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Resumo 

 
 

Estudos têm apontando grandes dificuldades para a implantação de Governança de 

Tecnologia da Informação (GTI), no contexto das Pequenas e Médias Empresas 

(PMEs). O que se observa atualmente, além da diversidade de modelos e padrões de 

melhores práticas disponíveis no mercado para implementação de GTI, são os altos 

custos envolvidos em sua implantação e excessiva complexidade. Tendo em vista 

que, os avanços tecnológicos cada vez mais disponíveis ao contexto das PMEs 

incentivam o aumento dos gastos e investimentos na área de Tecnologia da 

Informação (TI), têm-se os estímulos para que ações voltadas aos incrementos de 

gestão e GTI possam florescer. Neste sentido, com base nas teorias de GTI e Lean 

IT (do inglês lean information technology), bem como da gestão de PMEs, realizou-se 

um estudo qualitativo por meio do qual desenvolveu-se um modelo teórico-empírico 

com o objetivo de apoiar a implementação de GTI nesses tipos de empresas. Com o 

intuito de validar a aderência do modelo proposto, realizou-se um estudo de caso em 

uma indústria de médio porte, onde os resultados iniciais observados indicam que: (i) 

as PMEs, apesar das dificuldades têm no modelo apresentado, uma possibilidade de 

incremento à gestão e Governança de TI com propensa mudança da visão acerca das 

funções da TI; (ii) que Lean IT nessas PMEs, por meio da aplicação dos princípios se 

apresenta como fator de integração para TI e negócio, promovendo tanto a 

participação dos dirigentes nas decisões de TI, quanto um melhor entendimento das 

necessidades de TI para a PME; (iii) novas formas de classificação de empresas para 

aplicação de modelos de Gestão e Governança de TI, conforme definidas e 

apresentadas na pesquisa, contribuem com a implementação de GTI, muito em 

função dos fatores qualitativos, estarem presentes nos assuntos voltadas à TI. Em 

conjunto, os resultados apresentados permitem concluir que o modelo proposto, além 

de apresentar potencial de contribuição para gestão e GTI no contexto das PMEs, 

contribui ainda com a teoria de governança de tecnologia da informação, ao 

desenvolver novos conceitos, arranjos e formas de implementação de GTI. 

 

Palavras-chave: Governança de Tecnologia da Informação, Lean Information 

Technology, Inovação, Gestão em Pequenas e Médias Empresas (PMEs). 

  



 
 

Abstract 

 

Studies have pointed out great difficulties for the implementation of Information 

Technology Governance (ITG) in the context of Small and Medium Enterprises 

(SMEs). What is observed today, besides the diversity of models and standards of best 

practices available in the market for GTI implementation, are the high costs involved 

in its implementation and excessive complexity. Given that the technological advances 

that are increasingly available to the context of SMEs stimulate the increase of 

spending and investments in the area of Information Technology (IT), the stimuli have 

the stimulus so that actions directed to the increments of management and ITG can 

flourish . In this sense, based on the theories of GTI and lean IT technology, as well as 

the management of SMEs, a qualitative study was carried out through which a 

theoretical-empirical model was developed in order to support the implementation of 

GTI in these types of companies. In order to validate the adherence of the proposed 

model, a case study was carried out in a medium-sized industry, where initial results 

indicate that: (i) SMEs, despite the difficulties presented in the presented model, IT 

management and IT Governance with a shift in vision about IT functions; (ii) that Lean 

IT in these SMEs, through the application of the principles is presented as an 

integration factor for IT and business, promoting both the participation of managers in 

IT decisions and a better understanding of IT needs for SMEs; (iii) new forms of 

business classification for application of IT Governance and Management models, as 

defined and presented in the research, contribute to the implementation of ITG, much 

as a function of the qualitative factors, to be present in IT-related issues. Taken 

together, the presented results allow to conclude that the proposed model, in addition 

to presenting potential contribution to management and ITG in the context of SMEs, 

also contributes to the theory of information technology governance, developing new 

concepts, arrangements and forms of implementation of GTI. 

 

Keywords: Information Technology Governance, Lean Information Technology, 

Innovation, Management in Small and medium-sized enterprises (SMEs). 
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1. Introdução 

 

A Tecnologia da Informação (TI), tem desempenhado um papel cada vez mais 

importante nas organizações (Lunardi, 2008). Presente em todas as áreas das 

empresas e com evoluções constantes, este papel tem sido decisivo frente aos 

principais desafios das organizações. De acordo com Assis, Perez e Viana (2017), TI 

como disciplina, vem se destacando como componente fundamental para o suporte 

operacional e gerencial de uma empresa. A TI é pervasiva (Weill & Ross, 2006). 

 

À medida que os avanços tecnológicos se tornam mais acessíveis para uso nas 

empresas e novas oportunidades de negócio são geradas, mais investimentos e 

gastos em TI são demandados. De acordo com a pesquisa anual do uso de TI nas 

empresas de Meirelles (2016), os gastos e investimentos em TI, desde 1988, têm 

crescido a uma média 7% ao ano. Ainda segundo Meirelles, nas médias e grandes 

empresas do Brasil, a média dos gastos e investimentos costuma estar entre 0,1% e 

20% da receita líquida.  

 

Segundo Weill e Ross (2006), em muitas empresas os investimentos em TI devem 

exceder 50% do capital total que é investido. Dessa forma, é fundamental que as 

empresas consigam extrair os melhores benefícios dos gastos e investimentos em TI. 

Esta dinâmica além de elevar o nível de importância atribuído à TI, também eleva o 

seu grau de dependência criando novas exigências como disponibilidade, garantia de 

continuidade dos serviços, conformidade, segurança e consistência (Tarouco & 

Graeml, 2011).  

 

Vale ainda ressaltar, que exigências governamentais e demandas regulatórias 

incrementam e realimentam as necessidades de TI e de seus novos investimentos 

nesta área. Como exemplo, podemos citar a recente obrigatoriedade de emissão de 

notas fiscais pela forma eletrônica (NF-e), exigida pela Secretaria de Estado de 

Fazenda (Sefaz) em nível nacional, a partir de 2013. Um estudo avaliativo dos 

impactos dessa exigência, mostrou que quase 80% dos empresários entrevistados 

apontaram a necessidade de investimentos em tecnologia para a implantação da NF-

e, como a principal mudança (Silva, Rosa, Bianco & Bernardo, 2014).  
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Dessa forma, seja provendo infraestrutura, sistemas de informação (SI) ou qualquer 

outra solução baseada em tecnologia com vistas ao pleno atendimento das diversas 

exigências de negócio, níveis cada vez mais elevados de gestão e controle têm sido 

exigidos. Assim, o valor da TI para o negócio depende mais do que apenas boa 

tecnologia (Weill & Ross, 2006). Para Hunter and Westerman (2009), o sucesso ou 

fracasso de uma empresa pode ser determinado pelo valor gerado ao negócio, por 

meio da correta utilização da TI.  

 

Neste sentido, diversos estudos já apontam uma correlação positiva entre o uso da 

Governança de Tecnologia da Informação (GTI) nas empresas e melhora em seus 

resultados. De acordo com Meirelles (2016), entre 2001 e 2011, para cada 1% a mais 

de Gastos e Investimentos em TI nas indústrias de capital aberto, o lucro aumentou 

7%, após 2 anos. Podemos também encontrar evidências nas pesquisas de Weill e 

Ross (2006), que afirmam que empresas que possuem uma GTI eficiente têm lucro 

20% maior do que as demais.  

