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Quem Somos 

A Domina Concursos, especialista há 4 anos no desenvolvimento e comercialização de 

apostilas digitais e impressas para Concurso Públicos, tem como foco tornar simples e eficaz a forma 

de estudo. Com visão de futuro, agilidade e dinamismo em inovações, se consolida com 

reconhecimento no segmento de desenvolvimento de materiais para concursos públicos. É uma 

empresa comprometida com o bem estar do cliente. Atua com concursos públicos federais, estaduais 

e municipais. Em nossa trajetória, já comercializamos milhares de apostilas, sendo digitais e 

impressas. E esse número continua aumentando. 

 

Missão 

Otimizar a forma de estudo, provendo apostilas de excelência, baseados nas informações de 

editais dos concursos públicos, para incorporar as melhores práticas, com soluções inovadoras, 

flexíveis e de simples utilização e entendimento. 

 

Visão 

Ser uma empresa de Classe Nacional em Desenvolvimento de Apostilas para Concursos 

Públicos, com paixão e garra em tudo que fazemos. 

 

Valores 

 Respeito ao talento humano 

 Foco no cliente 

 Integridade no relacionamento 

 Equipe comprometida 

 Evolução tecnológica permanente 

 Ambiente diferenciado 

 Responsabilidade social 
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Não é permitida revenda, rateio, cópia total ou parcial sem autorização da 

Domina Concursos, seja ela cópia virtual ou impressa, independente de 

manter os créditos ou não, não importando o meio pelo qual seja 

disponibilizado o material (link de download, envio via correios, etc.) 

 

Caso haja descumprimento, o autor do fato poderá ser indiciado conforme 

art. 184 do CP, será buscado em nosso banco de dados as informações do 

autor e repassadas para autoridades competentes. 
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Planejamento Estratégico 

Como a tecnologia impacta na prestação de serviços 

A tecnologia é fundamental para a criação de serviços mais inovadores e integrados. Por meio das 
soluções de TI, empreendimentos podem desenvolver produtos com um foco maior no usuário e, 
assim, criar um fluxo de receitas contínuo. E com a oferta de produtos mais eficientes, o negócio terá 
maior facilidade de aumentar a sua presença de mercado. 

Podemos citar, por exemplo, soluções de cloud computing. Elas tornam mais simples a criação de 
estratégias de mercado flexíveis, em que profissionais atuam com alta mobilidade. Será possível 
executar rotinas com alta confiabilidade em qualquer lugar que tenha acesso à internet. 

Utilizando o controle do ambiente como estratégia de gestão 

Ter um bom controle do ambiente digital corporativo é indispensável. Nesse sentido, o investimento 
em um planejamento estratégico de TI vai potencializar a capacidade de gestores de TI de 
identificarem gargalos operacionais, avaliar o sucesso de melhorias e rastrear vulnerabilidades. 

Soluções de monitoramento e análise de dados tornam o controle de ambientes mais preciso, 
diminuindo riscos e aumentando a confiabilidade de sistemas. Como as chances de alguma pessoa 
obter acesso não autorizado aos registros do empreendimento são reduzidas, a integralidade das 
informações será garantida. 

A importância do planejamento estratégico em TI e o seu alinhamento com a empresa 

O alinhamento estratégico entre as abordagens da governança de TI e os objetivos do negócio é uma 
parte crucial do trabalho de um gestor. Esse trabalho agrega valor aos recursos computacionais do 
empreendimento, além de permitir um planejamento melhor de investimentos, criação de rotinas mais 
eficazes e uma definição melhor de métricas. 

No longo prazo, o alinhamento de estratégias vai impactar todas as rotinas do setor. Atividades serão 
definidas de acordo com as necessidades de outras áreas e os processos deverão levar em conta a 
necessidade de garantir que todos tenham acesso às ferramentas necessárias para a execução de 
suas atividades. 

Preparando-se para atender com mais agilidade às demandas do mercado 

A forma como o planejamento estratégico em TI atua terá uma influência direta na capacidade do 
empreendimento atender às demandas do mercado. Gestores de TI precisam identificar, com alta 
eficiência, investimentos e rotinas que tornam os recursos digitais de um negócio mais eficazes e com 
maior poder de atuação. 

Como consequência, esse trabalho permitirá um direcionamento maior de gastos e atividades. 
Técnicos atuarão dando prioridade para sistemas críticos, de tal forma que será possível otimizar 
continuamente as principais ferramentas da empresa. Já as soluções que forem adotadas no 
ambiente de trabalho tornarão as rotinas mais flexíveis e dinâmicas. Em médio e longo prazo, isso 
tornará a empresa mais competitiva, criando novas fontes de receita e inovação. 

A tecnologia desempenha um papel importante no dia a dia da operação das empresas. Por isso, um 
bom planejamento estratégico em TI é indispensável para que o gestor consiga otimizar o andamento 
dos projetos da sua equipe e tornar os processos da sua empresa mais eficientes. 

Quer entender melhor essas afirmações? Continue a leitura e veja entenda a importância de planejar 
o caráter estratégico da tecnologia no ambiente corporativo! 

O que é planejamento estratégico em TI? 

O planejamento estratégico em TI é um processo gerencial que considera as condições internas e 
externas às organizações e suas evoluções esperadas (expansão de mercado, aumento das vendas, 
crescimento do faturamento e da lucratividade, entre outras). 



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 
2 WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

Ele pode ser utilizado para facilitar a tomada de decisão da organização no que tange à tecnologia. É 
a partir do planejamento estratégico em TI que são alinhados, com toda a equipe, os objetivos de 
negócio com os recursos de tecnologia, identificando-se as oportunidades de realizar novas ações. 

Ao planejar estrategicamente a TI, a empresa vai além de apoiar as necessidades dos usuários: ela 
passa a ter a infraestrutura tecnológica como uma aliada para criar soluções e tornar o negócio ainda 
mais competitivo. 

Por que as empresas devem investir em planejamento estratégico 

1. Reduz custos 

Ao planejar a estratégia de TI, a empresa passa a ter um controle mais efetivo de custos do 
departamento, alinhando os investimentos de acordo com os objetivos propostos pela organização. 

Com um planejamento bem definido e detalhado, o gestor consegue trabalhar melhor a 
automatização de processos, percebendo com clareza em quais serviços precisa investir, 
integrando melhor a disponibilidade das soluções, monitorando e gerenciando as aplicações em 
busca de melhorias. 

2. Auxilia no alinhamento com as diretrizes do negócio 

Melhorias no alinhamento dos objetivos de negócio com a tecnologia são cada vez mais importantes 
para a obtenção de resultados e aumento da competitividade — e tudo isso também pode ser obtido 
através de um bom planejamento estratégico em TI. 

Afinal, com as necessidades do negócio bem mapeadas, o gestor será capaz de identificar possíveis 
oportunidades para implementar soluções de acordo com as diretrizes existentes. 

3. Melhora a segurança da informação 

Com uma estratégia bem elaborada, o gestor também consegue elevar seu controle sobre os dados 
da empresa. Isso é muito importante para garantir que as informações corporativas fiquem sempre 
seguras por meio de um planejamento que garanta a atualização constante dos métodos de 
segurança da informação. 

4. Promove o ajuste de processos 

Quando as ações da equipe de TI são bem planejadas, os esforços de integração entre 
departamentos fazem com que os processos corporativos sejam otimizados. Logo, há uma melhoria 
significativa na produtividade das equipes, através de flexibilizações que resultam em ajustes para 
atender as necessidades de negócio. 

5. Dissemina a cultura da proatividade 

Assim como o planejamento estratégico da empresa, quando se trabalha antecipadamente para 
antever demandas e oportunidades de melhorias na área de TI, todo o negócio se torna mais 
eficiente e alicerçado na tecnologia para tomar decisões melhores, com base em dados reais e 
precisos. Assim, as equipe de TI concentrará os esforços para atingir as metas propostas. 

6. Cria uma visão sistêmica do negócio 

Ao incluir o planejamento estratégico em TI na rotina de governança, as empresas fornecem aos 
executivos de todas as áreas uma visão sistêmica de seus recursos tecnológicos. 

Desta forma, a área de TI passa a contribuir diretamente nos resultados de cada área, ajudando a 
incrementar os retornos do negócio como um todo. Além disso, os objetivos passam a estar 
interligados às metas gerais da corporação, gerando resultados positivos para os envolvidos. 

Balanced Scorecard Corporativo 

Com o advento da era da informação, a eficiente alocação dos ativos tangíveis mostra-se insuficiente 
para obter e manter vantagens competitivas. A gestão dos ativos intangíveis tornou-se, dessa forma, 
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mais decisiva para a competitividade das empresas do que a gestão dos ativos tangíveis (KAPLAN e 
NORTON, 1997). 

Diante desse quadro, os instrumentos de gestão baseados, exclusivamente, em indicadores 
contábeis e financeiros tornaram-se obsoletos (KAPLAN e NORTON, 1997). Surgiram, então, outros 
instrumentos de gestão que visam dar maior competitividade às empresas. Um desses instrumentos é 
o Balanced Scorecard (BSC). 

Criado por Kaplan e Norton em 1992, o BSC complementa o planejamento, à medida que traduz a 
missão e as estratégias da empresa em um conjunto de indicadores de desempenho estruturados em 
uma relação de causa e efeito, que serve de base para um sistema de medição e gestão estratégica, 
possibilitando, assim, a implantação, o acompanhamento e a avaliação das estratégias empresariais. 

Além de servirem para articular a estratégia da empresa, os indicadores do BSC são utilizados, 
também, para comunicar a estratégia a toda a organização e para ajudar a alinhar iniciativas 
individuais, organizacionais e interdepartamentais, visando alcançar uma meta comum (KAPLAN e 
NORTON, 1997). Nesse contexto, o BSC contribui para o alinhamento de toda a organização com 
suas estratégias. 

O alinhamento de todas as áreas da organização é importante para a ampliação das vantagens 
competitivas das empresas, entretanto, na era da informação, uma área em especial tem chamado a 
atenção de executivos e estudiosos para a importância desse alinhamento: a área de Tecnologia da 
Informação (TI). 

A crescente disseminação e utilização da TI a transformou em um dos principais insumos 
estratégicos, um fator crítico de sucesso empresarial e o quarto principal recurso disponível para os 
executivos, depois das pessoas, do capital e das máquinas (GRAEML, 2000). Em razão disso, as 
organizações estão buscando fazer um uso cada vez mais intenso e amplo dessa tecnologia. 

Uma pesquisa realizada com 67 executivos seniores de TI, de três continentes, mostra a importância 
do alinhamento. Segundo essa pesquisa, os executivos de TI têm o alinhamento da TI com as metas 
corporativas como sua atividade mais importante (ZEE e JONG, 1999). 

No Brasil, os resultados de uma pesquisa realizada pela FGV/EAESP sobre o comércio eletrônico no 
mercado brasileiro, com 435 empresas dos setores industrial, comercial e de serviços, demonstrou a 
importância do alinhamento estratégico da TI. Segundo essa pesquisa, o alinhamento da TI foi 
considerado o segundo aspecto mais importante, perdendo apenas para a segurança e privacidade 
das informações (ALBERTIN, 2004). 

Durante a última década, o papel da TI nas organizações mudou significativamente. A TI transcendeu 
seu tradicional papel de suporte administrativo para um papel estratégico, com potencial de apoiar as 
estratégias organizacionais e viabilizar a integração entre as diversas áreas. No entanto, a TI só 
desempenha esse papel estratégico e agrega valor aos produtos e serviços da empresa, quando as 
estratégias de TI, as estratégias empresariais e o planejamento empresarial estão alinhados, 
integrados e com sinergia entre si (REZENDE, 2002). 

A partir desse contexto, em que se tem o BSC como um instrumento de gestão que possibilita o 
alinhamento da organização com a estratégia empresarial, a TI como um fator crítico de sucesso para 
o desempenho competitivo das organizações e o alinhamento da TI com o negócio da empresa como 
um importante fator de alavancagem do desempenho organizacional, surgiram alguns 
questionamentos: o BSC contribui para o alinhamento da TI com as estratégias do negócio? Se sim, 
de que forma contribui? Quais os impactos da implantação do BSC nos fatores que influenciam o 
alinhamento da TI com o negócio? 

