controle, no que 

permeia a capacidade dinâmica do gerenciamento de TI.  

 

 

4.3.1.2  Soluções 

 

Em relação às soluções, apresentadas por meio dos sistemas de gerenciamento de 

processos — como, por exemplo, o ERP, BI ou gestão de pessoas —, e às aplicações de 

atendimento a clientes e à classe médica — como, por exemplo, visitação e automação da força 
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de vendas —, ocorre semelhante prática no que tange à busca por novas tecnologias. Entretanto, 

no campo das soluções, existe um ciclo de realização mais lento do que o praticado na 

infraestrutura. Essa distinção ocorre principalmente pelo fato de que uma mudança de solução 

implica em validações e certificações complexas, dado o rigor e a regulação do requerido pelo 

segmento farmacêutico. Existem protocolos de atendimento e dependências de conectividade 

significativas a entidades reguladoras, o que agrega um componente de esforço e investimento 

de elevado patamar, refletido na análise de retorno sobre o investimento.  

 

Mudar um sistema de BI, dependendo do que for, se não é regra ou 

“conditiontypes”, você sabe que leva um tempinho... (E1) 

Sistemas têm outro “timming”, né? Não dá pra ser como infraestrutura; têm 

outros impactos, validações; bem diferente, né? (E4) 

 

Ainda na abordagem ao público entrevistado sobre o gerenciamento de tecnologia de TI 

para soluções, mas trazendo a perspectiva de capacidades dinâmicas, ou seja, como a TI 

responde à área de negócios, em face de uma nova realidade de demanda, verifica-se um muito 

bom e positivo reconhecimento pelos entrevistados, destacando que as soluções, em sua grande 

maioria, possuem uma flexibilidade e rápida aderência diante de uma nova realidade. A 

percepção das respostas obtidas tende a levar o pesquisador a concluir que uma mudança de 

soluções é, sim, mais lenta e onerosa; entretanto, prevê uma margem de flexibilidade e 

alteração, no que permeia a capacidades e aderência ao modelo de negócios superior versus a 

infraestrutura. 

 

Dos que eu tenho contato, alguns são flexíveis; por exemplo, os RDA’s da 

Comercial, eu faço por aqui mesmo, não preciso de Digital. (E2) 

Tem sistema que já tá mais preparado, né? Olha o SAP, ou o sistema de 

automação de força de vendas; várias regras já estão na mão dos 

“superusers”, né? (E4) 

 

Exemplos reais, recentes e de sucesso foram citados pelo grupo entrevistado quanto à 

capacidade dinâmica de gestão de TI para soluções, como novo nível de exigências da 

legislação de LGPD, projeto de fusão e aquisição de uma unidade destinada a produtos 

maduros, além de ratificar, assim como em infraestrutura, a condição de uso e operação frente 

à pandemia do COVID-19, em que as soluções disponíveis asseguraram a operação sem 

rupturas.  
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A capacidade dinâmica do gerenciamento de TI atual, no sentido de assegurar a 

sustentação, e principalmente de orquestrar a variação de demandas e contexto, viabilizando o 

avanço da transformação digital, em coerência com as expectativas de entrega e tempo, é 

atribuída ao êxito desta relação. 

 

Eu vejo, sim, algumas dessas tecnologias e relações que você mencionou em 

uso na organização: atuação em mídias sociais, automatização, os robôs que 

temos na comercial, né? Análise de milhões de dados rapidamente, em 

segundos, e tomada de decisão no planejamento estratégico, e mais. (E3) 

Como te disse, em infraestrutura tem vários casos de sucesso, né? Pra 

sistemas, o momento de prioridade da transformação digital na organização 

ajuda e o que aceleramos em Digital, tamo conseguindo fazer direitinho, né? 

Sendo sincera, na minha opinião, tem muito de sustentação, on-going com 

aporte de eficiência, mas tem também um pareto com 20% em transformação 

digital, né? E a gente organizado, pelo menos nessa quantidade de iniciativas, 

tamo entregando com qualidade, né? (E4) 

 

 

4.3.1.3 Conhecimento 

 

A organização, objeto deste estudo, arruma o time de TI quanto à infraestrutura e às 

soluções. Sob à luz do processo de entrevistas, o time de TI e o de representantes da área de 

negócios visualizam essa segmentação, e atribuem como motivador para tal, perspectivas de 

competência e atuação, agregando também um componente de perfil, um técnico e o outro 

generalista.   

O perfil técnico é atribuído ao grupo especialista de profissionais, sem muita interação 

com as áreas de negócios. Esses profissionais atuam em temas específicos e bem direcionados, 

quase sempre em centros de excelência geograficamente alocados, em três países distintos. 

Exemplos desse perfil são: desenvolvedores, administradores de banco de dados, analistas de 

conectividade e redes, etc.  

Já o perfil generalista apresenta um conhecimento com pouca profundidade, ou o 

contrário, possui uma visão mais ampla, atua com processos e modelos de negócios, capaz de 

identificar relações de implicação. Tem como parte de sua responsabilidade intermediar as 

demandas das áreas de negócios, bem como o prosseguimento dos temas aos times 
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especialistas, atuante como um intermediador ou, ainda, tradutor das necessidades do negócio 

aos times técnicos.  

 

O nível de conhecimento realmente vai depender de pessoa para pessoa; tem 

pessoa que conhece muito, muito; a “colega de trabalho” é um absurdo de 

conhecimento... Conhece muito mesmo. Conhece mais que eu, não dá para 

trocar ideia com ela, mas de um modo geral, sim, só agrega, porque, querendo 

ou não, o negócio, ele tem que realmente entender do negócio. (E2) 

 

Apesar de diferente do perfil técnico, embora alocado numa estrutura de TI, o perfil 

generalista fica próximo às áreas de negócios, buscando proximidade e sinergia com os temas 

comuns. Por esse motivo, este profissional de TI encontra-se geograficamente em todos os 

países, em que a organização, objeto deste estudo, possui atividades comerciais. 