 

Embora possa ser encontrado na literatura, controvérsias acerca da relação entre os 

gastos e investimentos com TI e, desempenho organizacional, conforme Costa e 

Rosini (2015), que afirmam não existir um consenso sobre o papel ou os ganhos de 

produtividade proporcionados pelos investimentos em TI nas organizações, é fato que 

a GTI é um dos fatores que mediam a relação entre os gastos com TI e o desempenho 

organizacional (Louro, 2015). Os altos investimentos em TI, segundo Chagas, 

Siqueira, Sun e Reinhard (2017) faz com que GTI ganhe importância nas 

organizações públicas e privadas. É neste contexto que a GTI surge e tem seu campo 

mais fértil. Quando bem planejada, proporciona um processo decisório claro e 

transparente, uma vez que a alta gerência possui limitada capacidade para 

atendimento das requisições de investimentos em TI (Weill & Ross, 2006). 

 

Para Sortica e Graeml (2009), a área TI é fundamental para a gestão administrativa e 

estratégica da organização. Eles consideram a TI como o núcleo central da GTI, que 

engloba um conjunto de processos inter-relacionados e interdependentes da 

organização. Porém, somente adotar uma solução baseada em tecnologia não é 

suficiente para que a organização melhore o seu desempenho (Marchand, 2005). 
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As organizações estão cada vez mais dependentes da TI (Campbell, McDonald & 

Sethibe, 2009; Schlosser, Beimborn, Weitzel & Wagner, 2015; Pereira, 2016; Raffa, 

Malik & Pinochet, 2017). De acordo com Costa e Rosini (2015), esta dependência, o 

uso de recursos cada vez mais complexos, maior demanda por transparência e 

conformidade, alinhada à necessidade de uso estratégico da TI, criaram as condições 

para o surgimento da GTI. De acordo com Van Grembergen and De Haes (2016), GTI 

é importante devido à necessidade de gerenciar, de forma eficaz, os recursos de TI 

de tal forma que eles melhorem o valor comercial das empresas. 

 

Segundo Carvalho, Romão e Faroleiro (2016), a governança de TI é também 

responsável por direcionar e controlar o uso da TI nas empresas. GTI visa assegurar 

o valor da TI por meio de seu alinhamento com os requisitos de negócio. A TI sai do 

isolamento e de acordo com Prado, Mancini, Barata e Sun (2016), se alinha aos 

objetivos estratégicos da organização em consonância com os seus principais 

processos. Este alinhamento é o principal objetivo da GTI, que considera ainda, a 

disponibilidade de recursos de TI, a continuidade dos serviços e a observância aos 

seus riscos (Fernandes & Abreu, 2014).  

 

GTI se apresenta como um ativo capaz de viabilizar o engajamento organizacional em 

torno da área de TI, de seus projetos e processos, alicerçando uma maior percepção 

para o seu valor como um todo (Weill & Ross, 2006). De acordo com Lunardi, Dolci, 

Maçada e Becker (2014), as empresas até percebem a TI como um de seus principais 

ativos, porém, ainda existe bastante complexidade nas decisões para sua adoção, 

implantação e gerenciamento. 

  

Dentro de um contexto de gestão e controle, aprimorados sobremaneira muito em 

função das exigências dos avanços tecnológicos dos últimos anos, diversos modelos, 

frameworks e melhores práticas surgiram como caminhos para o alcance da GTI. 

Somando-se ainda as exigências de regulação impostas por entidades 

governamentais, visando maior transparência, principalmente das empresas de 

capital aberto, a GTI ganhou ainda mais relevância por parte das empresas e também 

dos estudiosos do tema. 
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Curry, Marshall and Kawalek (2017), afirmam que grande parte dos frameworks de 

melhores práticas de TI trazem um conjunto de atividades que, se seguidas, resultarão 

em melhor tecnologia. Embora muitas vezes os frameworks ocorram de forma 

complementar, percebe-se uma tendência de aumento na utilização de alguns deles. 

Uma pesquisa global realizada em 2011, pelo Information Tecnology Governance 

Institute [ITGI] (2011), mostrou  crescimento na adoção de frameworks como a ISO 

27000, ITIL, ISO 20000, PRINCE, PMBOK, CMM e Six Sigma, conforme a Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Tendências no Uso de Estruturas e Padrões para GTI. 
Fonte: ITGI (2011). 

 

Contudo, esse crescente interesse por padrões ou estruturas que viabilizem GTI nas 

empresas,  passa longe de qualquer facilidade para sua adoção. As dificuldades são 

inumeras e são mais facilmente vencidas por empresas de grande porte, devido a uma 

maior estrutura, maiores aportes financeiros à área de TI e maior maturidade 

corporativa e organizacional. Segundo Van Grembergen and De Haes (2016), a 

maioria dessas estruturas (Padrões) são muitas vezes criticadas por serem mais 

apropriadas para grandes empresas e menos para pequenas e médias empresas. 

Para Lunardi (2008), GTI tem sido amplamente apontada como um dos principais 

componentes das grandes organizações. Tanto que, segundo a pesquisa do ITGI 

(2011), além das grandes empresas apresentarem uma tendência de utilização da 

maioria dos padrões, modelos ou normas existentes no mercado, elas também são 



17 
 

mais intensas do que nas empresas de pequeno porte, conforme apresentado na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1  

Práticas de GTI por tamanho da Organização. 

 
Práticas de GTI 

 
PMEs 

Empresas 
de Grande 

Porte 

Framework de GTI 20,5% 44,7% 

Princípios de TI 30,6% 46,1% 

Políticas e Padrões de TI 46,9% 71,7% 

Definição e Gestão de Procesos de TI 35,9% 51,1% 

Práticas de monitoramento da Performance de TI 33% 43,5% 

Mecanismos específicos para mensuração de performance e melhoria da GTI 16,1% 25,4% 

Estruturas de GTI 13,4% 34% 

Fonte:  ITGI (2011). 

 

As práticas identificadas na pesquisa do ITGI, mostradas na Tabela 1, além de 

evidenciarem uma predominância no contexto das grandes empresas, apontam ainda 

para a complexidade de GTI, independentemente de porte, ao considerarmos a 

abrangência  de  cada uma daquelas práticas. Tomando como exemplo apenas os 

Frameworks de governança de TI, a diversidade apresentada pelos modelos, padrões 

e estruturas, bem como o objetivo a que se propõe cada um deles, já corroboram com 

esta ideia.  

 

De acordo com o ITGI (2011), foram identificados vários desses padrões, mostrando 

que as empresas se utilizam de uma gama de possibilidades para  a implementação 

de GTI, conforme apresentado na Figura 2. 
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Figura 2 - Estruturas e Padrões utilizados como Base para a Abordagem GTI. 

Fonte: ITGI (2011). 

 

Em estudo mais recente, realizado somente com empresas Brasileiras, Lunardi et al. 

(2014) apresentaram resultados com uma diversidade similar, conforme a Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Principais direcionadores GTI entre as empresas brasileiras. 
Fonte: Lunardi et al. (2014). 