Com base no exposto e diante desses questionamentos, surgiu o seguinte problema de pesquisa: 
como o Balanced Scorecard impacta no alinhamento estratégico da Tecnologia da Informação com o 
negócio da empresa? Para responder a esse problema de pesquisa, elaborou-se este estudo cujo 
objetivo é analisar os impactos da implantação do BSC nos fatores do alinhamento estratégico da TI 
com o negócio, sob a perspectiva dos gestores. Como pressuposto desta pesquisa, considerou-se 
que a implantação do BSC influencia os fatores do alinhamento da TI com o negócio da empresa, 
contribuindo positivamente para referido alinhamento. 
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Um estudo realizado por Bain & Company em 1999 demonstrou que 55% das empresas americanas 
e 45% das empresas européias utilizam o BSC (KAPLAN e NORTON, 1999). Nesse contexto, a 
relevância deste estudo encontra-se no fato de se estudar um instrumento de gestão que está sendo 
muito utilizado em todo o mundo, contribuindo, dessa forma, para o seu entendimento e análise 
crítica e no fato de o alinhamento estratégico da TI com o negócio ser uma preocupação de 
pesquisadores e gestores (FARREL, 2003; ALBERTIN, 2004). 

Este texto encontra-se organizado da seguinte maneira: no item 1, é apresentado um marco teórico 
sobre os fatores que interferem no alinhamento da TI; o item 2 mostra o BSC como um instrumento 
de alinhamento organizacional; o item 3 traz a metodologia da pesquisa; o item 4 reúne os resultados 
da pesquisa e, por fim, vêm as conclusões. 

1 Fatores Que Interferem No Alinhamento Estratégico Da Tecnologia Da Informação 

A busca pelo alinhamento tem sido uma preocupação de gestores e pesquisadores (FARREL, 2003; 
ALBERTIN, 2004), porque possibilita a identificação de novas oportunidades de negócio e a 
ampliação de vantagens competitivas e, também, por ser um fator crítico de sucesso da 
administração de TI (ALBERTIN, 2003). 

Para Boar (2002, p. 143), alinhamento estratégico "é o processo de garantir que todas as funções 
comerciais operem em harmonia umas com as outras para dar suporte ao escopo comercial". Assim, 
o alinhamento enfoca as atividades que a gerência executa para alcançar metas coerentes em toda a 
organização (LUFTMAN, PAPP e BRIER, 2002). 

Numa perspectiva mais ampla, Henderson e Venkatraman (1993) apresentam um modelo de 
alinhamento em que consideram o alinhamento como sendo a adequação estratégica e integração 
funcional entre os ambientes externo (mercado) e interno (estrutura administrativa). Uma novidade 
apresentada por esse modelo de alinhamento é que tanto a estratégia de negócio influencia a TI, 
como a estratégia de TI pode influenciar o negócio. 

Brodbeck et al. (2003) acrescentam que, além da integração funcional, deve-se considerar, também, 
a integração informacional para o alinhamento, que ocorre por meio da adequação das informações 
nos Sistemas de Informação (SI) com as estratégias, objetivos e competências fundamentais do 
negócio. Apresentam essa integração como um dos fatores promotores do alinhamento e 
acrescentam que a operacionalização do alinhamento é efetivada por meio da "modelagem de um 
conjunto informacional contendo os controles operacionais e gerenciais do negócio, consolidados em 
indicadores que reflitam os objetivos e as estratégias organizacionais e suas metas" (BRODBECK e 
HOPPEN, 2002, p. 14). 

Desse modo, o alinhamento estratégico não é um evento, mas um processo contínuo. Rezende 
(2001) mostra que, além de contínuo, é um processo complexo e que há necessidade de uma 
combinação de atividades e de fatores para o sucesso, principalmente os fatores organizacionais, 
tecnológicos, sistêmicos, humanos, sociais, culturais e políticos. 

De acordo com Graeml (2000), o fácil acesso à alta gerência é causa e efeito de um melhor 
alinhamento da TI com o negócio da empresa. Ressalta, ainda, que é importante que os gerentes de 
linha trabalhem em conjunto com o gerente de TI, aumentando o alinhamento e auxiliando na 
implementação das estratégias da empresa. Acrescenta, igualmente, que, para isso ocorrer, é 
necessário que a alta direção compreenda e acredite na TI, que o gerente de TI entenda do negócio 
da empresa e que exista uma estrutura que formalize a sincronização da TI com o negócio. O gerente 
sênior da empresa deve ser capaz de fazer essa integração entre as áreas. Por isso, ele precisa 
compreender e direcionar as iniciativas de TI para que elas contribuam para o alcance dos objetivos 
organizacionais. Luftman, Papp e Brier (2002), também, concordam que é necessário o gerente de TI 
entender do negócio da empresa. 

Reforçando a importância dessa interação, Keen (1993) coloca que as diferenças competitivas 
parecem relacionar-se crescentemente com a qualidade do diálogo ou a falta dela entre líderes de 
negócio e seus gerentes de TI. O alinhamento da TI com o negócio exige a adoção de uma 
linguagem comum, que possa ser usada tanto pelos gerentes de negócio e acionistas, que avaliam 
projetos e enfatizam o impacto no fluxo de caixa líquido, como pelos gerentes de TI, que enfatizam a 
satisfação de cliente, a qualidade e a melhoria do fluxo de trabalho (STRASSMANN, 1998). A 
linguagem comum melhora a qualidade do diálogo, melhorando a interação e o alinhamento, mas 
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para Zee e Jong (1999), em muitas organizações, os gerentes de negócio e de TI têm demonstrado 
que são incapazes de se expressar nessa linguagem comum. Para esses auto-res, o BSC é um 
instrumento de gestão que oferece essa linguagem comum. 

Os fatores que influenciam no alinhamento da TI com o negócio foram estudados por vários autores. 
Segundo Bakos e Treacy (1986 In: REZENDE, 2002), os fatores que inibem o alinhamento são: 
desconhecimento, pela alta gerência, dos recursos da TI e seu potencial na criação de oportunidades 
de negócio; fraca comunicação entre o pessoal de TI e as outras áreas da empresa; resistência à 
inovação e à mudança organizacional; baixa visão das oportunidades de obtenção de vantagens 
competitivas por meio da TI e falta de instrumentos de mensuração dos benefícios oriundos dos 
recursos de TI. 

A estrutura organizacional, os sistemas de informação e as habilidades pessoais, também, podem 
contribuir ou restringir o alinhamento estratégico de negócios, segundo Miles e Snow (1978 In: 
REZENDE, 2002). Alguns dos fatores identificados por Rezende (2002), também, se relacionam às 
habilidades pessoais, tais como: conhecimento do negócio, habilidades técnicas, comportamentais e 
humanas; competência nas atividades de planejamento; conhecimento do negócio pelo CIO; boa 
comunicação; bom relacionamento entre os envolvidos; comprometimento e motivação. Além dessas 
habilidades, remuneração justa e capacitação constante dos envolvidos, também, contribuem para o 
alinhamento. 

Para Earl (1993), os fatores que inibem o alinhamento relacionam-se a fatores que causam o 
insucesso do planejamento de TI, tais como: limitação de recursos; implementação incompleta; não-
aceitação dos planos de TI pela alta direção da empresa; tempo de projeto e relacionamento entre 
equipe de TI e usuários. 

De acordo com Revell (1997), os fatores que facilitam o alinhamento são: envolvimento da gerência 
sênior; existência de uma estrutura formal de gestão; boa comunicação entre os participantes; 
educação e treinamento; foco no negócio e integração dos planejamentos de TI e de negócio. 

Reich e Benbasat (2000) consideram que o alinhamento da TI com o negócio tem duas dimensões: 
intelectual e social. A primeira dimensão se concentra no exame das estratégias, estruturas e 
metodologias de planejamento nas organizações. As pesquisas nessa dimensão tratam da qualidade 
da ligação entre os planos de TI e de negócio. A dimensão social investiga os atores na organização, 
examinando seus valores, comunicações e relacionamentos; refere-se ao estado em que executivos 
de negócio e de TI entendem e estão comprometidos com a missão de negócio e de TI, objetivos e 
planos. Os estudos sobre o alinhamento nessa perspectiva enfocam as pessoas envolvidas na 
criação do alinhamento. 

Em uma pesquisa realizada em dez organizações, Reich e Benbasat (2000) estudaram a influência 
de quatro fatores na dimensão social do alinhamento. O estudo mostrou que o domínio de 
conhecimento compartilhado entre executivos de negócio e de TI, o sucesso na implementação de TI, 
a comunicação entre executivos de negócio e de TI e a conexão entre os processos de planejamento 
de negócio e de TI influenciaram no alinhamento, apresentando alto nível de alinhamento quando 
esses fatores são maximizados nas organizações. Os autores acrescentam, ainda, que um bom 
sistema de comunicação, com nível de conhecimento compartilhado e com políticas organizacionais 
niveladas contribuem para a criação de um ambiente social de confiança e, conseqüentemente, para 
um maior nível de alinhamento entre a TI e o negócio. 

De acordo com Luftman, Papp e Brier (2002), o alinhamento enfoca as atividades que a gerência 
executa para alcançar metas coerentes para toda a organização, e seu alcance é evolucionário e 
dinâmico. Requer um forte apoio da gerência sênior, bons relacionamentos de trabalho, liderança 
forte, priorização apropriada, confiança e comunicação efetiva, assim como um completo 
entendimento do ambiente do negócio. Luftman (2003) acrescenta que o compartilhamento de riscos 
e recompensas, também, é um importante fator facilitador do alinhamento. Além desses fatores, 
Luftman, Papp e Brier (2002) mostram que alcançar o alinhamento demanda foco para maximizar os 
fatores facilitadores e minimizar os fatores inibidores do alinhamento. 

Segundo uma pesquisa realizada por esses autores, com mais de 500 empresas, os principais 
fatores facilitadores do alinhamento da TI com o negócio da empresa são: o apoio do executivo sênior 
à TI; o envolvimento da TI no desenvolvimento da estratégia; o entendimento do negócio pela TI; o 
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relacionamento entre TI e negócio; a liderança de TI; projetos de TI bem priorizados e o cumprimento 
dos compromissos assumidos pela TI. 

O apoio dos executivos seniores do negócio foi classificado como o facilitador mais importante tanto 
pelos executivos de TI como pelos próprios executivos do negócio. Algumas considerações 
importantes incluem ter a gerência executiva de negócio que: reconhecer o valor da tecnologia de 
informação; definir e comunicar a visão e as estratégias que incluem o papel da TI e patrocinar 
projetos de TI. A falta de suporte pode traduzir-se em falta de recursos e perda de oportunidades para 
aplicação de inovações de TI (LUFTMAN, PAPP e BRIER, 2002). 

O segundo facilitador mais importante foi a participação de TI na criação de estratégias de negócio e 
alcance das próprias metas estratégicas. Ambos os executivos (negócio e TI) vêem a necessidade de 
cooperação mútua e de um bom relacionamento no processo de formulação estratégica. A 
participação, nesse nível, deve ser freqüente (LUFTMAN, PAPP e BRIER, 2002). Para Rezende 
(2002), o alinhamento é facilitado se, por meio de relações transparentes e positivas, a organização 
propicia um clima favorável e um ambiente participativo. 

Acerca dos fatores inibidores, os principais apresentados pela pesquisa de Luftman, Papp e Brier 
(2002) foram: a falta de um bom relacionamento entre TI e negócio; a má priorização de projetos de 
TI; a falha da TI no cumprimento dos compromissos; a TI não compreende o negócio da empresa; os 
executivos seniores não apóiam a TI; a falta de liderança na gerência de TI e a falha no alcance das 
metas estratégicas. Ainda segundo os autores da pesquisa, os inibidores não são independentes, por 
exemplo, se a TI não é bem priorizada aos olhos dos executivos de negócio, há uma forte conexão 
com a falta de um bom relacionamento entre TI e negócio. 

Na concepção desses autores, os gestores precisam trabalhar visando minimizar as atividades que 
inibem o alinhamento e maximizar atividades que o facilitam. Para eles, os gestores deveriam: 
concentrar-se na melhoria do relacionamento; trabalhar para promover maior cooperação mútua e 
participação na estratégia de desenvolvimento; comunicar-se eficazmente; manter um apoio 
executivo e priorizar projetos com mais eficácia. 