 

A ideia é justamente esta, é você estar próximo do business, ao ponto de você 

conseguir desde a concepção da ideia, ter um pouco de apoio da nossa área, 

a gente junto com vocês e, aí, fica mais fácil a justificativa, fica mais fácil a 

venda, né? (E4) 

 

Nas entrevistas realizadas, sob diferentes perspectivas e diante de necessidades 

complementares apresentadas pelos perfis técnico e generalista, foi possível compreender um 

reconhecimento quanto ao nível de maturidade apresentado por todo o time de TI, conforme 

estudo de (KIM G. et al., 2011). Exemplos relacionados à sustentação das atividades mais 

técnicas quanto ao atendimento aos processos e demandas de projetos foram citados, o que 

reforça esse ponto.  

 

A resposta é sim. O pessoal consegue entregar e, aí, eu me surpreendi 

pessoalmente com a capacidade... A capacidade de atender, né? (E3) 

Eu costumo dizer que o dia a dia vai... Você vai ganhando confiança da pessoa 

de te dar... Te deixar fazer e testar inovações, né? Você vai ganhando 

credibilidade, né? Isso só acontece porque estamos fazendo direitinho as 

obrigações do dia a dia, né? ..... Às vezes, quando a gente não é lembrado, é 

que tá tudo bem; isso é bom, né? Você viu a convenção de vendas esse final 

de ano, totalmente virtual, remota, até a festa de final de ano com o J Quest... 

(E4) 
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Com base em  Li e Chan (2019) e Yoshikuni (2021), sobre as relações das capacidades 

dinâmicas de gerenciamento de conhecimento de TI, foi possível identificar que: 

• Capacidades de gerenciamento de conhecimentos de TI: processos para compartilhar 

conhecimento e prover feedback estão instituídos tanto para o perfil técnico quanto para 

o especialista. Eles podem ocorrer sob frequência predeterminada, como os IT Fórum, 

que visam à troca de conhecimento e de experiências, às sessões de aprendizado ou, 

ainda, às lições aprendidas, sendo esta última integrante da metodologia de projetos em 

vigor; 

 

A qualidade é alta, a ponto de ter aderência a todas as ferramentas e 

processos. (E3) 

A gente tem as sessões de conhecimento, que são momentos mais estruturados 

e formais pra trocar conhecimento e experiências, né? E tem também, dentro 

da metodologia de projeto, as conversas para aprendizado do que deu certo 

e errado; isso fica disponível pra todo o time, né?  Fora isso, pra quem não é 

terceiro, tem as devolutivas formais de performance e plano de 

desenvolvimento, mas terceiros não são elegíveis a essa parte, né? (E4) 

 

• Capacidade de transferência de conhecimento de TI: foi possível identificar essa relação 

junto ao perfil generalista, dada a própria definição de Li e Chan (2019), atribuindo a 

esse perfil a capacidade de transferir conhecimento importante capturado à área de 

negócios. O pesquisador identificou que o processo de aprendizado e conhecimento, 

pelo profissional de TI, ocorre, e isso é reconhecido pelo público entrevistado; 

entretanto ficou clara a oportunidade de melhor trabalhar com esse conhecimento, 

denominado de processual e qualitativo, no sentido de transferi-lo dentro da 

organização, na busca por melhor explorar oportunidades e benefícios para a 

organização, objeto deste estudo.  

 
 

Não, eu acho que está na pessoa, por mais que a pessoa fale: “Ah, eu vou 

documentar, vou passar para todo mundo, vou repassar o meu conhecimento, 

fazer um workshop, explicar tudo o que eu sei...”Não, eu acho que está no 

indivíduo; eu acho que, mesmo fazendo essas coisas, acaba ficando mesmo 

no indivíduo, porque  mesmo quem ouve, quem de repente recebe uma 

apresentação, alguma coisa assim, o que ela absorve é muito pouco do que 
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realmente vivenciar um projeto, vivenciar uma iniciativa, uma resolução de 

uma. (E1)  

 

• Capacidade de retenção de conhecimento de TI: esta relação também se apresentou com 

baixa intensidade. O público entrevistado manifesta a existência de uma oportunidade 

de melhor reter o conhecimento processual ou qualitativo, reconhece, por diferentes 

motivadores, como disponibilidade de tempo e recursos humanos, priorização ou, ainda, 

desconhecimento de como fazer com êxito, que essa relação não é bem explorada. 

Inclusive, diante da não efetiva prática dessa relação, manifesta-se como medir a 

frequência e o avanço a iniciativas futuras. 

 

Não é uma questão de não querer passar. A gente passa, a gente explica, a 

gente fala, mas, assim, assim como eu não consigo absorver tudo o que me 

passam, os outros também não; a gente acaba virando meio que especialista 

em algumas coisas, conhecendo mais a fundo. (E1) 

Por mais que a gente estimule e crie momentos e ferramentas pra isso, é fato 

que, pra sistemas, fica ainda muito com o indivíduo, né? Já pra infraestrutura, 

é mais fácil, vejo que tá mais maduro. (E4) 

 

O pesquisador conseguiu ainda identificar um reconhecimento sobre a capacidade de 

realizar mudanças, com êxito, por meio da aplicação de conhecimentos que mediam a TI. Esse 

mérito foi atribuído ao perfil generalista à área comercial, denominado “business partners”. 

Esse grupo de profissionais de TI, além de conduzir  processos de mudança e transformação 

que permeiam TI e negócio, tem ainda como responsabilidades:  realizar o acompanhamento 

dos temas de TI à área comercial; ser o ponto focal para todo tema relacionado à TI; capturar 

necessidades; facilitar o andamento de demandas, gerenciar intercorrências operacionais; 

identificar novas oportunidades para aporte de tecnologia à área de negócios; e participar no 

prosseguimento de iniciativas que permeiam a TI. 