 

Logo, ao considerarmos as demais práticas apresentadas na pesquisa do ITGI, 

mostradas na Figura 2 - os princípios de TI, políticas e padrões, processos de TI 

definidos e gerenciados, práticas globais de monitoramento de desempenho de TI, 

mecanismos para medir especificamente o desempenho/progresso da Governança de  
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TI e a governança das estruturas de TI - teríamos uma compreensão complementar 

da complexidade mencionada. Sem considerar ainda, que cada uma delas demanda 

tempo, esforço e custo para implantação. Conforme Prado et al. (2016), o fator custo 

de implantação e complexidade de seus processos, pode inviabilizar a GTI nas 

organizações. Para Giampaoli (2010), a dificuldade de implementação de novas 

práticas sugeridas pelos frameworks de mercado, levam as empresas a investirem 

muito com pouco retorno, devido ao grande número de variáveis envolvidas na adoção 

de um modelo de boas práticas. De acordo com Silva e Gomes (2014), a implantação 

destes modelos, muitas das vezes, são extensas e complicadas. Não obstante, há 

risco ainda, de serem dispendiosas  e de desviarem a atenção da gestão para o que 

realmente importa, que é a entrega dos serviços de TI (Lourenço, 2011). 

 

Contudo, podemos inferir diante do exposto, que o fator custo e complexidade hora 

mencionados, podem ser fatores que contribuem com um menor índice de iniciativas 

de GTI nas pequenas e medias empresas (PMEs), configurando-se importante lacuna 

a ser preenchida. Segundo Martins (2016), embora as PMEs possuam uma realidade 

diferente das grandes empresas, especialmente em relação aos recursos e 

competências na área de TI, objetivam os mesmos benefícios. Micro e Pequenas 

Empresas, segundo Wamuyu (2017), também exigem uma correta organização da TI 

para fornecer-lhes as funcionalidades essenciais de suporte aos seus processos de 

negócios. Portanto, mesmo que iniciativas de GTI sejam mais predominantes no 

contexto das grandes organizações, acreditamos que as PMES também possam se 

beneficiar de sua adoção. Logo, torna-se cada vez mais urgente, a necessidade de 

revisão das teorias e frameworks existentes, com vista ao desenvolvimento de 

alternativas que levem em conta  a realidade específica das PMEs (Van Grembergen 

& De Haes, 2016). 

 

As PMEs representam uma importante parcela da economia nacional e, nos últimos 

anos, têm suscitado novo interesse entre os pesquisadores envolvidos com temas 

ligados à gestão e à competitividade. A importância da TI também aparece 

referenciada, uma vez que independentemente de tamanho, ramo de atividade, 

mercado e outros fatores, as PMEs fazem uso constante de TI. Salvo aquelas 

empresas cuja atividade fim seja a TI, como os pequenos provedores de serviços de 

TI, o grau de informatização delas, pode determinar o nível e quantidade de seus 
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investimentos. De acordo com Meirelles (2016), as maiores taxas de investimentos e 

gastos em TI, são das empresas menos informatizadas. 

 

Levando-se em conta que o acesso ao crédito para as PMEs é mais limitado, 

iniciativas mais fortemente voltadas para terceirização de serviços de TI em 

detrimento às aquisições, são mais comuns. De acordo com dados do ITGI (2011), as 

pequenas empresas terceirizam totalmente as atividades de TI, em um percentual 

10% maior do que as grandes empresas. Tal prática, por sua vez, exige ainda mais 

da PME em termos de gestão e governança, tanto do ponto de vista dos serviços 

prestados, quanto dos investimentos necessários. 

 

Logo, exigências governamentais, os altos investimentos e gastos demandados pela 

área de TI e os incrementos de serviços de TI terceirizados, são aspectos cobertos 

por GTI, com clara aderência às PMEs. Outros fatores também aderentes às PMEs, 

são apresentados por Fernandes e Abreu (2014) como fatores motivadores de GTI, 

sejam eles a dependência do negócio em relação à TI, marcos de regulação, 

integração tecnológica e segurança da informação.  

 

Se por um lado, encontramos nas PMEs fatores que justificam ou motivam iniciativas 

voltadas à GTI, por outro, tem-se em sua implantação, o seu maior desafio. Podemos 

dizer que a referida complexidade e custo de implantação dos modelos existentes, 

fazem parte desse desafio. Contudo, pensar a implantação desses modelos nas PMEs 

com a mesma abordagem utilizada nas empresas de grande porte, não nos parece 

promissor ao desafio mencionado. Ayat, Masrom and Sahibuddin (2011), também nos 

alertam sobre limitações e restrições para implementação de princípios de GTI nas 

PMEs. Dessa forma, torna-se urgente uma abordagem voltada à simplicidade, que 

elimine os excessos e complexidades desnecessárias, tornando os referidos 

mecanismos de GTI mais acessíveis ao contexto das PMEs. 

 

Para isso, uma abordagem relativamente nova, possível, promissora e transformadora 

se apresenta como uma alternativa aos propósitos mencionados. Trata-se de Lean 

Information Technology (Lean IT), ou seja, a aplicação do pensamento Lean aos 

serviços de TI. Esta abordagem busca maior eficiência e uso dos recursos e funções 
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críticas de TI. Eficiência é primordial ao contexto das empresas, principalmente das 

PMEs.  

 

De acordo com Bell and Orzen (2016), a magnitude dos gastos com projetos de TI 

mal implementados ou que falharam, as consequências negativas ocasionadas por 

sistemas instáveis e inflexíveis, que geram informação de má qualidade e o completo 

desalinhamento das atividades de TI com a estratégia de negócios, não são mais 

aceitáveis.  

 

Este desalinhamento, de acordo com Bell and Orzen (2016), é causado por uma 

complexidade desnecessária ou desperdício, presente nas redes de negócios, como 

concorrência intensa, combinações de negócios, regulação e segurança. As PMEs 

não estão imunes a esta complexidade, por serem muitas vezes atraídas para essas 

mesmas redes de negócios (Bell & Orzen, 2016). O fato é que embora afetadas pela 

mesma complexidade, as PMEs levam desvantagem por não terem a sofisticação e 

os orçamentos comparáveis aos das grandes empresas. 

 

Assim, torna-se imprescindível não somente um nível elevado de Gestão e 

Governança de TI, mas também uma mentalidade voltada à produtividade, melhor 

aproveitamento dos recursos e eliminação dos desperdícios. Para Ohno (1997), todo 

elemento de produção que aumenta os custos e não agrega valor, refere-se ao 

desperdício e deve ser eliminado para o aumento da eficiência.  Para Trombini e 

Vendrame (2013), o desperdício é um fator prejudicial à produtividade das empresas. 

Levando-se em consideração que, de acordo com World Economic Forum [Wef] 

(2017), o Brasil ocupa atualmente a posição de 80º no ranking dos países mais 

competitivos, tomamos estas preocupações com elevada importância.  

 

O que nos leva à necessidade de reavaliação da importância das tarefas de TI, 

cortando as não essenciais e utilizando de forma mais eficiente os recursos 

disponíveis, por meio da redução do tempo despendido aos procedimentos dos 

processos de cada uma dessas tarefas (Bharosa et al., 2011). Vale ressaltar que 

muitos desses processos são concebidos, implantados e geridos por meio de modelos 

de maturidade, padrões e frameworks de melhores práticas. 
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Segundo Bell and Orzen (2016), uma gama de modelos de maturidade de processo 

utilizados, como CMM, ISO, ITIL, etc., não são implementados ou sustentados de 

forma eficaz. Geralmente a implantação desses modelos são impulsionados por uma 

consultoria externa que se utiliza tão somente de autoridade, perdendo a adesão dos 

empregados, o que culmina em resistência e incapacidade de sustentar melhorias 

sem a constante supervisão. 

 

Ainda de acordo com Bell and Orzen (2016), está variedade de modelos de melhores 

práticas, até produzem resultados significativos, embora localizados, ao prover 

melhoria de desempenho para o negócio e os sistemas de informação. Contudo, uma 

transformação duradoura não é controlada apenas de cima para baixo, como 

preconizada pelos modelos citados. É por isso que o pensamento Lean ao não impor 

uma abordagem prescritiva, contribui com uma nova perspectiva.  