Com essa pesquisa, Luftman, Papp e Brier (2002) concluíram, também, que há uma relação de 
dependência entre os fatores inibidores. Exemplificando essa dependência, os autores mostram que, 
se na visão dos executivos de negócio, a TI não tem prioridade, provavelmente não vai haver um bom 
relacionamento entre TI e negócio. 

Essa dependência entre os fatores, também, foi identificada por Farrell (2003) em uma pesquisa que 
buscava identificar os fatores presentes nas organizações que conseguiram alcançar e manter o 
alinhamento. Segundo ele, encontraram-se 21 fatores, 12 dos quais já presentes na literatura e 9 
encontrados a partir da pesquisa. Esses fatores foram agrupados em três grupos: administração e 
planejamento, negócio e tecnologia. 

Os fatores do grupo "administração e planejamento" são: atitudes do executivo de TI; relacionamento 
e estrutura de comunicação entre executivos de negócio e de TI; estilo de gerência do executivo de 
TI; qualidade do planejamento estratégico e metodologia de planejamento de TI. São em menor 
número, mas são os mais importantes, pois fornecem a base dos outros fatores. Se esses fatores não 
estiverem presentes na organização, ou se não estiverem ativamente assistidos, o efeito dos outros 
fatores no alinhamento será mínimo. As atitudes do gerente sênior são o fator mais importante 
(FARRELL, 2003). 

O grupo "negócio" é composto pelos seguintes fatores: padrões e políticas; gestão da informação; 
gestão de serviços de TI; metodologia fonte; programa de gestão e gestão de stakeholder. Os fatores 
do último grupo relacionam-se à tecnologia, são em maior número, mas são os menos importantes na 
hierarquia dos fatores apresentada (FARRELL, 2003). São eles: gestão da infra-estrutura de TI; uso 
da Internet; uso da Intranet; sistema de informação integrado; data warehousing; modelagem da 
informação; ferramentas de relatório e análise; uso de e-mail; definição de padrões de serviço e nível 
de conformidade dos serviços. 

Com base na literatura apresentada, elaborouse um quadro contendo uma compilação dos fatores 
que facilitam e inibem o alinhamento da TI com o negócio da empresa, agrupados em quatro 
categorias: social, organizacional, planejamento, comportamental (Quadro 1). Vale ressaltar que os 
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fatores inibidores são caracterizados pela negatividade do fator, ou seja, se ele é positivo é um fator 
facilitador, se é negativo é inibidor. 

2 O Balanced Scorecard E O Alinhamento Organizacional 

O BSC foi desenvolvido, inicialmente, para ser um sistema de avaliação de desempenho 
organizacional adequado ao novo contexto mundial, em que os ativos intangíveis se tornaram tão ou 
mais importantes que os tangíveis. Contudo, sua estrutura possibilitou que as empresas o 
utilizassem, também, para a obtenção do alinhamento das unidades de negócio, unidades de serviço 
(marketing, recursos humanos e tecnologia da informação), equipes e pessoas com a estratégia 
organizacional (KAPLAN e NORTON, 2000). 

Um estudo realizado por Murakami (2004, p. 13) mostra as contribuições do BSC para a obtenção 
desse alinhamento. Segundo ele, com o uso do BSC, "existe uma real possibilidade de melhoria de 
foco, priorização de iniciativas e alinhamento estratégico", contudo, acrescenta que há a necessidade 
do desdobramento do BSC nos diferentes níveis da organização para que o alinhamento ocorra. 

Algumas características do BSC contribuíram para sua utilização como instrumento de alinhamento 
organizacional: a distribuição dos objetivos estratégicos nas quatro perspectivas; a criação de 
indicadores de desempenho financeiros e não financeiros para esses objetivos (VILLANI e 
NAKAMURA, 2003); a integração desses indicadores numa relação de causa e efeito; o 
desdobramento do BSC corporativo para níveis hierárquicos inferiores e a derivação de todos esses 
componentes a partir da estratégia da organização. 

Segundo Kaplan e Norton (2000), o BSC apresenta três dimensões: estratégia, foco e organização. 
Na dimensão "estratégia", o BSC possibilita a descrição e a comunicação da estratégia de forma 
compreensível a toda a organização; na dimensão "foco", o BSC alinha todos os recursos e 
atividades da organização com a estratégia e na dimensão "organização", o BSC provoca mudanças 
na interação entre as estruturas organizacionais e entre os empregados. 

Enfatizando a dimensão foco, Downing (2000 In: GOLDSZMIDT, 2003) apresenta uma pesquisa 
realizada pelo Balanced Scorecard Colaborative, em que mostra o BSC como uma das razões que 
leva-ram as empresas a alcançar o alinhamento organizacional. A implantação do BSC leva ao 
alinhamento em virtude de permitir discussões em torno da estratégia e da elaboração de planos 
consistentes. 

A evolução do BSC de um instrumento de avaliação de desempenho para um instrumento de gestão 
possibilitou a participação de todos os níveis da organização na elaboração e execução da estratégia. 
Isso foi demonstrado por Fonseca (2003) e por Lima, Catani e Ponte (2003), ao estudarem empresas 
no Brasil. Segundo eles, a implantação do BSC possibilitou a participação dos gestores dos níveis 
hierárquicos intermediários nas discussões em tor-no do BSC e sobre a priorização de ações. 

Segundo Berry (2003), a relação de causa e efeito entre as quatro perspectivas do BSC contribui 
para a definição das prioridades de projetos de TI a serem desenvolvidos e implantados para 
alcançar os resultados financeiros pretendidos. Assim, contribui para o alinhamento da TI com o 
negócio, pois a priorização é um fator importante para tal alinhamento (ALBERTIN, 2003; LUFTMAN, 
PAPP e BRIER, 2002). Brock et al. (2003) e Zee e Jong (1999), também, concordam que o BSC pode 
promover o alinhamento ao possibilitar a eliminação de projetos que contribuem pouco para o 
desempenho organizacional ou que não tenham nenhum valor estratégico para a organização. 

Fonseca (2003) mostra a utilização de medidas de desempenho como uma prática que facilita o 
alinhamento estratégico da TI, contudo, a definição inadequada dessas medidas dificulta tal 
alinhamento. 

Ao analisar empresas bem-sucedidas na implantação do BSC, Kaplan e Norton (2000) mostram que 
o BSC capacita as empresas a focalizar e alinhar suas unidades de negócio e de serviços, recursos 
humanos e financeiros, equipes executivas e tecnologia da informação na estratégia da organização. 
Nessas empresas, o alinhamento criou sinergias entre as diversas unidades de negócio e serviços, 
melhorando seus desempenhos. 

Nas organizações hierarquizadas, formadas por divisões, unidades de negócio e unidades de serviço 
compartilhado, o alinhamento é conseguido por meio da conexão do scorecard de alto nível, 
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desenvolvido para a corporação, com aqueles desenvolvidos para as diversas unidades 
organizacionais. Para Donlon (2003, p. 12), a implantação ou desdobramento do BSC por toda a 
organização significa 

sintonizar toda a organização com a estratégia [...] Nesse sentido, o desdobramento é muito mais do 
que um exercício de comunicação da estratégia; representa um comprometimento entre equipes e 
pessoas com o intuito de concentrar recursos e atividades na execução de prioridades mais amplas, 
abrangendo todo o âmbito da organização. 

Ainda segundo aquele autor, o desdobramento é a disseminação do BSC em toda a empresa, 
visando garantir a execução da estratégia. Para ele, existem três abordagens para o desdobramento 
do BSC: Top Down, Middle-Top-Down e Bottom up. A primeira abordagem é a mais comum e 
corresponde a desdobrar o BSC a partir do BSC de nível superior. Essa abordagem é utilizada na 
implantação do BSC para unidades de serviço compartilhado, como recursos humanos e tecnologia 
da informação, e funciona bem em empresas industriais em que os produtos e serviços são vendidos 
para um tipo comum de cliente. 

3 Metodologia Da Pesquisa 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa exploratória e descritiva. Segundo 
Gil (1996), a pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 
problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses para estudos futuros. Para 
Godoy (1995), a pesquisa qualitativa é descritiva porque é rica em descrições contextualizadas. 

A estratégia de pesquisa adotada, neste estudo, foi o estudo de caso. Para Yin (2001), o estudo de 
caso é um modo de pesquisa empírica que investiga fenômenos contemporâneos em seu contexto 
real, quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos; quando 
existem mais variáveis de interesse do que pontos de dados; quando se baseia em várias fontes de 
evidências; e quando há proposições teóricas para conduzir a coleta e análise dos dados. 

Segundo Yin (2001), para um projeto de pesquisa que utiliza como estratégia de pesquisa o estudo 
de caso, cinco componentes são importantes: as questões de estudo; as proposições de estudo; a(s) 
unidade(s) de análise; a lógica que une os dados às proposições e os critérios de interpretação das 
descobertas. A questão deste estudo e as proposições que o nortearam foram apresentadas no início 
deste artigo. 

Para Yin (2001), uma unidade de análise corresponde a um caso. Pode ser um evento, uma entidade, 
um indivíduo, uma decisão, um programa, um processo de implantação de alguma coisa em uma 
organização ou uma mudança organizacional. Dentro desse contexto, a unidade de análise desta 
pesquisa corresponde aos impactos da implantação do BSC no alinhamento estratégico da TI com o 
negócio. Assim, para estudar esse caso, selecionaramse empresas que implantaram o BSC há mais 
de um ano e que possuem uma área de TI estruturada, ou seja, que existe no organograma da 
empresa e que possui coordenador e pessoas lotadas na área. 

Ainda segundo Yin (2001), um estudo de caso pode ser holístico ou incorporado. A combinação 
desses tipos de estudo de caso gera quatro tipos de projetos: estudo de caso único holístico (tipo 1); 
estudo de caso único incorporado (tipo 2); estudo de caso múltiplo holístico (tipo 3) e estudo de caso 
múltiplo incorporado (tipo 4). 

Em um estudo de caso, pode-se dar atenção a uma subunidade de análise ou a várias. Essa 
distinção na quantidade de subunidades é que define se um estudo de caso é holístico ou 
incorporado. É holístico quando se tem apenas uma subunidade de análise e incorporado quando se 
tem mais de uma. Neste estudo de caso, foram envolvidas quatro subunidades de análise: a alta 
direção (diretor) da organização; o gerente de TI; o responsável pelo BSC e a média gerência 
(gerentes de pessoal, finanças, contabilidade, produção e projetos). Desse modo, com base na 
classificação apresentada, esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de casos múltiplos e 
incorporados (Tipo 4). 

Yin (2001) coloca que não há uma maneira precisa de se definirem os critérios de interpretação das 
descobertas, mas espera que as descobertas sejam interpretadas com base nas proposições. Assim, 
a interpretação das descobertas foi feita com base nas proposições e nos objetivos deste estudo. 
Além disso, para facilitar a interpretação das descobertas, definiram-se quatro categorias empíricas, 
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construídas com finalidade operacional (MINAYO, 1994), que correspondem às categorias dos 
fatores do alinhamento: social, organizacional, planejamento e comportamental (Quadro 1). 

A coleta de dados, realizada no período de outubro de 2004 a janeiro de 2005, foi feita com base em 
um protocolo de pesquisa, que contém os instrumentos de coleta de dados, os procedimentos e as 
regras a serem seguidas, visando orientar o pesquisador na condução da pesquisa. De acordo com 
Yin (2001), é desejável que se utilize um protocolo de pesquisa para o estudo de casos múltiplos, 
pois aumenta a confiabilidade do estudo. 

Um bom estudo de caso deve utilizar o maior número possível de fontes de evidências (YIN, 2001). 
Desse modo, este estudo de caso utilizou as seguintes fontes: entrevistas focais, levantamento semi-
estruturado (questionário), documentos e observação direta. 

As entrevistas focais representam a primeira etapa da pesquisa e realizaram-se com um gestor de 
alto nível da organização, com o gerente de TI e com o responsável pelo BSC de cada empresa, 
totalizando nove entrevistas. Essas pessoas foram escolhidas em razão de serem informantes-chave 
do objeto de estudo, portanto, fundamentais para o sucesso de um estudo de caso (YIN, 2001). As 
entrevistas foram gravadas, transcritas e apresentadas, posteriormente, aos entrevistados, visando à 
validação das informações obtidas. 