 

Acho que mudou. Mudou a forma do trabalho do dia a dia, mudou o dia a dia 

das pessoas, mudou a forma de conseguir... Mudou a facilidade de obter 

informação; eu acho que muda processos, é... Tanto processos operacionais, 

quanto processos de tomada de decisão. Acho que... Os dois tipos de projeto 

mexem com todos os processos. É, porque, o “Client partner” participa de 

vários projetos, de várias reuniões, de vários... Resoluções e de diferentes 
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problemas, né? Então, tudo isso vai trazendo um conhecimento sobre o 

negócio que vai... Ele vai, né? Vai montando, aí, e vai ficando cada vez maior. 

Então, é sim, eu acho que a área de digital tem um conhecimento de negócio 

e ajuda as mudanças a acontecerem... (E1) 

A empresa aposta tanto nas pessoas e na evolução das pessoas... O negócio 

hoje tem tanta equidade, né? Você debruça tanto recurso para esse 

desenvolvimento humano e recurso que vem para atender à demanda 

tecnológica, demanda intelectual ou demanda emocional, mas você tem tanta 

coisa disponível, mas funciona e dá resultado. Eu acho que é muito exitoso. 

(E3) 

 

Apesar de menos hábil e com inferior prioridade, mas, ainda assim, presente, a 

capacidade dinâmica do gerenciamento de conhecimento de TI foi reconhecida, ao ser 

considerado o nível de maturidade da equipe de TI e a capacidade de realizar transformações 

com êxito.  

 

Sim, eu acho que sem a tecnologia e sem a área de tecnologia, a realidade 

seria totalmente diferente. Eu acho que muito. (E1) 

Infraestrutura com certeza, né? Sistemas o time é maduro e ajuda muito, mas, 

como te disse, podem melhorar. (E4) 

 

 

4.3.2 Resultado das proposições P3 e P4 

 

Conforme evidenciado nas falas dos entrevistados, as capacidades dinâmicas de TI são 

vivenciadas na empresa e contribuem para a construção de capacidade de transformação digital, 

com P3 e P4, relacionados nos seguintes aspectos:  

• Existe uma clara e eficaz segmentação quanto ao uso das capacidades dinâmicas, 

mediante propósito e características das necessidades. Reconhece-se a inexistência de 

um único modelo a ser adotado, de acordo com o estudo de Yeow, Soh e Hansen (2018): 

• A utilização das capacidades dinâmicas de gerenciamento de TI e capacidades 

dinâmicas do gerenciamento de conhecimento de TI demonstram-se alinhadas com as 

prioridades do planejamento estratégico, conforme determina Zahra e George (2002) e 

Yoshikuni (2021); 
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• A organização apresenta um equilíbrio de utilização entre as capacidades ordinárias de 

TI e as capacidades dinâmicas de TI,  em coerência com Woener e Weill (2019); 

• O uso das capacidades dinâmicas às capacidades ordinárias é flexível, e ocorre no 

gerenciamento de TI e gerenciamento de conhecimento de TI, em temas de 

infraestrutura e soluções, de acordo com estudos de Yeow, Soh e Hansen (2018) e Li e 

Chan (2019) e Yoshikuni (2021); 

• O alinhamento estratégico de TI com a estratégia de negócios reflete, no modelo de 

capacidades dinâmicas de TI, permite uma rápida e aderente resposta da TI a novas 

demandas e/ou novos cenários de funcionamento. Linha com os estudos de Li e Chan 

(2019) e Yoshikuni (2021); 

• O time de TI apresenta o entendimento do negócios e conhecimentos técnicos 

necessários para por meio de capacidades dinâmicas, contribuir com a construção da 

capacidade de transformação digital, conforme declara Kim G. et al., (2011). 

Portanto a proposição P3, (As capacidades dinâmicas do gerenciamento de TI 

contribuem para a construção da capacidade de transformação digital), e a proposição P4, (As 

capacidades dinâmicas do gerenciamento de conhecimento de TI, contribuem para a 

construção da capacidade de transformação digital), foram suportadas neste estudo. 

 

 

4.4 CAPACIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

 

Esta análise consiste em compreender a capacidade de transformação digital. As 

informações aqui compartilhadas refletem o conteúdo coletado, durante o processo de 

entrevistas, e serão utilizadas como fonte para compreender essa dimensão.  

 

 

4.4.1 Análise da capacidade de transformação digital por meio de dados e informações 

coletados 

 

Dentre o público entrevistado, foi possível identificar um reconhecimento de que a TI 

atualmente agrega muito valor ao negócio, além de apresentar-se como um parceiro 

fundamental à atividade fim e ao atingimento do planejamento estratégico da organização, 

objeto deste estudo.  
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Esse reconhecimento foi exemplificado, tanto em atividades de sustentação do negócio 

— como, por exemplo, o ciclo de order to cash (pedido de venda, faturamento, distribuição e 

cobrança), atividades relacionadas à infraestrutura, como conectividade, mensagerias e 

ferramentas de colaboração —, como também a iniciativas inovadoras, com o envolvimento da 

ciência de dados e propostas a novas maneiras de realizar o negócio. 

 

Concordo, né? Existe valor em Digital junto à organização; um valor 

aportado que a TI traz junto ao grupo de iniciativas digitais na Comercial. 

(E4) 

 

A liderança da organização reconhece que não foi vanguardista no que tange às 

denominadas tecnologias de transformação digital, como, por exemplo, aporte junto a novos 

modelos organizacionais e/ou a processos de negócios (LIU; CHEN; CHOU, 2011)ou, ainda, a 

operação em diferentes plataformas, de modo que possua capacidade de processar grande 

volume de dados estruturados ou não, ofereça usabilidade por meio de dispositivos móveis, 

aplique inteligência de máquina ou, ainda, inteligência artificial(VIAL, 2019). Sua atuação 

nesse âmbito é recente, com pouco mais de dois anos, tanto na afiliada brasileira quanto na 

regional e global. 