 

Dessa forma, a aplicação desses frameworks, combinados com os princípios Lean, 

conforme sugerido por Engelholm and Wiström (2012), apresenta uma abordagem 

que permite um ritmo gerenciável e sincronizado para a mudança de processos de 

negócios. Embora este tema seja relativamente novo e segundo Kobus, Westner and 

Strahringer (2017), a literatura acadêmica apresente poucas informações sobre a 

aplicação de Lean, nossa proposta neste trabalho visa um modelo de GTI expandindo 

os princípios Lean ao contexto de TI nas PMEs.  

 

Logo, a tendência de aumento dos gastos e investimentos em TI cria o cenário 

propício para o aperfeiçoamento da gestão e da governança. E este aperfeiçoamento 

deve levar em consideração a realidade de uso de tecnologia da empresa. Muito 

embora os benefícios da GTI possam ser alcançados em qualquer empresa, 

independentemente de porte, seus requisitos, necessidades e abrangência podem 

variar de forma substancial. Neste sentido, a busca por um modelo pragmático que 

contemple está nuance é fator direcionador deste trabalho. Pois não podemos pensar 

em ambientes estáticos imunes às mudanças. É preciso melhorar o desempenho dos 

processos e serviços de TI, garantindo um fluxo contínuo de valor, onde se tenha o 

necessário e apenas o necessário para a sustentação do negócio.  
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Logo, é neste sentido que, tendo em vista as evidências positivas do uso de GTI, as 

necessidades para sua adoção, a complexidade e custos elevados das iniciativas de 

implantação, incrementadas pelas altas demandas de investimento na área de TI, bem 

como uma necessidade por eliminação de processos desnecessários, surge a 

questão norteadora deste trabalho: como possibilitar que as pequenas e médias 

empresas obtenham a governança de tecnologia da informação? 

 

1.1. Objetivos Geral e Específicos 

 

Visando responder à questão norteadora da pesquisa, foi definido o seguinte objetivo 

geral: Propor e verificar a aderência de um novo modelo de GTI  baseado em Lean IT  

para PMEs.  

 

Como objetivos específicos, este trabalho pretende:  

 

• Propor um modelo de Governança de Tecnologia da Informação baseado 

em Lean Information Technology para PMEs. 

 

• Validar a aderência do modelo propoto,  por meio de um estudo de caso em 

um grupo empresaral do setor metal-mecânico de MG e SP.  

 

1.2. Justificativa 

 

Os avanços tecnológicos incorporados aos processos de negócio nos últimos anos, 

as exigências de mercado em função de um acirramento frente a concorrentes e uma 

pressão para resultados rápidos, têm contribuído para a complexidade da 

administração de TI. Este cenário acaba por exigir a aplicação de novos modelos e 

melhores práticas que possam contribuir com entregas mais eficientes e criação de 

valor para as empresas. E tomando o contexto das PMEs, cuja disponibilidade 

financeira, estrutura, processos e maturidade organizacional para incrementos de 

gestão não são equiparáveis aos das grandes empresas, faz-se necessário inovar em 

maneiras mais práticas e simples para este fim. 

 

http://scholar.google.com.br/scholar?q=lean+information+technology&hl=pt-BR&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwiD5_6A3NrXAhURlpAKHURdDNEQgQMIKTAA
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Por exemplo, em uma empresa de pequeno porte, cujas restrições mencionadas estão 

presentes, as funções de TI existentes para suportar as rotinas de trabalho e os 

processos de negócio, poderiam sofrer incrementos positivos com iniciativas mais 

simples que as viabilizassem. De acordo com Cruz, Andrade e Figueiredo (2011), as 

organizações que adotam e implementam modelos de governança e controle de TI 

têm mais chances de entenderem como a TI funciona e como gerenciar os riscos e 

benefícios associados à TI. De acordo com Marchand (2005), as empresas não 

querem gastar mais do que o mínimo necessário para que ela funcione 

eficientemente. 

 

Porém, da mesma forma, não é difícil perceber a existência das funções da TI, 

suportando de alguma forma as rotinas de trabalho e os processos de negócio. Logo, 

faz-se necessário um modelo que permita os benefícios da GTI, mesmo que a 

empresa possua uma infraestrutura de TI modesta ou básica, se comparada com a 

estrutura das grandes organizações. 

 

Segundo Jordão, Souza and Avelar (2014), a pesquisa é justificada sempre que seus 

resultados contribuem para um segmento substancial da sociedade. Portanto, além 

de preencher a lacuna supramencionada, este estudo procurou trazer contribuições 

teóricas e gerenciais ao disponibilizar possibilidades de incremento de gestão e GTI 

para o universo das PMEs – que, segundo Khalique et al. (2015), se constituem em 

mais de 90% das empresas em atividade no mundo. 

 

Este trabalho difere de outras publicações à medida que, mirando nas PMEs, propõe 

um modelo de GTI adaptável que objetiva proporcionar formas mais simples e 

transparentes, nos assuntos relacionados a TI, para estes grupos de empresas.  

 

Lean é um conceito bastante utilizado e associado a diferentes objetivos, porém, Lean 

IT surgiu recentemente.  Além de sua aplicação na Indústria, podemos encontrar Lean 

para escritórios, desenvolvimento de software, projetos, etc.  Logo novos estudos que 

referenciam, aplicam ou geram novos conhecimentos sobre o assunto são 

importantes contribuições. 
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A dinâmica do mercado e a competitividade cada vez maior exigem das empresas 

uma postura diferente e mais estruturada, principalmente em relação ao uso e 

evolução de seus ativos de TI. A área de TI nos dias de hoje está em uma posição de 

grande importância dentro das organizações.  

 

Considerando que um investimento em TI é um investimento na própria empresa 

como um todo, modelos de gestão e Governança podem desempenhar importante 

papel, pois a tecnologia é um agente significativo e transformador no processo de 

negócio.  

 

Tendo em vista, que os gastos e investimentos com TI vão continuar a crescer, 

qualquer incremento aos modelos de Gestão e Governança de TI que contribuam 

com: o alcance de maior eficiência; a capacidade de garantia de suporte aos objetivos 

e estratégias organizacionais; o valor aos serviços entregues; uma mitigação 

adequada dos riscos; e um efetivo retorno sobre os investimentos realizados; tornam 

ainda mais relevantes propostas de pesquisas nesta área.  

 

Outro importante aspecto, refere-se à Governança Corporativa (GC). De acordo com 

o ITGI (2011), a Governança de Tecnologia da informação (GTI) é considerada um 

aspecto crítico da GC, para que as empresas alcancem sucesso em uma economia 

da informação. Dessa forma, acredita-se que todo o ferramental abordado nesta 

pesquisa, possa servir de subsídio ao trabalho da GC e das ações de compliance. 

Considerada um subconjunto da GC, a GTI assume um papel de grande importância 

nas organizações, pois a presença da TI, seu desempenho e relação com as 

estratégias de negócio, bem como com as políticas e responsabilidades podem afetar 

as organizações. De acordo com Peterson (2004), GTI envolve a aplicação de 

princípios de GC para dirigir e controlar a TI de forma estratégica. 