A técnica de análise de conteúdo, utilizada nos dados obtidos com essas entrevistas, foi a análise 
categorial e a unidade de registro correspondeu ao tema, que é freqüentemente utilizado em análises 
de entrevistas e de respostas a questões abertas de questionários (BARDIN, 1977). 

Para dar subsídios ao processo de interpretação, melhorar a visualização das evidências e facilitar a 
análise das entrevistas, elaboraram-se mapas de associação de idéias (SPINK e LIMA, 1999) para 
cada categoria, relacionando-se os trechos dos relatos obtidos com as entrevistas focais com os 
fatores de alinhamento da TI com o negócio. Assim, a análise qualitativa foi realizada com base em 
doze mapas de associação de idéias (quatro mapas para cada empresa). Como exemplo, o Quadro 
2 apresenta um recorte de um desses mapas. 

Na segunda etapa da pesquisa, foi realizado um levantamento semi-estruturado, por meio de um 
questionário aplicado aos gestores da média gerência, cujo objetivo era validar as evidências obtidas 
nas entrevistas focais. Esse levantamento possibilitou uma análise quantitativa dos dados. Foram 
respondidos 13 questionários. 

O questionário continha questões sobre o perfil do respondente e uma questão de avaliação (Likert), 
variando de 1 a 5, para cada um dos 38 fatores do alinhamento, que foram analisadas por meio de 
estatística descritiva. Utilizou-se o software Excel para fazer a tabulação e análise estatística 
(descritiva) dos dados obtidos com as perguntas fechadas. 

Para identificar os impactos que o BSC provocou nos fatores do alinhamento da TI com o negócio, na 
perspectiva dos gestores da média gerência, efetuaram-se os seguintes cálculos com os dados 
obtidos com as questões de avaliação: (1) diferença entre as avaliações dos fatores antes e depois 
da implantação do BSC (depois do BSC menos antes do BSC) para a obtenção do impacto 
provocado pela implantação do BSC e (2) cálculo da média dos impactos. No cálculo do impacto, 
foram desconsiderados os questionários que não apresentaram respostas para a situação antes do 
BSC. 

Os documentos foram utilizados neste estudo de caso para comprovar e valorizar as evidências das 
outras fontes. Para Yin (2001), este é o uso mais importante que se faz de documentos em um 
estudo de caso. Os documentos utilizados foram: planejamento estratégico, mapa estratégico, 
cartazes afixados na empresa com informações sobre indicadores e os sites das empresas. A última 
fonte de evidência utilizada neste estudo de caso foi a observação direta, que se realizou de maneira 
informal nos momentos da visita do pesquisador às empresas estudadas para a realização das 
entrevistas e do levantamento. 

4 Resultados Da Pesquisa 

A população estudada compõe-se de empresas privadas de médio e de grande porte, sendo uma 
industrial e duas de serviços. A Alpha Têxtil (AT) é uma empresa industrial que está há mais de 15 
anos produzindo fios. Atualmente a empresa possui duas unidades e conta com 1.340 empregados. 
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O Hotel Beta (HB) é uma empresa privada do setor de serviços, inaugurado em 1992 e que possui 
185 apartamentos, 45 suítes, dois restaurantes, três bares, health club, piscina, salão de festas, sete 
salões de convenções e um business center. Conta com 189 empregados e é classificado como hotel 
cinco estrelas. 

A Construtora Gamma (CG) é uma empresa de serviços que atua no setor de construção civil há mais 
de 30 anos. Com o crescimento da empresa, outros serviços e unidades de negócios foram sendo 
incorporados e hoje a empresa atua também no setor de limpeza urbana, engenharia sanitária, 
telecomunicações, hotelaria e finanças. Focou-se, para este estudo, na unidade que atua na 
construção civil e limpeza urbana. 

A implantação do BSC nas empresas estudadas foi motivada pela ampliação do sistema de 
participação nos resultados (Alpha Têxtil) e pela necessidade de alinhar as ações operacionais às 
estratégias da organização para o alcance dos objetivos estratégicos (Hotel Beta e Construtora 
Gamma). 

Em relação à utilização do BSC, observa-se que ele é usado como um sistema de medição de 
desempenho na Alpha Têxtil e no Hotel Beta e como um sistema de gestão estratégica na 
Construtora Gamma. Isso demonstra que algumas empresas, ainda, não utilizam todo o potencial do 
BSC, pois, como afirmam Kaplan e Norton (1997), o verdadeiro potencial do BSC ocorre quando ele é 
usado como um sistema de gestão estratégica. 

Independentemente da forma de utilização do BSC, a abordagem de desdobramento do BSC 
corporativo para níveis hierárquicos inferiores utilizada pelas três empresas estudadas é a top down, 
ou seja, seguem a abordagem de desdobramento do BSC mais comum (DONLON, 2003). 

Sobre a TI, observa-se que ela é considerada área de suporte na Alpha Têxtil e no Hotel Beta e área 
estratégica na Construtora Gamma. Nas empresas em que a TI é vista como suporte, suas principais 
atividades são voltadas para o suporte aos usuários, para a informatização de processos e para a 
gestão da infra-estrutura tecnológica. Na outra, além dessas atividades, a TI, também, realiza 
consultorias internas, auxiliando as outras áreas nos seus planejamentos e projetos que envolvem 
tecnologia da informação. 

Além disso, nas empresas em que a TI é vista como suporte, o planejamento das ações de TI é 
atrelado às demandas das outras áreas. Demandas essas que foram geradas a partir do 
planejamento anual e que foram incluídas no BSC como metas das perspectivas. Assim, essas áreas 
de TI não possuem um processo formal de planejamento de suas atividades; seus planos de ação 
são feitos de acordo com o planejamento das outras áreas, os quais são elaborados conforme as 
estratégias da organização. 

Na empresa em que a TI está tendo maior destaque, ela é considerada um dos seis fatores críticos 
de sucesso, possui uma metodologia formal de planejamento e seu planejamento realiza-se dentro do 
processo de planejamento estratégico da empresa, após a definição dos objetivos estratégicos da 
organização. A integração desses dois planejamentos ocorre pelo desdobramento dos objetivos 
estratégicos da organização em objetivos, metas e indicadores da TI. 

Para a análise qualitativa do impacto do BSC nos fatores do alinhamento estratégico da TI com o 
negócio das três empresas estudadas, apresentase um quadro contendo os fatores das quatro 
categorias empíricas deste estudo, a indicação se houve ou não influência do BSC no fator e o nível 
dessa influência (Quadro 3). Esse quadro contém, apenas, a percepção dos entrevistados (alto 
gestor, responsável pelo BSC e gerente de TI) acerca da influência do BSC nos fatores do 
alinhamento, portanto, não constam informações dos gestores da média gerência, as quais fazem 
parte da análise quantitativa. 

Vale ressaltar que, como as perguntas dos roteiros das entrevistas não obrigam o entrevistado a 
relatar sobre cada fator, alguns fatores não apresentaram relatos. 

As colunas referentes às empresas podem conter "S" (Sim), "N" (Não), "S/N" ou ficar em branco. O 
"S" significa que pelo menos um entrevistado da empresa informou ter havido influência do BSC no 
fator; o "N" significa que um entrevistado informou que o BSC não influenciou no fator; o "S/N" 
significa que um entrevistado informou que o BSC influenciou no fator e um outro informou que não 
influenciou; a célula em branco significa que não houve relatos sobre o fator para a empresa. A 
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coluna "NI" (Nível do Impacto) representa o nível de influência do BSC no fator: alto (A), se 
influenciou nas três empresas; médio (M), se influenciou em duas; e baixo (B), se influenciou em uma. 
Não há definição de nível de impacto para os fatores que contêm relatos de não-influência do BSC. 

Assim, com base nesse critério, observa-se que a implantação do BSC influenciou em seis dos nove 
fatores sociais do alinhamento da TI com o negócio. Os fatores com alto impacto são: comunicação 
entre os gerentes de negócio e de TI (fator 2); parceria entre gestores de negócio e de TI na 
realização de trabalhos em conjunto (fator 5); apoio da alta direção à TI (fator 7) e relacionamento 
entre gestores (fator 8). O relacionamento entre a alta gerência e TI (fator 6) apresenta impacto médio 
e o ambiente social de confiança (fator 1) apresenta impacto baixo. 

Em relação aos fatores do alinhamento da TI da categoria Organizacional, observa-se que o BSC 
influenciou em cinco dos onze fatores da categoria. Os fatores com alto impacto são: capacitação 
constante das pessoas (fator 10) e disponibilidade de recursos para os projetos de TI (fator 14); com 
médio impacto, encontram-se os fatores instrumentos de mensuração dos benefícios de TI (fator 12) 
e gestão da informação (fator 17) e com baixo impacto, tem-se o fator indicadores para objetivos, 
metas e estratégias (fator 13). 

Acerca dos fatores da categoria Planejamento, observa-se que a melhoria do foco no negócio (fator 
22) foi o único fator em que o BSC provocou um alto impacto. Os fatores com médio impacto são: 
comunicação da visão e das estratégias de TI (fator 24) e integração dos planejamentos de TI e de 
negócio (fator 25); apenas o fator padrões e políticas organizacionais para TI (fator 30) apresentou 
baixo impacto. 

Em relação aos fatores da categoria Comportamental, observa-se que o BSC influenciou em cinco 
dos oito fatores. O maior impacto ocorreu no conhecimento que a alta gerência tem dos recursos e do 
valor da TI (fator 33). O comprometimento dos colaboradores de TI (fator 35) apresentou impacto 
médio e os seguintes fatores apresentaram baixo impacto: compartilhamento do conhecimento entre 
executivos de negócio e de TI (fator 31), atitudes de liderança do executivo de TI (fator 36) e 
compartilhamento de riscos e recompensas (fator 38). Assim, com base na análise do Quadro 23, 
observa-se que o BSC influenciou em 20 dos 38 fatores do alinhamento da TI estudados. 

Na análise quantitativa do impacto do BSC nos fatores do alinhamento, elaborada a partir dos 
questionários aplicados à média gerência, consideraram-se apenas as empresas Alpha Têxtil (AT) e 
Hotel Beta (HB), em razão de os questionários da Construtora Gamma terem sido descartados devido 
aos gestores da média gerência não estarem na empresa antes da implantação do BSC ou por não 
serem gestores na época da implantação. 

As últimas cinco colunas do Quadro 3 apresentam a consolidação dos dados obtidos com os 
questionários aplicados à alta direção (AD) e aos gestores da média gerência (MG) das duas 
empresas em análise. Para cada um dos sujeitos da pesquisa, há informação se houve ou não 
impacto no fator, com a implantação do BSC; o "S" indica que houve impacto, "N" indica que não 
houve. Para a análise, considera-se que a implantação do BSC influenciou no fator do alinhamento 
da TI, apenas se apresentar impacto para a alta direção e para a média gerência das duas empresas. 
O "X" na última coluna indica que houve impacto no fator. 

A análise do impacto do BSC nos fatores da categoria Social demonstra que o BSC influenciou 
positivamente na comunicação entre os gerentes de negócio e de TI (fator 2), na existência de uma 
linguagem comum para comunicação entre os envolvidos (fator 3), na realização de trabalho conjunto 
entre gerentes de linha e gerente de TI (fator 5), no relacionamento entre alta gerência e TI (fator 6), 
no apoio da alta gerência à TI (fator 7) e no relacionamento entre gerentes de TI e não-TI (fator 8), 
isto é, influenciou positivamente em seis dos nove fatores sociais do alinhamento da TI. 

Ressalte-se que, com base nos dados dos questionários, a alta direção das duas empresas percebeu 
um impacto maior do que o demonstrado pela média gerência. Ainda com base nos dados dos 
questionários, o maior impacto ocorreu na parceria entre gestores de TI e de negócio na execução de 
trabalhos em conjunto (fator 5). Para Luftman, Papp e Brier (2002), o relacionamento próximo entre TI 
e não-TI é um importante fator do alinhamento da TI com a estratégia da empresa. 