Entretanto o fato de que a transformação digital se tornou uma prioridade e prática 

recente, não significa que a organização não tenha aportado grandes esforços e altos 

investimentos nessa frente. Grandes avanços aconteceram em um curto espaço de tempo. 

Importantes conquistas foram obtidas, inclusive com premiações às mais relevantes entidades 

setoriais atuantes, no mercado brasileiro.  

 

Acho que a gente teve um momento muito forte aí. Se você me perguntasse 

isso há dois anos atrás, comparado com outras empresas, eu ia falar para 

você que a gente estava meio atrasado, porque, naquela época, estava se 

falando muito de ter uma área de inovação, né? De ter os laboratórios, fazer 

os testes, enfim. Mas, naquele momento, a gente estava um pouco atrasado, 

sim. Eu acho que as empresas estavam fazendo mais e a organização ainda 

não estava nesse momento. Hoje em dia, acho que a gente conseguiu se 

igualar. Eu acho que a gente tem feito muita coisa, que a gente está muito 

além das outras empresas; por incrível que pareça, temos solução com 

cientista de dados e até ganhamos o Lupa de Ouro em 2019. Então, eu acho 
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que a gente tem projetos interessantes para serem tocados, que colocam a 

gente na inovação em termos de transformação digital. (E4) 

 

A decisão de deixar de ser coadjuvante e de atuar com maior protagonismo na 

transformação digital não se restringe apenas a novos processos, ou a entregáveis de alta 

qualidade e sucesso. Existiu toda uma preparação para suportar esse processo de mudança, 

combinando à tecnologia aspectos organizacionais e culturais. 

Globalmente, a área de TI, que era denominada de tecnologia de negócios, agora tem o 

batismo de Digital. Uma nova linha de reporte organizacional foi instituída. A área de Digital 

deixou de reportar ao líder financeiro, passou a reportar diretamente ao número um da 

organização, o CEO Global, o que estabeleceu uma atmosfera de maior independência e 

imparcialidade. Um novo pilar de valor organizacional foi instituído, com métricas claras, 

como, por exemplo, liderar a conversa com os clientes quanto ao mundo digital ou, ainda, 

vencer a corrida digital. Esse novo pilar, inclusive, é requerido ao processo interno anual, para 

o atingimento de metas e objetivos, desde o CEO global até o nível funcional da organização 

de uma afiliada. 

 

O CIO responder direto pro CEO já dá o tom da imparcialidade, né? Tem 

também o fato que o CIO veio há pouco tempo e chegou num momento que a 

organização está priorizando transformação digital; acho que ajuda também, 

né? Agora a gente chama Digital e estamos nos pilares de valores da 

organização. (E4) 

 

Com esse movimento, fica clara a atual estratégia de deixar para trás o período de 

coadjuvante e protagonizar, não apenas a inovação em medicamentos, mas também a 

transformação digital. 

Com base em Vial (2019), sobre a construção de blocos, diante da transformação digital, 

é possível identificar a presença e, por conseguinte, a capacidade de: 

• Uso de tecnologias digitais: foi capturado, dentre as fontes de evidências utilizadas neste 

trabalho acadêmico, que, sim, existem comprovadas iniciativas, disponibilizadas, em 

redes sociais, operando em ambientes de mobilidade, com aplicação de análise de dados, 

emprego de inteligência artificial e aprendizado de máquina; 
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• Disrupções: ocorre a participação a novos modelos de negócios, mesmo que seja 

recente, mas assegurando o alinhamento com a estratégia, no sentido de melhorar a 

experiência com os clientes, além de disponibilizar dados trabalhados; 

• Respostas estratégicas: inteiramente realizada. Em cumprimento, sob plena coerência e 

com a requerida prioridade da jornada de transformação digital, estabelecida pelas 

lideranças globais, permeando nível regional e até o mercado local; 

• Novas maneiras de agregar valor ao negócio: em especial praticada por meio da 

proximidade de relacionamento com os clientes, com exploração e promoção de uma 

melhor experiência. Aqui vale uma menção aplicável a clientes diretos e indiretos, 

como, por exemplo, a classe médica e os pacientes; 

• Mudança de estrutura: como mencionado, a mudança já ocorreu tanto global quanto 

regional e local, estabelecendo um novo contexto mais favorável à inovação, menos 

concorrente e conflitante, uma real prioridade em toda a organização; 

• Barreiras organizacionais: processo de mudança de cultura e valores já efetivados, 

reforça a relevância do movimento em face de toda a organização e aos acionistas; 

• Impacto positivo: reconhecimento interno e externo, coloca a organização em evidência 

e protagonismo ao setor farmacêutico e à classe médica; 

• Impacto negativo: pelo fato de muitas das iniciativas não terem ainda referência com o 

mercado, o processo de exploração e de realização enfrenta falhas. Estas precisam ser 

recebidas e processadas como aprendizados, para aplicação e superação futura. É 

necessário dispor de resiliência e persistência para não expor desistências.  

 

Sim, você chegou a ver a iniciativa de digital sobre robotização? Ela 

trouxe grande benefício e eficiência, e quase acabando trabalhos manuais... 