 

Sob o ponto de vista acadêmico, a pesquisa é pertinente, por tratar além de tema 

relevante e atual, de tema que levanta questões sobre GTI fora do contexto das 

grandes organizações. E por se tratar de um mestrado profissional, da possibilidade 

de se ter um resultado prático evidenciado em empresas da região de MG. Ainda sob 

o ponto de vista acadêmico, o trabalho traz contribuições relevantes, à medida que 

propõe um modelo de Governança que se desdobra em outras contribuições como: 
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Uma análise dos principais modelos de GTI referenciados na literatura; um modelo de 

GTI baseado nos princípios Lean IT, com abordagem prática para PMEs; e por fim, 

um estudo de caso da aplicação do modelo proposto em uma organização real, que 

poderá servir de referência para trabalhos futuros.  

 

O presente trabalho é relevante para o autor, visto que o próprio é um profissional 

atuante na área de gestão de TI, onde os conhecimentos adquiridos servirão para o 

próprio aperfeiçoamento profissional.  

 

Para a organização pesquisada, justifica-se pela possibilidade de elevação do nível 

de maturidade da gestão e governança de TI e sua contribuição para o negócio a partir 

do fortalecimento do alinhamento com o negócio e busca pela eficiência de seus 

processos. 
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2. Referencial Teórico 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a síntese dos principais modelos, 

frameworks e padrões de melhores práticas para gestão e Governança de TI utilizados 

no mercado, segundo a literatura. Antes, porém, faremos algumas considerações 

acerca da importância, uso e evoluções da TI, bem como os principais aspectos das 

PMES. 

 

2.1. O papel da TI e sua Gestão 

 

A TI não é uma disciplina de fácil compreensão. Não raramente, diretores 

administrativo-Financeiro com a função de dirigir a TI da empresa, sentem-se 

surpresos ao tomarem conhecimento da necessidade de alguns projetos e 

investimento da área, envolverem cifras significativas. Incrementos de gastos e 

investimentos em TI, conforme já mencionado anteriormente, contribuíram com a 

mudança de foco exercida pela TI nas empresas.  Segundo Assis et al. (2017), a TI 

tem preconizado um papel fundamental para desenvolvimento e gestão estratégica 

nas organizações. 

 

Para Venkatraman (1994), a TI que tinha um foco predominantemente operacional, 

evoluiu para um papel de promovedor de criação e manutenção de estruturas de 

negócios mais flexíveis. Este papel além de fortalecer a TI por meio de investimentos, 

também o promoveu com maior participação nos objetivos estratégicos do negócio, 

convergindo, nos dias atuais, em um alinhamento entre TI e o negócio. 

  

Este papel da TI, o qual Lobato (2000) denomina como papel estratégico da TI, exige 

um processo estruturado para gerenciar e controlar as iniciativas da TI, objetivando 

melhorias nos processos organizacionais e garantia de retorno dos investimentos. Na 

mesma linha Henderson and Venkatraman (1993), porém, referindo-se ao 

alinhamento estratégico entre as funções de TI e os objetivos organizacionais como 

integração, apontam sua importância como um dos principais fatores de retorno do 

investimento e agregação de valor ao negócio.  
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De acordo com Luftman (2000), alinhamento estratégico de TI e negócios, consiste 

na aplicação da TI de forma apropriada e oportuna, em harmonia com as estratégias 

de negócios, metas e necessidades da organização. A TI além de essencial, fornece 

informações para a tomada de decisões estratégicas (Henderson & Venkatraman, 

1993).  

 

Para que o alinhamento estratégico seja possível, as organizações devem fazer 

melhor uso dos recursos tecnológicos, transformando as informações em um 

diferencial competitivo, por meio da percepção sobre o verdadeiro papel da TI para os 

negócios (Mendes, Caldas e Cândido, 2011). Caso essa percepção não seja 

alcançada, a TI corre o risco de ser considerada como estrategicamente irrelevante 

(Lobato, 2000). Logo, o alinhamento estratégico entre negócio e TI tem sido uma das 

principais preocupações dos gestores em todo o mundo (Almeida & Santos, 2015).  

 

Porém, esta abordagem quase unânime encontra em Ciborra (1997), uma corrente 

que argumenta caminhos diferentes ao exposto.  De acordo com o autor, não é 

necessário um modelo estruturado de planejamento estratégico de TI para se alcançar 

o sucesso estratégico das aplicações de TI. Este sucesso pode ser atingido por meio 

de um processo gradual e por tentativas (Ciborra, 1997). Esta abordagem, nos parece 

bem mais aderente ao contexto das PMEs. Em grande parte das empresas de porte 

menor, de acordo com Mendes et al. (2011), geralmente não há preocupações com o 

alinhamento entre as estratégias de negócios e as TI.  

 

Logo, iniciativas voltadas à uma mudança de percepção acerca do papel da TI nas 

PMEs contribuiria com mudanças neste quadro. Uma delas é a própria GTI, que 

segundo Giampaoli (2010), tem sido o conceito mais utilizado atualmente para 

alcançar o alinhamento estratégico entre a TI e o negócio. Ainda que o alinhamento 

da TI com o negócio não seja visto com prioridade nas PMEs, o uso da TI por elas 

tende a refletir mudanças nesta perspectiva, à medida que o negócio se torna mais 

dependente dela. De acordo Sallé (2004), a função da TI nas empresas tipicamente 

evoluem seguindo 3 estágios, conforme mostra a Figura 4.  
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Figura 4 - Evolução da Função da TI nas Organizações. 
Fonte: Sallé (2004). 

 

De acordo com Sallé (2004) a partir do momento que as empresas evoluem para 

provedores de serviço ou governança de TI, acontece uma integração total dos 

processos de TI com os processos de negócio. A partir deste momento, apesar de 

alinhados, o gerenciamento e a governança permanecem distintos. Algumas 

definições apresentam o gerenciamento de TI como um importante agente de 

Governança. Porém, vale ressaltar que a gestão de TI considera a área de TI apenas 

como uma área de suporte, enquanto a governança de TI, a considera como uma área 

fundamental para a organização. Embora estes dois marcos nas funções da TI dentro 

da empresa, possam estar correlacionados, pode-se encontrar na literatura 

argumentos de diferenciação. 

 

De acordo com Peterson (2004) existem evidentes diferenças entre Gestão e 

Governança de TI: Fazer a gestão das operações de TI e fornecer serviços e produtos 

de TI de forma eficiente e eficaz, são responsabilidades do gerenciamento de TI; Já 

GTI, deve contribuir para as atuais operações e desempenho do negócio, além de 

transformar e posicionar a TI para enfrentar os desafios futuros. Esta diferenciação 

aparece mais claramente evidenciada no trabalho de Assis (2011), que tabelou vários 

itens de comparação entre as duas principais funções da TI, conforme a Tabela 2. 
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Tabela 2  

Diferenças entre a Governança de TI e a Gestão de TI. 

 
Fonte: Assis (2011). 

 
Para Costa e Rosini (2015), no âmbito dos modelos de gestão, a GTI surge para 

conduzir a gestão dos serviços de TI evitando riscos desnecessários, desde que 

adotada de forma apropriada. Logo, para os autores, na adoção de um modelo de 

GTI, espera-se controlar a execução e a qualidade dos serviços de TI prestados à 

empresa. Para Sortica e Graeml (2009), a área TI é fundamental para a gestão 

administrativa e estratégica da organização. Eles consideram a TI como o núcleo 

central da GTI, que engloba um conjunto de processos inter-relacionados e 

interdependentes da organização. 