O BSC contribuiu para outro importante fator do alinhamento da TI com o negócio: o relacionamento 
da TI com a alta direção (ALBERTIN, 2003; REZENDE (2002); LUFTMAN, PAPP e BRIER, 2002; 
FARRELL, 2003). 
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Em relação aos fatores da categoria Organizacional, observa-se que a implantação do BSC 
influenciou positivamente no cumprimento dos compromissos de TI (fator 11), na mensuração dos 
benefícios de TI (fator 12), na criação de indicadores para objetivos, metas e estratégias de TI (fator 
13), no alcance das metas estratégicas de TI (fator 15), na gestão da informação (fator 17) e na 
gestão dos serviços de TI (fator 18), isto é, influenciou em seis dos onze fatores da categoria. 

Com base nos dados dos questionários, o impacto do BSC nos fatores organizacionais foi maior para 
a alta direção do que para a média gerência. Os maiores impactos ocorreram na mensuração dos 
benefícios de TI (fator 12) e na criação de indicadores para objetivos, metas e estratégias (fator 13). 

Os fatores do alinhamento da TI da categoria Planejamento influenciados pela implantação do BSC 
são: cooperação e participação da TI no desenvolvimento das estratégias (fator 21), foco no negócio 
(fator 22), definição da visão e das estratégias de TI (fator 23), integração dos planejamentos de TI e 
de negócio (fator 25), priorização de projetos de TI (fator 26), qualidade e metodologia de 
planejamento (fator 27), sistemas de informação adequados às estratégias (fator 28) e padrões e 
políticas organizacionais para TI (fator 30). Percebe-se que oito dos dez fatores foram influenciados 
pelo BSC. 

A partir dos dados dos questionários, percebese que, para a alta direção, o impacto do BSC nos 
fatores do alinhamento da categoria Planejamento foi maior do que para a média gerência; os 
maiores impactos ocorreram na melhoria do foco organizacional (fator 22) e na participação da TI no 
desenvolvimento da estratégia da empresa (fator 21). 

Em relação aos fatores da categoria Comportamental, percebe-se que o BSC influenciou 
positivamente em seis dos oito fatores da categoria, ou seja, influenciou no compartilhamento do 
conhecimento entre executivos de negócio e de TI (fator 31), na compreensão que o gerente de TI 
tem do negócio da empresa (fator 32), no conhecimento da alta gerência sobre os recursos e o valor 
da TI (fator 33), na crença que a alta gerência tem do potencial da TI para a criação de oportunidades 
de negócio (fator 34), nas atitudes de liderança do executivo de TI (fator 36) e no compartilhamento 
de riscos e recompensas (fator 38). 

O único fator que apresentou impactos divergentes entre a alta direção e a média gerência foi a 
resistência a mudanças (fator 37): para a alta direção do Hotel Beta, houve uma redução na 
resistência à inovação e para a média gerência houve um acréscimo. Ressalte-se que, para 
influenciar positivamente no alinhamento da TI com o negócio, é necessário que haja uma redução na 
resistência a mudanças. 

Baseando-se nos dados dos questionários, percebe-se que o compartilhamento de riscos e 
recompensas (fator 38) foi o fator da categoria Comportamental que apresentou maior impacto com a 
implantação do BSC. A associação da remuneração dos colaboradores à participação nos resultados 
contribuiu para esse impacto. 

O conceito de governança, seja corporativa ou de TI, tem o objetivo de comunicar e direcionar as 
ações da empresa e/ou de TI através de mecanismos, como missão, visão, gestão de portfólio, 
análise de riscos (forças, fraquezas, ameaças, oportunidades – Matriz SWOT) e ter o controle sobre 
seu desempenho e resultado, de forma a certificar-se de que se está no caminho certo ou se são 
necessários ajustes para que os objetivos sejam alcançados. Para isso, precisamos de indicadores 
que nos forneçam este poder de controle. 

Tão importante quanto se fazer um bom planejamento é medir para se ter o controle da situação e 
saber onde se está. Um exemplo simples: você vai fazer uma viagem de Santa Catarina a São Paulo, 
e na fase de planejamento você identificou através do Google Maps que a distância é de uns 600 KM. 
Seu carro faz 10 KM por litro, logo, 60 litros de combustível serão suficientes. Para se garantir, você 
colocou 65 litros. Bom, o planejamento foi feito, você sabe a missão (traçou o destino, o caminho), 
avaliou os riscos (do carro quebrar e etc) e começou a viagem. Como você se sentiria se não 
existisse o ponteiro do medidor de combustível no painel? Sem controle nenhum da situação, certo? 
Se por acaso nesta viagem em particular por algum motivo seu carro fizesse 5 KM, em algum 
momento teríamos problemas, certo? No mundo corporativo é a mesma coisa, só que muito mais 
complexo. 

Em um tempo mais distante, com menos concorrência, inovação, onde não se olhava muito para o 
que o cliente queria, bastava para as organizações analisar o faturamento, custos e claro se o lucro 
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estava dentro do esperado. As grandes empresas conseguiam facilmente manter sua posição no 
mercado, pois elas o dominavam. Hoje o mundo é diferente. As empresas, para manterem sua 
posição no mercado e crescerem, precisam inovar nos produtos, conhecimento, processos, e não 
podem olhar apenas números para saber como estão perante seus clientes e o mercado em si, 
precisa enxergar muito mais. 

É aí que entra o BSC, ou Balance Scorecard. O Balanced Scorecard é uma metodologia 
desenvolvida por Robert Kaplan e David Norton em 1992 para avaliação de desempenho 
empresarial, mas que atualmente é muito usada também para gestão estratégica. O Balanced 
Scorecard, traduzindo “Indicadores Balanceados” é focado em indicadores financeiros e não-
financeiros. Os indicadores financeiros(Custo, Faturamento, Lucro) são conhecidos também como 
indicadores de leg, pois medem o passado. Os indicadores não-financeiros trazem outras três 
perspectivas: Visão do cliente, Processos Internos e Aprendizado e Crescimento. Estes indicadores 
não-financeiros são uma base importante para avaliar a perspectiva futura do produto/negócio e 
também financeira. Um exemplo simples e prático: se o % de satisfação dos clientes referente a um 
produto XYZ está muito abaixo das expectativas é muito provável que no futuro muitos deles parem 
de comprar o produto, e conseqüentemente a empresa ganhará menos dinheiro ou prejuízo com o 
produto. 

Entendeu Porque Não Podemos Só Avaliar A Questão Financeira? 

Abaixo temos uma figura que ajuda a clarificar a tradução da visão do negócio para metas baseadas 
nas perspectivas do Balanced Scorecard. 

 

O BSC organiza os indicadores em diagramas de causa e efeito, onde são definidos primeiro os 
objetivos Financeiros, baseado nestes indicadores os do Cliente, seguido pelos Processos Internos e 
finalmente Aprendizado e Crescimento, onde todos estes indicadores estão de alguma forma 
relacionados. Pelo fato de estar tão ligado a estratégia do negócio, o BSC passou também a auxiliar 
na montagem da estratégia do negócio, se tornando uma ferramenta importante neste processo. E na 
TI não é diferente. Frameworks de Governança de TI como o Cobit sugerem o modelo do BSC para 
montagem dos indicadores, dentro das 4 perspectivas, o que de certa forma auxilia no alinhamento 
entre TI e o negócio. 

Este assunto é muito interessante e vale a pena utilizar algum tempo para estudá-lo. Cada vez mais 
veremos indicadores de TI e não TI baseados nas perspectivas do BSC. 

Esperamos ter auxiliado você, caro leitor, a conhecer mais sobre esta poderosa ferramenta de 
gestão. Se você quer conhecer mais a fundo sobre o assunto, fique ligado que nos próximos posts 
iremos detalhar mais sobre o BSC. 

O que é Análise SWOT? 

Definições de Análise SWOT 

O nome, SWOT, é uma sigla que significa Strenghts (Forças), Weaknesses 
(Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). Por essa razão, o conceito também 
é conhecimento como análise / matriz FOFA, em português. 
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As forças são os fatores positivos internos da empresa. Aquilo que ela possui de vantagem 
competitiva em relação as outras empresas. Junto com as fraquezas, que são fatores negativos, 
formam o ambiente interno da empresa. O cruzamento entre eles, define se a situação interna é 
favorável ou não. 

 

As oportunidades são fatores positivos que o mercado pode vir a proporcionar, enquanto as ameaças 
são os riscos negativos do mercado. Juntas, elas formam o ambiente externo da empresa. O 
cruzamento entre esses fatores mostram se o ambiente externo está favorável ou não. 

Para que usar uma Análise SWOT? 

Você deve ter percebido pelas definições de análise SWOT, que o exercício não possui grandes 
complexidades. Em contrapartida, é bastante interessante mapear o seu ambiente interno e o externo 
antes de tomar decisões grandes. A matriz SWOT acaba sendo uma ferramenta simples e rápida 
para diminuir o risco antes de movimentos estratégicos. 

Na LUZ, nós sempre indicamos o uso da análise SWOT antes do processo de planejamento 
estratégico, por exemplo. Mapeando as oportunidades e as ameaças de mercado, automaticamente 
você já está colocando na mesa possíveis caminhos de expansão e de retração para a empresa. 

Depois é só levantar as forças e fraquezas que corroborarão ou atrapalharão nesses caminhos. 
Estratégias para potencializar ou anular os fatores acabam virando planos de ação do plano 
estratégico. 

O Que É A Matriz Swot? 

A matriz SWOT é uma ferramenta de gestão amplamente utilizada nas empresas para a definição da 
estratégia. SWOT significa Forças (S - Strengths), Fraquezas (W - Weaknesses), Oportunidades (O - 
Ppportunities) e Ameaças (T - Threats). Pela sua simplicidade, foi utilizada também em organizações 
sem fins lucrativos e alguns países. 

A análise SWOT permite distinguir o ambiente interno - (factores e realidades internas - forças e 
fraquezas) e o ambiente externo (factores e aspectos futuros - oportunidades e ameaças) da 
organização 

A identificação do ambiente interno e externo revela-se muito útil para estabelecer estratégias e 
definir prioridades, tal como para decidir qual a direcção a ser tomada de forma a atingir o objectivo, 
tendo sempre sob um olhar crítico, as ameaças. A empresa dever questionar quais são as suas 
SWOT? E como lidar com elas de forma a maximizar os resultados?  

Além Da Swot, Existe Também O Acrónimo Used: 

• Como é que as forças podem ser Usadas (Used)? 

• Como é que as fraquezas podem ser Paradas (Stopped)? 
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• Como é que as oportunidades podem ser Exploradas (Exploited)? 

• Como é que as ameças podem ser Protegidas (Defended Against)? 

As forças e as fraquezas são uma representação do momento presente. Por outro lado, as 
oportunidades e as ameaças representam o que a empresa espera do futuro. Deste modo, a análise 
SWOT deve relacionar as forças com as oportunidades e as fraquezas com as ameaças. 

Por exemplo, se a empresa identificou como uma das suas forças a sua capacidade de lançar novos 
produtos no mercado e se vê uma oportunidade de crescimento económico elevado no mercado onde 
atua, pode estar perante uma estratégia de crescimento bem conseguida. 

Por outro lado, se a empresa reconhece uma fraqueza por não dispor ainda de uma determinada 
tecnologia que o mercado e os concorrentes estão rapidamente a adotar (o que seria uma ameaça), 
terá que procurar encontrar uma solução para minimizar ou eliminar os seus efeitos. 

As conclusões retiradas de uma análise SWOT devem ser apresentadas e sujeitas a debate e análise 
perante os decisores da organização, de modo a que conduzam à implementação de medidas 
concretas, com objetivos, prazos e responsabilidades claramente definidos. Só desta forma se poderá 
retirar um benefício desta ferramenta. De outra forma, a sua utlização poderá tornar-se um pouco 
subjetiva. 

A Importância Do Alinhamento Estratégico 

O impacto da tecnologia de informação (TI) no desempenho dos negócios tem sido bastante discutido 
durante esta última década. Pesquisadores das áreas de negócio e de TI realizam estudos para 
examinar as necessidades e os benefícios do alinhamento da TI com o restante dos negócios (Reich 
e Benbasat, 1996; Sabherwal e Chan, 2001). Os executivos de TI também têm considerado o 
alinhamento entre as estratégias de negócio e de TI como um dos objetivos principais da área, pela 
possibilidade de identificação de novas oportunidades de negócios e pela obtenção de vantagens 
competitivas baseadas em soluções de TI (Niederman, Brancheau e Wetherbe, 1991; Porter, 2001). 