Outro exemplo, na área de acesso à comunicação, que foi implementado um 

sistema para mudar a comunicação das dificuldades de acesso que um 

paciente tinha e colocava para os médicos. Facilitar, porque essa 

comunicação chegar para a área de acesso, para ela tomar alguma ação mais 

rápida em relação a esses problemas. Têm também os aplicativos para 

plataformas de mobilidade e machine learning em Trade marketing.  Ah, tem 

também o estudo de Distribuição; não tem que ficar esperando cada 

um te passar o dado; agiliza. Eu acho que isso é uma quebra de 

paradigma, uma nova maneira de trabalhar. (E1) 
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Que nem... O próprio escopo do IHS é um negócio revolucionário, 

porém a gente não teve ainda nenhum resultado palpável, né? Está só 

na teoria, mas, se metade da teoria der certo, já é um ganho absurdo 

para o paciente... Então, eu acho que as iniciativas que eu tive contato, são 

realmente de alto valor, positivo, e geram transformação, embora sempre 

tenha oportunidade de melhoria, isso é inerente de qualquer operação. (E2) 

 

Além do conteúdo e das observações diretas, ambos capturados durante a realização das 

entrevistas, a disponibilização do roadmap, de digital e a apresentação de alguns prêmios 

obtidos pela organização, objeto deste estudo, compuseram as fontes de evidências de 

capacidade de transformação digital, corroborando com a validação das práticas mencionadas 

pelo público entrevistado. 

 

 

4.4.2 Sumário dos achados 

 

Foi possível comprovar que, quanto à capacidade de transformação digital, a 

organização, objeto deste estudo, apresenta: 

• A TI agrega valor e viabiliza a capacidade de realizar transformação digital, conforme 

declarado por Vial (2019); 

• Iniciativas digitais estão alinhadas com o planejamento estratégico e recebem 

contribuições das capacidades dinâmicas, em coerência com o estudo de Li e Chan 

(2019) e Yoshikuni (2021); 

• Soluções de transformação digital realizadas apresentam novos modelos de operação 

e/ou negócio, em linha com o estudo de Fitzgerald et al. (2014), possuem 

reconhecimento na organização e ao setor farmacêutico brasileiro; 

• Mediante experiências recém-realizadas, reconhece-se que projetos de transformação 

digital tendem a ocupar maior representatividade no portfólio da organização. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A estrutura adotada para este trabalho acadêmico suportou responder a principal 

pergunta desta pesquisa: Como a governança de TI, por meio da interligação da estratégia de 

negócios, as capacidades dinâmicas do gerenciamento de TI e as capacidades dinâmicas do 

gerenciamento do conhecimento de TI, podem contribuir para a capacidade de transformação 

digital? Desse modo, atingindo o resultado esperado.  

A revisão de literatura identificou teorias de governança de TI, estratégia de negócios, 

capacidades dinâmicas de gerenciamento de TI, capacidades dinâmicas de gerenciamento de 

conhecimento de TI, e capacidade de transformação digital, necessárias para a fundamentação 

e aporte do rigor necessário para a realização deste estudo. 

Pesquisas correntes em combinação com os elementos propostos por este trabalho 

acadêmico, como o contexto selecionado do segmento farmacêutico brasileiro, dentre as demais 

especificidades pré-selecionadas, não foram encontradas pelo pesquisador, motivo pelo qual se 

reforça a adoção do estudo de caso exploratório. 

Diante das fontes de evidências adotadas, foi possível identificar registros das 

dimensões mapeadas, bem como a conexão entre elas e perceber a comprovação das quatro 

proposições, apresentadas na figura 8, o que reforça a aderência quanto às teorias aqui 

referenciadas. 

Percebeu-se a relevância do processo de planejamento estratégico, bem como seu 

alinhamento com a governança de TI, identificado por meio da agenda de ações, processos, 

colaborações entre as áreas e de como as participações da TI favorecem, para que a governança 

de TI contribua com a realização da estratégia de negócios. 

O conteúdo coletado junto ao público entrevistado sinaliza ainda um posicionamento de 

inovação por variedade da organização aos concorrentes, um equilíbrio entre o apoio e 

autonomia decisória quanto às decisões que permeiem a TI, e no âmbito comercial, a prática de 

estratégias emergentes, em que a organização responde a ações mapeadas, sem prévio 

planejamento, como, por exemplo, oportunidades de novas campanhas modelos de 

comercialização. Constatou-se ainda a estratégia como prática, motivada pela intensa atenção 

aos indivíduos participantes do processo de planejamento estratégico 

Através da validação das proposições, identifica-se indícios da aplicação das literaturas 

de governança de TI, (WEILL; ROSS, 2006; YOSHIKUNI, 2021), estratégia de negócios, 

(ARAL; WEILL, 2007; BHARADWAJ, 2000; COLTMAN et al., 2015) e capacidades 
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dinâmicas de gerenciamento de TI e capacidades dinâmicas do gerenciamento de TI, (CHAN; 

DENFORD; WANG, 2019; LI; CHAN, 2019), e transformação digital (VIAL, 2019). 

 

 
 

 

5.1 ACHADOS TEÓRICOS 

 

As teorias e os conceitos abordados neste trabalho acadêmico não são inéditos, na 

academia. Contudo o pesquisador não identificou pesquisas publicadas com abordagem no 

alinhamento entre governança de TI, capacidades dinâmicas do gerenciamento de TI, 

capacidades dinâmicas do gerenciamento do conhecimento de TI e capacidade de 

transformação digital de uma indústria farmacêutica atuante no mercado brasileiro.  

As pesquisas recentes possuem ênfase que concentram de forma isolada ou combinada, 

governança de TI, iniciativas de inovação e organizações. Nestas, foi possível reconhecer os 

aspectos positivos e negativos que a governança de TI aporta junto às iniciativas de tecnologia, 

em especial quanto às tratativas de segmentação de iniciativas ou, quanto a padrões exercidos 

em face de cada perfil de iniciativa. Foi diagnosticado nessas pesquisas que a governança de TI 

caminha para um modelo bimodal, pois combina gestões centralizadas, como, por exemplo, 

destinadas a temas de infraestrutura, e descentralizadas, exemplificadas a iniciativas 

inovadoras, no sentido de flexibilizar o exercício da governança de TI e, sobretudo, estabelecer 

uma aderência, que resulte num equilíbrio saudável entre o rigor da segurança e do controle 

com a necessidade da agilidade em face de demandas inovadoras.  