 

De Acordo com Lunardi (2008), a Governança de TI é muito mais ampla que a Gestão 

de TI por envolver todas as questões da organização que estão relacionadas à 

tecnologia. Este relacionamento passa pela definição de direitos e responsabilidades 

sobre as decisões de TI, pela aprovação de investimentos e projetos tecnológicos, 

pelo monitoramento e manutenção da TI existente e, por fim, pela avaliação do valor 

entregue pela TI à organização (Lunardi, 2008).  
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Uma vez estabelecida tanto as diferenças quanto as relações entre a gestão e 

governança de TI, podemos entrar propriamente no tema.  

 

2.2. Governança de TI 

 

Apesar das definições de Governança de TI existentes não capturarem de forma 

ampla o seu conceito, de acordo com Webb, Pollard and Ridley (2006), podemos 

encontrar diversas delas, cada qual com a sua abordagem, foco e delimitação. 

Embora tenha herdado muito da disciplina de GC, ao longo do tempo GTI se 

desenvolveu como uma disciplina própria que ainda carece de consenso (Adachi, 

2008). 

 

Segundo Rowlands, Haes and Van Grembergen (2014), GTI é um tópico atual e 

importante nas pesquisas de SI. Para os autores, embora o conceito de cultura de GTI 

seja relativamente novo, a existência de várias definições para o termo, já refletem a 

falta de entendimento comum. 

 

De acordo com Weill e Ross (2006), embora o interesse e a preocupação generalizada 

com GTI seja bastante recente, o seu conceito existe no mundo dos negócios quase 

há tanto tempo quanto os computadores. 

 

Para Weill e Ross (2006) GTI não se trata de tomada de decisões especificas sobre 

TI. Eles a definem como: “A especificação dos direitos decisórios e do framework de 

responsabilidades para estimular comportamentos desejáveis na utilização da TI” 

(Weill & Ross, 2006, p. 8). Nota-se nesta definição, apresso especial ao estimulo de 

um comportamento desejável para uso da TI. Este comportamento, alinhado à 

estratégia e direcionado pela cúpula da empresa, mostram a relação entre GC e GTI. 

 

Para ITGI (2003), GTI consiste na liderança, estruturas e processos organizacionais 

que garantam a sustentabilidade das estratégias e objetivos da organização por meio 

da aplicação de TI. Para Lunardi, Becker, Maçada and Van Grembergen (2017), o 

objetivo da governança de TI é garantir que o valor do negócio guie a escolha e a 

implementação do investimento em TI. 
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De acordo com Peterson (2004), embora nas últimas décadas muitos debates e 

especulações tenham sido realizados, GTI continua sendo um fenômeno efêmero e 

confuso, que ressurge sempre com novas táticas e estratégias de integração cada vez 

mais complexas. Mesmo com mais de 30 anos de pesquisa empírica, teórica e 

práticas de gestão, GTI ainda apresenta muitas brechas a serem superadas 

(Peterson, 2004). 

 

De acordo com Louro (2015), a falta de compreensão da essência da GTI por parte 

dos gestores, pode ser uma das causas dos muitos investimentos em TI não 

alcançarem o retorno esperado.  A busca por incrementos de gestão motivou o 

surgimento e aperfeiçõamento de diversas práticas voltadas à GTI. De acordo com 

Looso and Goeken (2010), diversos modelos de melhores práticas com seus 

mecanismos de gestão e governança de TI, ganharam visibilidade nas organizações 

e na comunidade acadêmica nos últimos anos.  

 

Segundo Louro (2015), pode-se perceber que nas últimas décadas o termo GTI se 

expandiu ganhando importância crescente devido à característica ubíqua dos 

investimentos em TI e seu papel crescente na integração organizacional. Para 

Peterson (2004), GTI atende a dois assuntos-chave: O valor que a TI proporciona à 

organização e o controle e diminuição dos riscos relacionados à TI. Em suas 

pesquisas Weill e Ross (2006) constataram, após estudarem 250 empresas de 33 

países diferentes, que as empresas com melhor desempenho governam a TI de forma 

diferente das demais.  

 

A partir da análise de várias definições revisadas na literatura, Webb et al. (2006) 

revelaram cinco elementos base para governança de TI: alinhamento estratégico, 

entrega de valor por meio de TI, gestão do desempenho, gerenciamento de riscos, 

controle e prestação de contas. Em trabalho similar, Adachi (2008) apresenta outros 

elementos: vantagem competitiva, alinhamento estratégico, direitos e 

responsabilidades sobre decisões, estrutura de decisão e processos.  

 

Xue, Liang and Boulton (2008), caracterizam a Governança de TI como um conjunto 

de mecanismos voltadas ao controle e direção da organização com foco em seus 

objetivos, de forma a mitigar os riscos em relação ao retorno da TI. 



33 
 

 

A diversidade de elementos encontrados nas definições de GTI, dá a tônica não 

somente da complexidade inerente à sua definição, mas também ao seu entendimento 

e consequente implantação. Além do fato de não se ter uma definição acerca do que 

de fato seja GTI, diversas iniciativas para sua implantação disponíveis por meio da 

utilização de frameworks e padrões de melhores práticas, ainda contribuem com essa 

complexidade.  

 

Uma das iniciativas para a associação entre a Governança Corporativa e a de TI, foi 

o framework apresentado por Weill e Ross (2006). Relacionando GC e GTI, os autores 

propuseram um framework onde o alto escalão (Equipe Executiva Sênior) estabelece 

a governança dos ativos fundamentais por meio do direcionamento da estratégia e 

dos comportamentos desejados, conforme apresentado em sua definição de GTI e na 

Figura 5. Para os autores, é por meio de cada um desses ativos fundamentais, em 

conjunto ou de forma independente, que a organização gera valor e concretiza suas 

estratégias. 

 

 

Figura 5 - Governança Corporativa e dos Principais Ativos da Organização. 
Fonte: Weill e Ross (2006). 
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Ainda de acordo com os autores do framework, a maturidade na governança dos 

ativos varia de forma significativa na maioria das empresas. Porém, aquelas que 

apresentam mecanismos comuns para vários ativos, alcançam melhores 

desempenhos. Os ativos mais bem governados são os financeiros e físicos. Um dos 

piores, são os ativos de informação (Weill & Ross, 2006). 

 

Três questões para a Governança de TI eficaz são apresentados por Weill e Ross 

(2006): quais decisões de TI devem ser tomadas para garantir a gestão e o uso 

eficazes da TI; quem deve tomar essas decisões; e como decisões serão tomadas e 

monitoradas. Estas questões são respondidas por meio de três mecanismos de 

implementação de GTI: 

 

• Estruturas de tomada de decisão - São descritas por meio de um grupo de 

cinco dimensões inter-relacionadas sobre a TI e os arquétipos que especificam 

os direitos decisórios, conforme a Tabela 3.  

 
Tabela 3  

Domínios de decisão em TI que dever ser tomadas 

Princípios de TI Declarações de alto nível sobre como a TI é usada para suportar o 

negócio da organização 

Arquitetura de TI Políticas, diretrizes e alternativas técnicas para padronização e 

integração de dados, aplicações e processos de negócio 

Estratégias de 

infraestrutura 

Definições sobre os serviços de TI a serem providos e suas estratégias 

de contratação, provimento e gestão 

Necessidades de 

negócio 

Identificação das necessidades e oportunidades para aplicação de 

soluções de TI na organização 

Priorização de 

investimentos 

Definição de critérios para seleção e gestão do portfólio de projetos de 

TI na organização 

Fonte: Weill e Ross (2006). 

 

Os arquétipos descritos por Weill e Ross (2006), conforme a Tabela 4, são 

utilizados na especificação dos direitos decisórios. Cada um deles, identifica o 

tipo de pessoa envolvida na tomada de decisão.  
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Tabela 4  

Arquétipos de Governança de TI. 