Entretanto, apesar da concordância geral sobre o impacto positivo do alinhamento nas organizações, 
ainda existem alguns elementos inibidores do processo como um todo, tais como problemas de 
comunicação, perda de recursos ou de comprometimento (Lederer e Sethi, 1996; Reich e Benbasat, 
1996). As pesquisas empíricas focadas no método ou modelo de promoção do alinhamento 
estratégico, ainda são esparsas e fragmentadas. Também vale destacar as pesquisas realizadas pelo 
Gartner Group (2002), nas quais se constata que uma grande parte das empresas continuam 
apresentando alinhamento limitado. O exemplo a seguir, observado recentemente em nosso trabalho 
de pesquisa, ilustra o tema. 

"A Presidência de uma empresa de planos e saúde encontra-se frente a grandes perdas de clientes 
para a concorrência. Ela necessita de informações sobre os motivos e para qual(is) concorrente(s) 
ocorre a perda. Os altos executivos decidem criar indicadores e medidas que permitam promover a 
fidelização dos clientes, requisitando à TI que garimpe em sua base de dados, preferências de 
médicos e serviços, volume de utilização, reclamações, entre outros. Atualmente, os sistemas 
comportam uma base de dados contratuais dos clientes, uma base cadastral de médicos prestadores 
de serviços e uma base de produção dos médicos (volume de atendimentos). Porém não existe a 
relação entre a base de clientes e a de produção dos médicos, o registro dos motivos que um cliente 
abandona ou encerra o contrato, nem a possibilidade de saber os tipos de contato estabelecidos com 
os clientes pelo Setor de Relacionamento com Clientes (reclamações, autorizações, esclarecimentos 
dos planos, preços, entre outros)". 

O cenário mostra um alinhamento baixo entre uma necessidade da Presidência da empresa, que se 
transformou em uma estratégia de negócio, e as funcionalidades do sistema de informação para 
suportá-la. Muitas vezes, este tipo de deficiência da TI leva os executivos de negócio a criarem seus 
próprios departamentos de TI, adquirindo seus próprios sistemas, alimentando uma base de dados 
própria, que deverá conter dados redundantes para a base de dados corporativa. Deste modo, o 
problema pode estar supostamente resolvido, mas de forma ineficiente e redundante, gerando 
retrabalho e custos de operação do negócio elevados. Deixa-se assim de utilizar o potencial da TI 
como uma aplicação de novos canais para fazer negócio e como viabilizadora de redução de custos 
da operação desses negócios. 
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Pressupondo a importância do alinhamento para o desempenho organizacional como um todo, esta 
pesquisa buscou observar como o alinhamento vem sendo promovido pelas empresas durante o 
processo de planejamento estratégico. Desta forma, o presente estudo centrou-se em dois aspectos: 
(1) repensar os processos de planejamento isolados das áreas de negócio e de TI, transformando-os 
em um processo único, com promoção de alinhamento total durante a etapa de formulação do 
processo de planejamento; e (2) como promover este alinhamento durante a etapa de implementação 
de maneira contínua e permanente ao longo de todo o horizonte de planejamento. 

Assim, o objetivo principal desta pesquisa foi estruturar e operacionalizar um modelo de promoção do 
alinhamento estratégico entre os planos estratégicos de negócio e de TI, estendido para a etapa de 
implementação do processo de planejamento estratégico. Para isto, foram consideradas as variáveis 
que identificam o alinhamento estratégico durante a etapa de formulação dos planos de negócio e de 
TI e variáveis adicionais, que identificam o alinhamento estratégico durante a etapa de 
implementação dos objetivos e estratégias dos planos de negócio, extraídas dos estudos sobre 
metodologias de implementação de planejamento estratégico e de sistemas de informações 
integrados. 

O texto a seguir encontra-se organizado do seguinte modo: inicialmente descreve-se o arcabouço 
conceitual do alinhamento estratégico; após apresenta-se a metodologia de pesquisa, os estudos de 
caso e seus resultados e o modelo de operacionalização do alinhamento estratégico; por fim, são 
desenvolvidas as contribuições práticas e teóricas e uma breve conclusão da pesquisa. 

Alinhamento Estratégico 

Alguns dos conceitos mais significativos sobre alinhamento encontrados na literatura, são: (1) o 
alinhamento entre o plano estratégico de negócio (PEN) e o plano estratégico de tecnologia de 
informação (PETI) é alcançado quando o conjunto de estratégias de sistemas - objetivos, obrigações 
e estratégias - é derivado do conjunto estratégico organizacional - missão, objetivos e estratégias 
(King, 1988); (2) o elo entre PEN-PETI corresponde ao grau no qual a missão, os objetivos e os 
planos de TI refletem, suportam e são suportados pela missão, pelos objetivos e pelos planos de 
negócio (Reich e Benbasat, 1996); (3) o alinhamento estratégico corresponde à adequação e 
integração funcional entre ambiente externo (mercados) e interno (estrutura administrativa e recursos 
financeiros, tecnológicos e humanos) para desenvolver as competências e maximizar o desempenho 
organizacional (Henderson e Venkatraman, 1993); e (4) o alinhamento entre PEN-PETI é a 
adequação da orientação estratégica do negócio com a de TI (Chan et al., 1997). 

O alinhamento pode ser encontrado nas organizações em diversos estágios ou níveis, cabendo 
destacar dois naquelas organizações que almejam desenvolvê-lo. O primeiro nível é o de integração 
operacional, para o qual há a necessidade de planos operacionais de negócio e de TI. Para a sua 
operacionalização, o PETI é formulado seguindo as definições do PEN e, em seu próximo estágio de 
evolução, ambos os planos são formulados simultaneamente. Este nível é caracterizado pela 
especificação de requisitos e funções dos sistemas de informação (SI) e do negócio em nível 
operacional, abrangendo estrutura e processos organizacionais que usam a TI como suporte 
(Henderson e Venkatraman, 1993; Chan, 1999). Vale destacar que, nesta pesquisa, os sistemas de 
informação integrados (SII) foram considerados os promotores do alinhamento neste nível, uma vez 
que estão baseados na integração dos negócios pelos dados, pelos processos, por tarefas realizadas 
pelas pessoas e pelo redesenho organizacional (estrutura administrativa combinada com a 
tecnológica), permitindo alterar as regras do negócio (Ward e Griffiths, 1996). 

O segundo nível de alinhamento estratégico mostra a idéia de integração em um nível mais alto de 
gestão, no qual a integração ocorre por meio da adequação estratégica dos objetivos da TI com as 
estratégias, objetivos e competências fundamentais do negócio. Neste caso, pode ocorrer 
redirecionamento do negócio por meio da TI (Henderson e Venkatraman, 1993; Teo, 1994). Neste 
nível, PEN e PETI deveriam ser integrados por meio do mapeamento dos sistemas e das informações 
estratégicas diretamente relacionadas com as estratégias de negócio, sustentando os objetivos do 
negócio e contribuindo significativamente para a identificação de novas oportunidades de negócio, 
baseadas em soluções de TI e na obtenção de vantagens competitivas (McFarlan, 1984; Porter, 
2001). 

O modelo de alinhamento estratégico no qual se fundamentou este estudo, foi o de Henderson e 
Venkatraman (1993), tendo o conceito de alinhamento estratégico sido baseado em duas suposições: 



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 
17 WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

(1) que o desempenho econômico está diretamente relacionado com a habilidade do gerenciamento 
para criar uma adequação estratégica (posição da organização no mercado competitivo suportada 
por uma estrutura administrativa adequada); e (2) que a adequação estratégica é essencialmente 
dinâmica. Assim, o alinhamento estratégico não é um evento isolado, mas um processo contínuo de 
adaptação e mudança. Isto nos conduz, novamente, à importância dos processos de revisão contínua 
(avaliação) para a promoção do alinhamento. 

Outra contribuição teórica importante para o desenvolvimento do modelo operacional de alinhamento 
estratégico foi incorporada a partir das pesquisas sobre a metodologia e implementabilidade dos 
planos de SI (Lederer e Sethi, 1988), sobre níveis de integração entre negócio e TI (Teo, 1994) e 
sobre o gerenciamento da implementação dos planos estratégicos de SI (Gottschalck e Lederer, 
1997). Estes estudos mostram o alinhamento como um elemento dentro do modelo de 
implementação de planos estratégicos de SI, desmembrado em variáveis metodológicas importantes, 
que podem justificar a sua continuidade, representada no modelo proposto pela sua promoção 
durante a etapa de implementação do processo de planejamento. 

Nesta pesquisa, os elementos e variáveis considerados mais significativos para a promoção do 
alinhamento estratégico, foram agrupados em quatro conjuntos, apresentados a seguir. 

. Elementos de Contexto Organizacional: estes elementos representam a promoção do 
alinhamento por meio de variáveis que permitem observar as condições e o direcionamento geral do 
negócio, tais como porte, estratégias, custos operacionais, investimentos, tipologias organizacionais, 
cultura e autonomia local e posicionamento de mercado (Henderson e Venkatraman, 1993; Brown e 
Magill, 1994). 

. Elementos de Modelo de Planejamento Estratégico: estes elementos representam a promoção 
do alinhamento por meio de variáveis que permitem definir o modelo e o processo de planejamento, 
tais como componentes do PEN (estratégias, objetivos e metas, planos de ação), componentes do 
PETI (infra-estrutura de suporte, sistemas e processos, pessoas), metodologia do processo de 
planejamento (etapas, participação e comprometimento, reuniões), horizonte e ambiente de 
planejamento (Boar, 1994; King,1988). 

. Elementos da Etapa de Formulação do Processo de PE: estes elementos representam a 
promoção do alinhamento por meio de variáveis de adequação estratégica, de integração funcional 
(SII) e de consistência entre os itens planejados e descritos nos planos de negócio (objetivos, 
estratégias e metas) e de TI (definições das necessidades de TI para suporte aos itens de negócio), 
durante a etapa de formulação das estratégias para determinado horizonte de planejamento (Zviran, 
1990; Reich e Benbasat, 1996; Chan et al., 1997). 

. Elementos da Etapa de Implementação do Processo de PE: estes elementos representam a 
promoção do alinhamento por meio de variáveis de metodologia de implementação dos planos e dos 
SII, que permitam a manutenção da adequação contínua dos itens planejados na etapa anterior, 
garantam a integração funcional e informacional pela conformidade dos itens planejados com os 
processos e modelo de informações definidos nos SII, mantenham a participação, o monitoramento e 
comprometimento das pessoas com as metas a atingir durante todo o horizonte de planejamento 
(Lederer e Sethi, 1996; Gottschalck e Lederer, 1997; Segars e Grover, 1998). 

Metodologia De Pesquisa 

Esta pesquisa foca a TI e o alinhamento estratégico, adotando para tanto uma visão interpretativa e 
construtivista (Reich e Benbasat, 1996; Brodbeck, 2001). A alternativa de multimétodos foi utilizada, 
constituindo-se de experiências vivenciadas (Chan, 1999; Audy, 2001) e de estudos de caso (Yin, 
2001), uma vez que se buscou interpretar a realidade sob diferentes ângulos, permitindo uma 
abordagem mais genérica de todo o contexto examinado. 

O método de pesquisa denominado experiências vivenciadas foi adotado, por levar em conta os 
conhecimentos anteriormente adquiridos pelos pesquisadores. A abordagem de estudos de caso foi 
empregada devido às características fundamentais desta pesquisa: um estudo em seu ambiente 
natural como fonte de dados; uma descrição das situações e uma revisão, durante o estudo, da 
fundamentação conceitual das principais dimensões que permeiam o modelo de pesquisa. 