No contexto farmacêutico brasileiro, escopo deste trabalho acadêmico, foi possível 

encontrar requerimentos regulatórios, que, ainda hoje, agregam um relevante contraponto, e 

mesmo diante de uma robusta e eficaz governança de TI, corroboram com o controle e o 

alinhamento junto à estratégia organizacional, trazendo um impacto direto à capacidade de 

realização de transformação digital. Isto posto, reforça-se a relevância do tema, além das 

contribuições deste trabalho acadêmico.  

Com relação à literatura de governança de TI, este estudo contribui, no sentido de que 

considerou mais de um representante, de diferentes áreas de uma mesma organização, o que 

possibilitou um entendimento não tendencioso sobre os conceitos abordados, além do 

aprofundamento do estudo de outras capacidades de interesse (capacidades dinâmicas de 

gerenciamento de TI e capacidades dinâmicas do gerenciamento de conhecimento de TI), 

conforme recomendado com estudos futuros (YOSHIKUNI, 2021). 
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No que tange à literatura de capacidades dinâmicas de Li e Chan (2019), esta pesquisa 

contribui ao demonstrar por meio de um caso real, a relação entre as capacidades ordinárias e 

capacidades dinâmicas do gerenciamento de TI e do gerenciamento do conhecimento de TI, 

sendo que estas foram desenvolvidas e implementadas de forma customizada com as 

competências de um mesmo universo. Esse aspecto fica explícito, quando, dentro de 

capacidades dinâmicas de gerenciamento de TI, apuram-se planos distintos para elementos de 

infraestrutura e soluções, com diferentes abordagens, estratégias, ciclos de realização, dentre 

demais especificidades. Também contribuem junto à teoria de capacidades dinâmicas  (LI; 

CHAN, 2019) as perspectivas da área de negócios, tendo sido identificadas similaridades 

quanto à priorização no gerenciamento de capacidades dinâmicas de conhecimento de TI nas 

áreas de negócios, o que sinaliza que a teórica pode não estar restrita apenas à TI. 

Em relação, Vial (2019), literatura de transformação digital, dado o direcionamento 

deste trabalho acadêmico, junto aos processos comerciais e de atendimento ao cliente, esta 

pesquisa contribui com perspectivas não superficiais sobre o tema, aprofundando, a um caso 

real, o conteúdo abordado e maior espectro de abrangência. É relevante a citação de que as 

perspectivas de TI, sobre os elementos que permeiam a transformação digital, foram 

extrapoladas, pois foram entrevistados representantes da área comercial, além de amplo 

material disponibilizado pela área de negócios, como, por exemplo, o plano estratégico de 

negócios, o roadmap de TI, além do modelo de governança de TI, o que complementou e 

enriqueceu os elementos de análise e diagnóstico desta pesquisa. 

 

 

5.2 CONTRIBUIÇÕES PRÁTICAS 

 

Os resultados capturados por meio da realização desta pesquisa, resultam em 

contribuições práticas, que podem ser adotadas por organizações executivos de TI, chamando 

a atenção dos praticantes quanto a algumas importantes ações, conforme sumarizado a seguir:  

• Demonstrar os efetivos benefícios da TI em estar próxima e participante do processo de 

planejamento estratégico. Essa prática colabora com o conhecimento e uma melhor 

compressão das prioridades da organização, tende a reduzir o tempo de resposta e uma 

maior assertividade da TI face a novas demandas, colabora com um real aporte de valor 

junto à organização; 

• Direcionar, de forma assertiva, a alocação dos recursos de TI; 

• Priorizar a adoção e uso de capacidades dinâmicas;  
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• Instituir planos segmentados e customizados para diferentes necessidades, como, por 

exemplo, uma atuação mais dinâmica quanto à infraestrutura ou, disponibilizar regras 

de negócios flexíveis junto aos usuários-chave; 

• Exercitar a governança de TI, monitorando que a estratégia da organização, alavancada 

pelas capacidades dinâmicas do gerenciamento de TI e capacidades dinâmicas do 

gerenciamento de conhecimento de TI, habilitem a capacidade de transformação digital; 

• Destacar a relevância de uma cultura de inovação: de a organização estar aberta e 

receptiva e de experimentar novos modelos, além de destacar o protagonismo do 

indivíduo junto aos processos organizacionais; 

• Instituir maneiras simples e viáveis de compartilhar conhecimento adquirido pelo time 

de TI; 

• Ressaltar a importância em capacitar o time de TI e em desenvolver nas áreas de 

negócios competências, a fim de maximizar o uso dos recursos digitais.  

É importante ainda salientar que, diante do processo realizado pelo pesquisador junto a 

este trabalho acadêmico, foi possível comprovar, sobre um caso real, o uso eficaz das teorias 

abordadas.  Esse processo, aliado a todo o conteúdo reunido, pode colaborar com outras 

organizações, não restritas a semelhantes perfis de atuação ou, ainda, a similar nível de 

maturidade e/ou características.  

Vale mencionar que o pesquisador não acredita que o conteúdo e as práticas abordadas 

devem ser adotados em sua íntegra. Uma análise de aderência, impacto e riscos deve ser 

conduzida, a fim de direcionar a amplitude e a profundidade das adoções.  

 

 

5.3 LIMITAÇÕES E ESTUDOS FUTUROS 

 

Esta seção tem como propósito relacionar as principais limitações identificadas neste 

trabalho acadêmico e, para cada uma delas, propor uma solução de prosseguimento de um 

estudo futuro.  
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5.3.1 Estudo de caso único, não permitindo generalização 

 

5.3.1.1 Limitação 

 

Esta pesquisa foi realizada em uma única organização, de modo que os resultados 

capturados não podem ser assumidos de forma estatística generalizada. 