 
Fonte: Weill e Ross (2006). 

 

Para uma governança eficaz, cinco decisões-chave (apresentadas nas 

colunas), são relacionadas com arquétipos de especificação dos direitos 

decisórios (apresentadas nas linhas), conforme a Tabela 5. A relação entre 

quem deve ter a responsabilidade por tomar e contribuir com cada tipo de 

decisão representa o desafio de todas as empresas (Weill & Ross, 2006). 

 

Tabela 5  

Matriz de Arranjos de Governança. 

 
Fonte: Weill e Ross (2006). 

 

• Processos de alinhamento – Os principais processos de alinhamento são o 

processo de aprovação de investimentos em TI, processo de exceções à 
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arquitetura, acordos de nível de serviço, acompanhamento de projetos e 

rastreamento formal do valor de negócio. 

  

• Abordagens de comunicação – As abordagens de comunicação de Weill e 

Ross (2006), destinam-se a difundir por toda a empresa as decisões e 

processos de Governança de TI e os respectivos comportamentos desejáveis. 

As principais abordagens descritas são a comunicação da alta gerência, 

comitês formais, escritório de Governança de TI e os portais baseados na Web. 

 

Outra importante abordagem para GTI é o modelo proposto por Fernandes e  Abreu 

(2014), denominado IT Governance Extended Model. Este modelo é baseado no Ciclo 

da Governança de TI, que inter-relaciona domínios, componentes e mecanismos, 

conforme a Figura 6.  

 

 
Figura 6 - O ciclo da Governança de TI: Domínios e componentes. 
Fonte: Fernandes e Abreu (2014). 
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Muito embora o modelo se apresente de forma completa, abordando os principais 

aspectos de uma boa GTI, os próprios autores elencam barreiras para a sua 

implantação nas pequenas empresas. De acordo com Fernandes e Abreu (2014), 

barreiras como acesso ao crédito, a falta de estudos formais dos dirigentes, de 

conhecimentos e de tecnologia de serviços ou de produção, dificultam até mesmo a 

aplicação de princípios básicos de gestão de TI. Dessa forma, os autores apresentam 

uma lista de recomendações de práticas gerenciais para uso nas pequenas e médias 

empresas, que podem ser implantadas sem um plano elaborado. 

 

As principais barreiras para a implantação de GTI em pequenas e médias empresas, 

de acordo com Fernandes e Abreu (2014) e respectivas ações recomendadas para 

sua mitigação são apresentadas na Figura 7. 

 

 
Figura 7 - Ações de mitigação das barreiras de implantação da Governança de TI. 
Fonte: Fernandes e Abreu (2014). 

 

São muitas as ferramentas, mecanismos, modelos e melhores práticas atribuídos para 

uso em GTI. Dependendo do autor, diferentes abordagens são utilizadas. Para fins 

desse referencial teórico, vamos utilizar como base, o trabalho de Fernandes e Abreu 

(2014) que apresentam os principais modelos e melhores práticas referenciados tanto 

no meio acadêmico quanto profissional, conforme a Tabela 6.  
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Tabela 6  

Classificação dos modelos e melhores práticas de GTI. 

Modelos de Melhores Práticas e o Modelo de Governança de TI 

Modelos Abrangentes de Governança de TI 

Modelos para Gerenciamento de Serviços de TI 

Modelos para Gerenciamento de Sourcing 

Modelos para Gerenciamento de Projetos 

Fonte: adaptado de Fernandes e Abreu (2014). 

 

Tal escolha justifica-se pela disponibilidade do material, atualidade, relevância e 

elevada reputação dos autores e da própria publicação. Porém, diferentemente dos 

autores, não se pretende ser tão completo e muito menos explorar os modelos em 

sua totalidade. Tão pouco, servir de guia para implementação dos mesmos. Nosso 

objetivo é apresentar os modelos à luz de seus objetivos e estrutura de processos, 

servindo de base para um olhar mais crítico acerca das possibilidades de implantação 

nas PMEs. 

 

2.2.1. Modelos Abrangentes de Governança de TI 

 

Alguns modelos de referência, abordam a GTI de forma mais abrangente, abordando 

os princípios e diretrizes tanto no que se refere à organização de TI quanto ao 

relacionamento com as demais organizações como clientes e fornecedores 

Fernandes e Abreu (2014). A Tabela 77 apresenta os dois principais modelos. 

 

Tabela 7  

Modelos Abrangentes de Governança de TI. 

Classificação Modelo de melhores 
práticas 

Modelo de melhores práticas 

Modelos 
Abrangentes de 
Governança de TI 

ISO/IEC 38500 Trata a Governança Corporativa de TI. 

Cobit Modelo abrangente aplicável para a governança e 
o gerenciamento da TI em âmbito corporativo. 

Fonte: adaptado de Fernandes e Abreu (2014). 
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2.2.1.1. ISO/IEC 38500 

 

A ISO / IEC 38500 é uma norma internacional para a governança corporativa de 

tecnologia da informação publicada pela Organização Internacional de Normalização 

(ISO) e a Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC). Traduzida e publicada em 2009 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas [ABNT] (2009), a Norma ISO/IEC 

38500:2009 tem o intuito de fornecer aos proprietários, diretores, parceiros e gerentes 

executivos de organizações, orientações e princípios para o uso efetivo, eficiente e 

aceitável da tecnologia da informação (ABNT, 2009).  

 

Segundo Fernandes e Abreu (2014) esta norma é aplicável a todas as organizações, 

incluindo organizações públicas e privadas, pequenas ou grandes, entidades 

governamentais, além de organizações sem fins lucrativos, para uso atual e futuro da 

TI. 

 

A ISO / IEC 38500 define a governança de TI como um subconjunto ou domínio de 

governança organizacional, ou no caso de uma corporação, governança corporativa 

(ABNT, 2009). Tem como propósito, garantir para as partes interessadas o 

cumprimento da norma com vistas a uma governança corporativa de TI confiável. 

 

2.2.1.1.1. Histórico 

 

De acordo com o portal http://www.iso.org, a ISO começou em 1946 a partir de uma 

reunião de delegados de 25 países, que tinham o intuito de criar uma nova 

organização internacional que facilitasse a coordenação internacional e unificação dos 

padrões industriais. Desde então a ISO conta com mais de 19000 normas 

internacionais que cobrem quase todos os aspectos da tecnologia e do negócio. 

Derivado do grego isos, que significa igual, a ISO está presente em 170 países e seu 

lema é que independentemente do país e da língua, a ISO seja representativa de igual 

forma. Logo, a força do nome ISO traz para suas normas uma reputação 

mundialmente reconhecida.  

 

A ISO / IEC 38500:2009 é uma tradução da ISO/IEC 38500:2008 elaborada pelo 

Technical Committee Information technology (ISO/IEC JTC1). Este novo padrão, em 

http://www.iso.org/
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sua primeira versão, oferece princípios para o aperfeiçoamento no desempenho das 

empresas, por meio de uma proposta de Governança de Tecnologia da informação. 

Embora não seja passível de certificação, a Norma ISO para GTI tem servido de base 

para a elaboração de outros modelos, a exemplo do COBIT 5 (ISACA, 2012). 