Etapas da Pesquisa 
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A pesquisa foi dividida em três etapas. A primeira etapa, conceitual, serviu de suporte à concepção e 
ao desenvolvimento do modelo de pesquisa, partindo de modelos clássicos teóricos de alinhamento e 
da descrição de duas experiências vivenciadas à luz destes modelos. Como resultado obteve-se o 
modelo preliminar para a pesquisa, os elementos de alinhamento e as variáveis de pesquisa 
correspondentes, que serviram de base para a criação de um protocolo inicial para a coleta dos 
dados. Nesta etapa também foi realizado um pré-teste do protocolo de coleta de dados por meio da 
sua revisão por um especialista em TI, professor da área e diretor de TI de um grupo multinacional; 
do seu uso e da sua adequação e do modelo preliminar por meio da descrição das experiências 
vivenciadas; da revisão do modelo preliminar e dos seus principais elementos de alinhamento por um 
professor e pesquisador de uma universidade estrangeira, cujas pesquisas sobre implementabilidade 
de planos estratégicos foram adotadas como base para esta pesquisa. 

Como resultado obteve-se quatro grupos de elementos de alinhamento, que fundamentaram o 
instrumento de pesquisa semi-estruturado, que serviu de roteiro para as entrevistas e para a análise 
de documentos. Também se estruturou um modelo de alinhamento incorporando duas etapas do 
processo de planejamento. 

A segunda etapa serviu para a realização de três estudos de caso, nos quais foi observada a 
promoção do alinhamento. 

A terceira etapa propiciou o desenvolvimento do modelo operacional de alinhamento estratégico, um 
dos objetivos desta pesquisa. Foi realizada uma complexa análise de dados para a obtenção dos 
elementos de alinhamento convergentes ou divergentes entre a teoria, as experiências vivenciadas e 
os estudos de caso, significativos para o detalhamento do modelo. 

 

A importância do compliance e a gestão da conformidade devem ser processos diários e contínuos 
dentro das organizações, pois uma empresa, ao optar por seguir o caminho da integridade, 
compromete-se perante a sociedade, clientes, fornecedores e seus colaboradores a engajar-se a 
princípios invioláveis que não sucumbam a nenhum tipo de tentação, mesmo em condições muito 
vantajosas do ponto de vista financeiro, buscando assim evitar risco de imagem e complicações 
legais perante a justiça por atos praticados pela administração ou por seus colaboradores. 

Com o advento da Lei n.º 12.846/13 (Lei Anticorrupção), essa tendência foi enfatizada no Brasil e as 
organizações passaram a perceber a necessidade de se prepararem para essa nova realidade, visto 
que a violação da referida lei além de danos a reputação impõe a empresa, seus e sócios e 
administradores punições severas. A punição é a aplicação de multa que variam entre 0,1 até 20% do 
faturamento bruto da empresa (se não for possível apurar, pode ser arbitrada de R$ 6 mil a R$ 60 
milhões). 

Além da multa, pode serem aplicadas as seguintes punições: i) suspensão de atividades; ii) 
dissolução compulsória; iii) publicação das condenações em jornais de grande circulação e no 
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP); iv) responsabilização dos diretores e gestores da 
empresa, ainda que eles não tenham participado da fraude, caso a empresa não tenha um 
departamento de Compliance. 

Desta forma a implantação de um Sistema de Controle Interno de Compliance é um elemento 
fundamental na gestão das empresas e contempla políticas institucionais, normas e controles internos 
para as operações, negócios e atividades que possam expor a empresa a riscos e, que garantam, 
além do registro adequado, o controle eficiente, o monitoramento permanente e o fornecimento de 
informações gerenciais, corretas e em tempo; a eficiência operacional, a confiabilidade nos registros 
contábeis e financeiros e a conformidade com as normas externas, emanadas dos órgãos 
reguladores e fiscalizadores, bem como, com as internas, emanadas da alta administração. 
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Mais do que a proteção frente aos riscos existentes, a elaboração e implementação de Programas de 
Compliance é um conjunto de medidas internas que permite prevenir ou minimizar os riscos de 
violação às leis decorrentes de atividade praticada por um agente econômico e de qualquer um de 
seus sócios ou colaboradores. 

Por meio dos programas de Compliance, os agentes reforçam seu compromisso com os valores e 
objetivos ali explicitados, primordialmente com o cumprimento da legislação. 

Esse objetivo é bastante ambicioso e por isso mesmo requer não apenas a elaboração de uma série 
de procedimentos, mas também, e principalmente, uma mudança na cultura corporativa. O programa 
de Compliance deve prever fundamentalmente os seguintes requisitos: 

• Estrutura de mapeamento dos riscos (Plano de Gestão de Riscos Corporativos); 

• Código de conduta; 

• Treinamentos periódicos; 

• Equipe com capacidade e independência para monitoramento (subordinação apenas aos diretores); 

• Canal de denúncias; 

• Punições em caso de descumprimento. 

Governança corporativa, conformidade e compliance: qual a diferença? 

É muito comum (e confuso) às empresas que estão dando seus primeiros passos no universo de 
regulamentos e riscos pesquisar a solução adequada para sua organização, a começar pelo excesso 
de terminologias: afinal, minha empresa precisa de uma solução de governança corporativa, de 
compliance ou conformidade? Ou dos três? São complementos ou diferentes formas de dizer a 
mesma coisa? Para dar uma pista, cabe dizer que esta divisão aconteceu mais por uma questão 
cultural do que pela função prática de cada um destes mecanismos. 

Vamos começar por compliance, já que foi o primeiro termo a nascer, podemos dizer assim. Ele 
passou a repercutir a partir de um contexto americano de grandes escândalos empresariais, 
principalmente na crise econômica de 2008. Compliance traz a ideia de estar ‘de acordo com’ e na 
tradução literal significa conformidade. Ao buscar um sistema para compliance você poderá encontrar 
uma tecnologia que auxiliará sua empresa na gestão de riscos, garantindo conformidade com as 
políticas corporativas, leis e regulamentações internas e externas, como por exemplo: SOX, COSO, 
COBIT e ISO 31000. Compliance e conformidade, portanto, se correspondem, tendo não apenas o 
mesmo significado semântico, mas prático. 

Em 2013, é aprovada a lei nº 12.846/2013, conhecida popularmente por Lei Anticorrupção ou Lei da 
Empresa Limpa, reflexo da experiência americana e do caso ‘Mensalão’. Como previsto, a ideia de 
compliance, que crescia cada vez mais mundo afora, foi uma das essências do texto. Mas uma 
discussão mais ampla do assunto entre o legislativo e o mercado nacional, fez com que a prática 
tivesse outro nome, mais aderente à realidade brasileira: programa de integridade, que preocupava-
se não apenas com a realidade burocrática das empresas, mas com a intenção ética das pessoas. A 
partir daí as pautas corporativas deixaram de trabalhar com a ideia compliance e começaram a tratar 
de governança corporativa. 

É neste momento que entra a questão cultural citada no início do texto. Com preocupações 
diferentes, Brasil e Estados Unidos, ainda trabalhando com estes dois exemplos, utilizam o conceito 
de modo diferente: para os americanos, o termo compliance (conformidade) cabe perfeitamente, já 
que se refere ao cumprimento de regulamentos. Para o Brasil, fez mais sentido suscitar na 
organização um princípio ético, o que resultou no Código de Ética e treinamentos da equipe, a fim de 
zelar pela reputação e pelos procedimentos corretos para a empresa. 

O que é AHP ou Processo Hierárquico Analítico? 

O processo hierárquico analítico (AHP) é uma técnica estruturada para organizar e analisar decisões 
complexas, baseadas em matemática e psicologia. Foi desenvolvido por Thomas L. Saaty na década 
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de 1970 e tem sido amplamente estudado e refinado desde então. Esses assuntos são muito 
importantes como método de tomada de decisão na hora de um Green Belt ou Black Beltescolherem, 
no Improve do DMAIC, qual decisão implantar. 

Tem uma aplicação particular na tomada de decisões em grupo e é usado em todo o mundo em uma 
ampla variedade de situações de decisão, em áreas como governo, negócios, indústria, saúde, 
construção naval e educação. 

Ao invés de prescrever uma decisão “correta”, o AHP ajuda os tomadores de decisão a encontrar 
uma que melhor se adapte ao objetivo e à compreensão do problema. Ele fornece um quadro 
abrangente e racional para estruturar um problema de tomada de decisão, para representar e 
quantificar seus elementos, para relacionar esses elementos com os objetivos gerais e para avaliar 
soluções alternativas. 

Os usuários do AHP devem primeiro decompor seu problema de decisão em uma hierarquia de sub-
problemas mais facilmente compreendidos, cada um dos quais pode ser analisado de forma 
independente. Os elementos da hierarquia podem se relacionar com qualquer aspecto do problema 
de decisão – tangível ou intangível, cuidadosamente medido ou estimado, bem ou mal compreendido 
– qualquer coisa que se aplique à decisão em questão. 

Como dar andamento a decisão pelo AHP? 

Uma vez que a hierarquia é construída, os tomadores de decisão avaliam sistematicamente seus 
vários elementos, comparando-os uns com os outros de duas em duas, em relação ao seu impacto 
sobre um elemento acima deles na hierarquia. Ao fazer as comparações, os tomadores de decisão 
podem usar dados concretos sobre os elementos, mas geralmente usam seus julgamentos sobre o 
significado e importância relativa dos elementos. Pela essência do AHP, que os julgamentos 
humanos e não apenas a informação subjacente, podem ser usados na realização das avaliações. 

O AHP converte essas avaliações em valores numéricos que podem ser processados e comparados 
em toda a gama do problema. Um peso numérico ou prioridade é derivado para cada elemento da 
hierarquia, permitindo que os elementos diversos e muitas vezes incomensuráveis sejam comparados 
entre si de forma racional e consistente. Essa capacidade distingue o AHP de outras técnicas de 
tomada de decisão. 

Na etapa final do processo, as prioridades numéricas são calculadas para cada uma das alternativas 
de decisão. Esses números representam a capacidade relativa das alternativas para atingir o objetivo 
da decisão, de modo que permitem uma consideração direta dos vários cursos de ação. 

Como utilizar o AHP? 

Embora possa ser usado por indivíduos que trabalham em decisões diretas, o Processo Hierárquico 
Analítico (AHP) é mais útil quando equipes de pessoas estão trabalhando em problemas complexos, 
especialmente aqueles com grande participação, envolvendo percepções e julgamentos humanos, 
cujas resoluções e repercussões são no longo prazo. Possui vantagens únicas quando elementos 
importantes da decisão são difíceis de quantificar ou comparar, ou onde a comunicação entre 
membros da equipe é impedida por suas diferentes especializações, linguagem ou perspectivas. 

As situações de decisão a que o AHP pode ser aplicado incluem: 

▪ Escolha – A seleção de uma alternativa em um determinado conjunto de alternativas, geralmente 
onde há vários critérios de decisão envolvidos. 

▪ Classificação – Colocando um conjunto de alternativas em ordem do mais ao menos desejável 

▪ Priorização – Determinar o mérito relativo dos membros de um conjunto de alternativas, ao 
contrário de selecionar um único ou simplesmente classificá-los 

▪ Alocação de recursos – Distribuição de recursos entre um conjunto de alternativas 

▪ Benchmarking – Comparando os processos na própria organização com os de outras 
organizações de melhor qualidade 
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▪ Gestão da qualidade – Lidar com os aspectos multidimensionais da melhoria da qualidade e da 
qualidade 

▪ Resolução de conflitos – Resolução de conflitos entre partes com objetivos ou posições 
aparentemente incompatíveis 

Quais as aplicações do AHP? 

As aplicações do AHP para situações de decisão complexas foram numeradas em milhares e 
produziram resultados extensivos em problemas envolvendo planejamento, alocação de recursos, 
configuração de prioridades e seleção entre alternativas. Outras áreas incluíram previsão, 
gerenciamento de qualidade total, reengenharia de processos de negócios, implantação de função de 
qualidade e o balanced scorecard. 