Por se tratar de uma organização atuante no segmento farmacêutico, do setor privado, 

classificada quanto a seu faturamento, como médio-grande porte, os resultados e conclusões, 

obtidos neste trabalho acadêmico, não podem ser estendidos a outras empresas, 

independentemente do patamar de receitas, setor de atuação ou, ainda, canal de atuação — 

público ou privado. 

 

 

5.3.1.2 Proposta de estudo futuro 

 

O pesquisador propõe que o estudo de caso simples exploratório, adotado nesta 

pesquisa, seja replicado em outras empresas farmacêuticas, realizando a pesquisa de casos 

múltiplos. Recomenda-se ainda manter o critério de seleção junto a empresas do segmento 

farmacêutico, entretanto não se restringindo a organizações que apresentem similar perfil e 

exatas características de operação. Podem ser também consideradas empresas farmacêuticas 

nacionais atuantes em produtos de classe terapêutica de doenças crônicas, que estejam 

destinadas à produção e à comercialização de produtos na linha de genéricos ou, ainda, de 

produtos fitoterápicos. Enfim, buscando como objetivo um estudo mais amplo para explorar os 

conceitos abordados neste trabalho acadêmico. Diante de tais amplitudes de considerações, sob 

uma amostra maior, e talvez menos segmentada, pode-se analisar se os resultados aqui 

capturados se apresentam semelhantes, complementares ou distintos, para se obter, em seguida, 

uma possível compreensão em âmbito setorial, o que resultaria em uma contribuição com 

especial relevância.  

Para essa limitação, estudos futuros poderiam partir de uma definição de dimensões sem 

escalas, possibilitando a avaliação das relações por intermédio de uma pesquisa qualitativa, 

ampliando a amostragem e a segmentação consideradas. 
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5.3.2 Metodologia e quantidade de entrevistas realizadas 

 

5.3.2.1 Limitação 

 

A metodologia selecionada apresenta vantagens, mas também limitações, o que pode 

tender a restringir a associação de teorias abordadas, diante dos resultados obtidos. 

A quantidade de entrevistas realizadas nesta pesquisa foi quatro. Mesmo combinando 

profissionais de TI e da unidade de negócios e abordando representantes de diferentes níveis 

hierárquicos, essa quantidade de entrevistas se caracteriza como uma limitação, diante da 

totalidade de funcionários da organização. 

 

 

5.3.2.2 Proposta de estudo futuro 

 

Avaliar a viabilidade da aplicação deste estudo de caso com uma amostragem maior de 

pessoas, o que retrataria conteúdos e percepções com maior representatividade e adicional rigor.  

Como alternativa a ser considerada, a aplicação de um questionário antecedendo o 

processo de entrevistas ou, ainda, apenas a aplicação de um questionário como fonte primária 

de evidências, pode viabilizar uma coleta de dados com maior representatividade.  

 

 

5.3.3 Economia emergente 

 

5.3.3.1 Limitação 

 

A organização, objeto deste estudo, atua sob uma economia emergente, de modo que o 

contexto econômico-social tende a exercer influência junto a seu planejamento estratégico, 

disponibilidade de recursos e, consequentemente, prioridades para atuação. 
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5.3.3.2 Proposta de estudo futuro 

 

Considerar a aplicação desta pesquisa junto à operação de uma empresa farmacêutica, 

atuante em uma economia desenvolvida, com o propósito de avaliar os impactos que as 

variáveis externas exercem diante da organização junto à jornada de transformação digital. 

 

 

5.3.4 Intensidade sobre a capacidade de transformação digital 

 

5.3.4.1 Limitação 

 

Esta pesquisa não teve como um de seus objetivos medir a intensidade sobre a 

capacidade de realizar transformação digital, no sentido de mensurar a capacidade da 

organização, objeto deste estudo, em entregar iniciativas digitais, ou, ainda, qual a capacidade 

total de realização de TI da organização, sob uma visão segmentada de sustentação e iniciativas 

digitais.  

 

 

5.3.4.2 Proposta de estudo futuro 

 

Explorar a adoção de uma escala para medir a capacidade de realização de iniciativas 

de transformação digital. Essa iniciativa possibilitaria avaliar o comportamento da organização, 

objeto deste estudo, na linha do tempo, o que indicaria uma leitura de evolução ou, ainda, 

maturidade da organização, diante de demandas de transformação digital.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

GOVERNANÇA 

 

1. Como hoje é realizado o acompanhamento das iniciativas, processos e projetos na organização? 

Comente também como acontece o processo de controle e de acompanhamento — como ocorre 

a priorização dessas iniciativas? 

 

2. Como é realizado hoje o acompanhamento dos processos e das iniciativas da TI? Existe um 

processo organizado e instituído? Em caso afirmativo, comente também como acontece o 

processo de controle e de acompanhamento — como ocorre a priorização destas iniciativas? 

 

3. Como funciona hoje o processo de decisão da organização, quando temos uma iniciativa que 

permeie a TI? A decisão é apenas da liderança?  Executivos da TI participam do processo de 

decisão? Adicionalmente, existem decisões que podem ocorrer exclusivamente pela TI?  

 

4. Você e/ou a liderança de sua área participam do processo de decisão da organização junto aos 

processos que permeiem a TI? Em caso afirmativo, como você classificaria o nível de influência 

da TI neste processo decisório? 

 

 

ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS 

 

1. Como é o processo de definição de metas e de objetivos da organização? Por favor, poderia 

comentar sobre ele? 

 

2. Você e/ou a liderança de sua área participam do processo de planejamento estratégico? Se sim, 

como você classificaria o nível de influência e também de decisão (alto, médio, baixo)? A 

influência e a decisão restringem-se apenas a iniciativas que permeiem a TI, ou ocorrem também 

em demais processos de trabalho? 