Muitos aplicativos de AHP nunca são relatados ao mundo em geral, porque eles ocorrem em altos 
níveis de grandes organizações onde as considerações de segurança e privacidade proíbem sua 
divulgação. Mas alguns usos da AHP são discutidos na literatura. Recentemente, estes incluem: 

▪ Selecione um tipo de reatores nucleares 

▪ Decidindo a melhor forma de reduzir o impacto das mudanças climáticas globais 

▪ Quantificando a qualidade geral dos sistemas de software 

▪ Selecionando faculdade universitária 

▪ Decidindo onde localizar plantas de fabricação offshore 

▪ Avaliando o risco na operação de tubulações de petróleo de todo o país 

▪ Decidindo a melhor maneira de gerenciar as bacias hidrográficas dos EUA 

▪ Use a metodologia AHP para definir de forma mais eficaz e avaliar sua abordagem de 
Implementação de ERP 

AHP às vezes é usado na concepção de procedimentos altamente específicos para situações 
específicas, como a classificação de edifícios por significado histórico. Foi recentemente aplicado a 
um projeto que usa imagens de vídeo para avaliar a condição das rodovias na Virgínia. Os 
engenheiros rodoviários primeiro o usaram para determinar o escopo otimizado do projeto e, então, 
para justificar seu orçamento para os legisladores. 

Qual é o passo a passo do AHP? 

Como pode ser visto no artigo, usar o AHP envolve a síntese matemática de numerosos julgamentos 
sobre o problema de decisão em questão. Não é incomum que estes julgamentos sejam números nas 
dezenas ou mesmo nas centenas. Embora a matemática possa ser feita à mão ou com uma 
calculadora, é muito mais comum usar um dos vários métodos computadorizados para entrar e 
sintetizar os julgamentos. O mais simples deles envolve o software de planilhas padrão, enquanto o 
mais complexo usa software personalizado, muitas vezes aumentado por dispositivos especiais para 
adquirir os julgamentos dos tomadores de decisão reunidos em uma sala de reuniões. 

O procedimento para usar o AHP pode ser resumido como: 

▪ Modele o problema como uma hierarquia que contenha o objetivo da decisão, as alternativas para 
alcançá-lo e os critérios para avaliar as alternativas. 

▪ Estabeleça prioridades entre os elementos da hierarquia, fazendo uma série de julgamentos 
baseados em comparações dos elementos. Por exemplo, ao comparar as compras potenciais de 
imóveis comerciais, os investidores podem dizer que preferem a localização sobre o preço e o preço 
ao longo do tempo. 
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▪ Sintetize esses julgamentos para produzir um conjunto de prioridades gerais para a hierarquia. 
Isso combinaria os julgamentos dos investidores sobre a localização, o preço e o cronograma das 
propriedades A, B, C e D nas prioridades gerais de cada propriedade. 

▪ Verifique a consistência dos julgamentos. 

▪ Chegue a uma decisão final com base nos resultados desse processo. 

Como definir Hierarquias no AHP? 

Uma hierarquia é um sistema estratificado de classificação e organização de pessoas, coisas, ideias, 
etc., onde cada elemento do sistema, exceto o superior, está subordinado a um ou mais outros 
elementos. Embora o conceito de hierarquia seja facilmente compreendido intuitivamente, também 
pode ser descrito matematicamente. Diagramas de hierarquias são muitas vezes formados à grosso 
modo, como pirâmides, mas além de ter um único elemento no topo, não há nada necessariamente 
em forma de pirâmide sobre uma hierarquia. 

As organizações humanas são muitas vezes estruturadas como hierarquias, onde o sistema 
hierárquico é usado para atribuir responsabilidades, exercer liderança e facilitar a comunicação. As 
hierarquias familiares de “coisas” incluem uma unidade de torre do computador de mesa no “topo”, 
com seu monitor subordinado, teclado e mouse “abaixo”. 

No mundo das ideias, usamos hierarquias para nos ajudar a adquirir um conhecimento detalhado da 
realidade complexa: estruturamos a realidade em suas partes constituintes, e estas, por sua vez, em 
suas próprias partes constituintes, seguindo a hierarquia tantos níveis quanto nós nos preocupamos. 
Em cada etapa, nos concentramos em entender um único componente do todo, desconsiderando 
temporariamente os outros componentes neste e em todos os outros níveis. À medida que passamos 
por esse processo, aumentamos nossa compreensão global de qualquer realidade complexa que 
estamos estudando. 

Pense na hierarquia que os estudantes de medicina usam enquanto aprendem anatomia – eles 
consideram separadamente o sistema músculo-esquelético (incluindo partes e subpartes como a mão 
e seus músculos e ossos constituintes), o sistema circulatório (e seus muitos níveis e ramos), o 
sistema nervoso ( E seus numerosos componentes e subsistemas), etc., até que tenham abrangido 
todos os sistemas e as subdivisões importantes de cada um. Os alunos avançados continuam a 
subdivisão todo o caminho até o nível da célula ou molécula. No final, os alunos compreendem o 
“grande quadro” e um número considerável de seus detalhes. Não só isso, mas eles entendem a 
relação das partes individuais com o todo. Ao trabalhar hierarquicamente, eles ganharam uma 
compreensão abrangente da anatomia. 

Da mesma forma, quando abordamos um problema de decisão complexo, podemos usar uma 
hierarquia para integrar grandes quantidades de informações em nossa compreensão da situação. À 
medida que construímos essa estrutura de informação, formamos uma imagem melhor e melhor do 
problema como um todo. 

Em meio ao cenário econômico atual, onde uma das principais metas é reduzir os custos, e alinhadas 
com a necessidade de aperfeiçoar os processos para aumentar a produtividade e a satisfação dos 
clientes, as empresas buscam cada vez mais ferramentas e recursos que possam auxilia-las neste 
processo. 

Dentro deste contexto, um planejamento estratégico torna-se fundamental. Para executá-lo com 
eficiência e de forma contínua, muitos gestores utilizam uma metodologia bastante conhecida: o ciclo 
PDCA. 

O que é o PDCA 

O ciclo PDCA é uma ferramenta de gestão que tem por objetivo controlar e melhorar os processos de 
uma forma contínua. Muito utilizado por empresas de todo o mundo, também é conhecido como Ciclo 
de Shewhart ou Ciclo de Deming. Isso porque, em 1930, Walter A. Shewhart apresentou um ciclo 
aplicável sobre administração de qualidade, o PDCA, porém apenas ao longo da década de 1950 que 
a ferramenta foi amplamente divulgada e reconhecida graças aos esforços de Willian E. Deming. 
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Seu objetivo principal é tornar os processos da gestão de uma empresa mais ágeis, claros e 
objetivos. Pode ser utilizado em qualquer tipo de empresa, como forma de alcançar um nível de 
gestão melhor a cada dia, atingindo ótimos resultados dentro do sistema de gestão do negócio. É um 
método simples e eficiente que auxilia na resolução de problemas de forma definitiva através da 
análise e da inovação. 

O ciclo PDCA é assim chamado devido ao nome em inglês de cada uma das etapas que o compõem: 
• P: do verbo “Plan”, ou planejar. 
• D: do verbo “Do”, fazer ou executar. 
• C: do verbo “Check”, checar, analisar ou verificar. 
• A: do verbo “Action”, agir de forma a corrigir eventuais erros ou falhas. 

O PDCA consiste em um método iterativo de gestão em quatro passos, utilizado para o controle e 
melhoria contínua de processos e produtos. É uma ferramenta baseada na repetição, aplicada 
sucessivamente nos processos em busca de melhorias de forma continuada, para garantir o alcance 
das metas necessárias à sobrevivência de uma organização. 
A ferramenta pode ser utilizada em qualquer ramo de atividade, para alcançar um nível de gestão 
melhor a cada dia. Seu principal objetivo é tornar os processos da gestão de uma empresa mais 
ágeis, claros e objetivos. 

As etapas do PDCA 

O primeiro estágio do PDCA é o planejamento da ação, seguido da execução de tudo o que foi 
planejado, gerando posteriormente a necessidade de checagem constante das ações implementadas. 
Com base nesta análise e comparação entre as ações e o que foi planejado, o gestor passa a 
implantar medidas de correção, quando necessárias, e ajuste nos processos. 

 

Estes são os estágios detalhados do ciclo: 

Planejar: um projeto bem estruturado é primordial para o PDCA, pois impede falhas futuras e 
economiza tempo. Nesta etapa, o gestor estabelece as metas ou identificar os problemas e suas 
possíveis causas. Com isso, estabelece os objetivos e processos necessários para entregar 
resultados esperados e define um plano de ação eficiente. 

Executar: com o planejamento elaborado, é hora de colocá-lo em prática. Esta fase pode ser 
subdividida em outras três etapas: treinamento dos envolvidos no projeto, a execução propriamente 
dita do que foi planejado e a realização de coleta dados. Esta é a etapa mais importante do ciclo e 
deve ser acompanhada de perto para que nada se desvie do que foi planejado. Os dados coletados 
nesta fase serão utilizados no mapeamento e análise dos passos seguintes (Analisar e Ajustar). 

Analisar: neste terceiro estágio o gestor faz uma análise dos dados coletados e dos resultados 
alcançados, confrontando-os com os objetivos e metas definidos pelo planejamento. Com esta 
análise é possível identificar possíveis erros no projeto, sendo possível realiza-la tanto em paralelo à 
execução do trabalho quanto após o término do processo. O principal objetivo desta fase é mensurar 
e quantificar os dados coletados e avaliar o processo como um todo. 

Agir (ou corrigir): esta é a última etapa, onde são aplicadas as ações corretivas com base no que foi 
analisado. É, ao mesmo tempo, o fim e recomeço, já que nesta fase o projeto é aperfeiçoado depois 
da apuração minuciosa dos resultados. Após realizada a investigação das causas destas falhas ou 
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desvios no processo e após agir para solucioná-las, o ciclo começa de novo. O PDCA também deve 
ser retomado, para que as práticas e os processos se aprimorem continuamente. 

Quando uma passagem por estes quatro passos não demandar a necessidade de melhorias, o 
processo onde o PDCA é aplicado pode ser refinado com mais detalhes para a iteração seguinte do 
ciclo, ou a atenção deve ser colocada de uma forma diferente em alguma fase do processo. 
Vale lembrar que o PDCA é um verdadeiro ciclo e, por isso, deve girar constantemente, sem um fim 
obrigatoriamente definido. As ações corretivas levam a um novo planejamento visando a melhoria de 
determinado procedimento, reiniciando assim todo o processo. 

Cuidados na Utilização do Ciclo DCA 

O uso intuitivo deste modelo e a sua facilidade de aplicação traz ganhos reais às empresas que 
escolhem adotá-lo. Para isso acontecer, todas as suas fases devem ser percorridas sem exceção, 
pois a omissão ou falha em uma delas pode impactar negativamente no processo de melhoria 
contínua. 

Alguns cuidados, porém, devem ser observados, para evitar estas falhas: 

• Fazer sem planejar; 

• Definir metas e não definir os métodos para alcança-las; 

• Parar após uma “volta” do ciclo; 

• Executar e não avaliar; 

• Não agir corretivamente; 

• Não treinar e qualificar os envolvidos; 

• Não dominar os métodos 

Melhoria Contínua 

O processo de melhoria contínua é ininterrupto, não precisa necessariamente ter uma conclusão. Ao 
adotar a implantação do ciclo PDCA como base desta melhoria continuada, toma-se por base as 
ações corretivas do primeiro ciclo. Por isso, ao final de cada ciclo completo – e o reinício do próximo – 
observa-se um aprimoramento cada vez mais específico dos processos e suas etapas. 

Este é o grande sucesso do PDCA, já que as melhorias ocorrem a partir de outras, realizadas 
anteriormente, resultando em um processo de qualidade e produtividade. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Referências de Conteúdo 

 
Nos termos da lei brasileira (lei nº 9.610/98, art. 8º), não possuem proteção de direitos de autor: As 

ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais; 

Os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios; Os formulários em 

branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções; 

Os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos 

oficiais; As informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas; Os 

nomes e títulos isolados; O aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.  

Caso não concorde com algum item do material, entre em contato conosco, para que seja feita uma 

análise e retificação se necessário. 

A Domina Concursos não possui vínculo com nenhuma banca de concursos, muito menos garante a 

vaga ou inscrição do candidato em concurso. O material é apenas um preparatório, é de 

responsabilidade do candidato estar atento aos prazos dos concursos. 

A Domina Concursos reserva-se o direito de efetuar apenas uma devolução parcial do conteúdo, tendo 

em vista que as apostilas são digitais, e não há como efetuar devolução do material. 

 

A Domina Concursos se preocupa com a qualidade do material, por isso todo conteúdo é 
revisado por profissionais especializados antes de ser publicado. 
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SC – Brasil/ CEP 88801-520 
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