 

3. Como sua organização se posiciona diante das metas e dos objetivos estabelecidos? Qual é a 

proposta de diferenciação junto à concorrência? 

 

4. Você sabe o que é considerado para se realizar um processo de planejamento estratégico? 

 

5. Como a TI participa e também influencia o processo de planejamento estratégico? 
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CAPACIDADES DINÂMICAS DE GERENCIAMENTO DE TI E CAPACIDADES DINÂMICAS 

DO GERENCIAMENTO DE CONHECIMENTO DE TI 

 

 

1. Considerando a operação comercial da organização, como você avalia a capacidade de resposta 

e a efetiva adequação de recursos de TI diante de uma grande demanda, que pode ser originária 

de uma mudança de contexto / ambiente? Por favor, comente a respeito. 

 

2. Você reconhece que a TI, hoje, apresenta uma capacidade de transformação e/ou geração de 

valor junto à organização? 

 

3. Você identifica a participação da TI diante de algum novo produto, serviço ou modelo de 

negócios da organização? 

 

4. Você avalia que o Time de TI, em especial o Time de BUSSINESS PARTNERS, possui grande 

conhecimento sobre os processos comerciais da organização? Quando temos uma necessidade 

de mudança, você reconhece que esses profissionais fazem a diferença ao participarem da 

iniciativa, direcionando de forma assertiva o encaminhamento e a respectiva resolução do tema?  

 

5. Tendo como base algumas iniciativas da organização que permeiam a gestão de conhecimento, 

como você avalia que essas iniciativas realmente são utilizadas? De modo a colaborarem no 

desenvolvimento de modelos estratégicos, estabelecendo uma conexão entre pessoas, áreas e 

necessidades — por exemplo, conectando à TI processos de negócios com demais áreas da 

organização necessárias para o atingimento de metas comerciais ou, então, objetivos de 

negócios previamente estabelecidos? Por favor, poderia comentar a respeito? 

 

6. Nessa organização em que você trabalha, já teve oportunidade de participar de projetos e/ou 

iniciativas importantes? Considerando a estrutura adotada no projeto, com respectivos times e 

pessoas alocadas, você avalia que fatores como comunicação e detenção de conhecimento 

(maturidade) foram positivamente explorados e aplicados, no sentido de colaborarem, fazendo 

a diferença nas entregas? Ao comparar com outras iniciativas com inferior nível de maturidade, 

você consegue reconhecer uma diferença no sentido de concluir que são fatores importantes e 

que aportam o sucesso da iniciativa? Por favor, poderia comentar a respeito? 
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CAPACIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

 

 

1. Você consegue identificar na sua organização, mais especificamente no âmbito comercial, 

algum exemplo onde a TI foi utilizada/aportada junto a uma iniciativa que combinasse processos 

e também pessoas, alinhados com a estratégia, e que resultasse em uma disruptura— 

inovadora— totalmente diferente?  

 

2. Você identifica, na sua organização, o uso de tecnologias para desenvolver e/ou aprimorar 

processos organizacionais já existentes, instituídos e em uso?  Por favor, comente a respeito. 

 

3. Você identifica, na sua organização, o uso de tecnologia digital com o objetivo de melhorar 

processos e modelos de negócios? Por favor, comente a respeito. 

 

4. Você identifica, na sua organização, produtos ou um modelo de negócios que se viabilizam por 

meio do uso de tecnologia digital? Por favor, comente a respeito. 

 

5. Você identifica a aplicação de tecnologias digitais com a finalidade de instituir um novo modelo 

de negócios digital, dessa maneira, desde sua concepção até o início de operação sob uma 

condução digital? Por favor, comente a respeito. 

 

6. Tendo como base processos comerciais e de atendimento ao cliente, como você avalia as 

iniciativas de tecnologia que combinam pessoas, processos de transformação digital e que 

resultam em um novo processo / modelo de negócios em sua organização? 

 

7. Você identifica na sua organização alguma iniciativa que utilize / esteja no contexto ou, que se 

beneficie de Mídia Social, Mobilidade (IE: INPHARMACIA), Analitics, Machine Learning ou 

Ecossistemas?  Por favor, comente sobre iniciativas de transformação digital na sua empresa. 

Poderia citar alguns exemplos? 

 

8. Você identifica alguma quebra de paradigma, novo modelo — processo de trabalho (disruptura) 

— nesses exemplos citados? 

 

9. Como as iniciativas se apresentam diante da estratégia da empresa? Estão alinhadas? Existe uma 

coerência? 

 

10. Você identifica que a tecnologia em sua organização consegue propiciar novas maneiras de 

agregar valor ao negócio? 

 

11. Você reconhece que barreiras organizacionais e/ou alterações na estrutura da organização 

aportam as maneiras de se obter novo valor agregado? 

 

12. Como você avalia os resultados gerados, por meio destas iniciativas de transformação digital? 

Por favor, comente a respeito.  
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APÊNDICE B – CONVITE INDIVIDUAL AO ENTREVISTADO 

 

Prezado(a), 

 

Você está convidado(a) a participar da pesquisa acadêmica “Papel da Governança de TI na 

Jornada da Transformação Digital: um estudo de caso de uma Empresa Farmacêutica”, 

realizada, no âmbito de conclusão de curso de mestrado profissional, da Fundação Getulio 

Vargas.  

 

O estudo visa identificar os efeitos da governança de TI junto à jornada da transformação digital 

de uma empresa farmacêutica, com o objetivo de medir a capacidade de realizar transformação 

digital. 

 

A participação na pesquisa contempla uma entrevista com gravação de áudio e transcrição para 

fins de análise de conteúdo. 

 

A interação será de forma anônima, preservando sua identidade, não havendo divulgação de 

áudio nem tampouco de sua transcrição integral. 

 

 

Muito obrigado pela atenção  

Rogério Novelli 

 