 

No ano de 2015, foi lançada a ISO/IEC 38500:2015, segunda versão da norma que 

cancela e substitui a primeira edição de 2008. Contudo, para fins desse trabalho, não 

tomaremos o contexto das atualizações propostas pela nova versão, por três motivos: 

O primeiro é que a norma ainda é recente e não houve tempo hábil para seu estudo e 

pesquisa; O segundo motivo, é que a norma até o momento desta redação, ainda não 

foi traduzida pela ABNT, o que de certa forma restringe seu acesso, interesse e 

adoção pelas empresas pertencentes ao grupo das PMEs; O Terceiro e mais 

importante, é que a ISO/IEC 38500:2008 é referência direta na elaboração de outros 

modelos, como o COBIT 5, que será tratado em outra sessão. Portanto, consideramos 

que a nova versão da norma ISO possa ser mais utilmente considerada nas análises 

dos modelos cuja referência seja a norma atualizada.  

 

2.2.1.1.2. O Modelo de GTI ISO/IEC 38500:2009 

 

O modelo de GTI proposto pela norma, prevê que os executivos governem a TI por 

meio de três atividades principais: Avaliação, que avalia o uso atual e futuro da TI; 

Direção, que envolve dirigir, preparar e implementar os planos e políticas para 

assegurar que o uso da TI cumpra os objetivos empresariais; e Monitoramento, que 

visa monitorar a conformidade com as políticas e com o desempenho, em relação ao 

que foi planejado de acordo com ABNT (2009), conforme a Figura 8. 
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Figura 8 - Modelo para Governança corporativa de TI. 
Fonte: ABNT (2009). 

 

Conforme o modelo de GTI proposto pela ISO / IEC 38500:2009, estas atividades 

devem ser executadas para cada um dos princípios da norma, que serão 

apresentados na próxima sessão, estrutura do Modelo. 

 

2.2.1.1.3. Estrutura do Modelo 

 

De acordo com ABNT (2009), as diretrizes para a implementação de GTI eficaz são 

preconizados em seis princípios, que seguem o ciclo Avaliar-Dirigir-Monitorar, 

conforme será apresentado nos tópicos seguintes. Este ciclo serve de apoio para que 

os diretores garantam a aplicação dos princípios.  Embora não descreva o como, 

quando ou por quem seriam implementados, estes princípios expressam o 

comportamento preferido na orientação para a tomada de decisão. Dessa forma, 

encontra-se sempre na descrição das atividades do ciclo Avaliar-Dirigir-Monitorar de 

cada princípio, a palavra “Convém” reforçando a ideia de comportamento preferido. 

 

a) Responsabilidade 
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O princípio da responsabilidade aborda o entendimento e aceitação das 

responsabilidades relacionadas à TI, tanto para os indivíduos quanto para os 

grupos da organização. Os responsáveis pelas ações também têm autoridade para 

desempenhar tais ações (ABNT, 2009). 

 

• Avaliar - Convém aos dirigentes avaliarem as opções de delegação de 

responsabilidades, bem como as competências daqueles a quem for 

delegada a responsabilidade pela tomada de decisão em TI. 

 

• Dirigir – convém aos dirigentes exigirem o cumprimento dos planos de 

acordo com as responsabilidades delegadas e o recebimento de 

informações necessários ao correto cumprimento de suas 

responsabilidades e compromissos. 

 

• Monitorar – Convém aos dirigentes monitorar para que os mecanismos 

apropriados de GTI sejam estabelecidos e que aqueles que receberam 

responsabilidades reconheçam e compreendam suas responsabilidades. 

Convém ainda, monitorar o desempenho daqueles a quem foi delegada 

responsabilidade pela GTI. 

 

b) Estratégia 

 

Neste princípio, a estratégia de negócio da organização leva em conta as 

capacidades atuais e futuras de TI. Os planos estratégicos para TI devem 

satisfazer às necessidades atuais e contínuas da estratégia de negócio da 

organização (ABNT, 2009). 

 

• Avaliar - Convém aos dirigentes avaliar os desenvolvimentos em TI para 

que estejam apoiando o negócio e que as atividades de TI estejam 

alinhadas com planos e políticas da organização. Esta avaliação visa 

assegurar que a utilização da TI seja submetida a análise e avaliação de 

risco de acordo com normas nacionais e internacionais. 
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• Dirigir – Convém aos dirigentes a preparação de planos e políticas para 

que a organização seja beneficiada com o uso da TI. Eles devem encorajar 

os dirigentes a apresentarem propostas para usos inovadores de TI. 

 

• Monitorar – Convém monitorar o progresso das propostas de TI aprovadas 

e se os benefícios com a TI estão sendo alcançados. 

 

c) Aquisição 

 

Este Princípio é direcionado à realização de aquisições com base em análises 

validas e apropriadas, por meio de tomada de decisões claras e transparentes. 

Estabelece ainda o equilíbrio entre benefícios, oportunidades, custos e riscos da 

TI, de curto e longo prazo (ABNT, 2009). 

 

• Avaliar - Convém que os dirigentes avaliem as opções de fornecimento da 

TI. 

 

• Dirigir – Convém que os dirigentes deem a devida orientação para que os 

ativos de TI sejam adquiridos de forma apropriada. Eles ainda devem 

certificar-se de que os acordos de fornecimento darão suporte às 

necessidades da organização. 

 

• Monitorar – Convém aos dirigentes monitorar os investimentos de TI de 

forma a assegurar que eles fornecem as capacidades requeridas. O 

monitoramento visa à compreensão mútua dos objetivos da aquisição por 

parte da organização e dos fornecedores. 

 

d) Desempenho 

 

Nesse princípio, o foco é direcionado à garantia de que a TI é adequada ao 

propósito de apoiar a organização, fornecendo serviços, níveis de serviço e 

qualidade de serviço, necessários para atender aos requisitos atuais e futuros de 

negócio (ABNT, 2009). 
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• Avaliar - Convém aos dirigentes avaliar proposições dos gerentes para 

assegurar que a TI apoiará os processos de negócio. Avaliar os Riscos em 

relação à continuidade do negócio, à integridade da informação e à proteção 

dos ativos de TI. Cabe ainda, avaliar a eficácia e o desempenho do sistema 

de GTI da organização. 

 

• Dirigir – Convém que os dirigentes assegurem a alocação de recursos 

suficientes, de forma a garantir que a TI atenda às necessidades da 

organização, de acordo com prioridades acordadas e restrições 

orçamentárias. 

 

• Monitorar – Convém que os dirigentes monitorem até que ponto a TI dá 

suporte ao negócio, até que ponto os recursos e o orçamento foram 

priorizados de acordo com os objetivos do negócio e até que ponto as 

políticas são seguidas corretamente. 

 

e) Conformidade 

 

Já o princípio da conformidade, está interessado em garantir que o uso da TI 

satisfaça as obrigações legais, ou seja, que cumpra com toda a legislação e os 

regulamentos obrigatórios. As políticas e práticas são claramente definidas, 

implementadas e fiscalizadas (ABNT, 2009). 

 

• Avaliar – Convém que os dirigentes avaliem até que ponto a TI cumpre com 

as obrigações de conformidade interna e externa (compliance) e 

conformidade interna com o seu sistema de governança de TI. 

 

• Dirigir – Convém aos dirigentes exigir dos responsáveis por estabelecer 

mecanismos regulares, que a TI esteja de acordo com as exigências legais, 

que políticas sejam estabelecidas e cumpridas e que as ações de TI sejam 

éticas (Fernandes & Abreu, 2014). 

 



45 
 

• Monitorar – Convém aos dirigentes monitorar o cumprimento e a 

conformidade da TI por meio de relatos apropriados e práticas de auditoria. 

Cabe ainda aos dirigentes monitorar as atividades de TI para assegurar o 

cumprimento das exigências ambientais, de privacidade, de gerenciamento 

do conhecimento estratégico e de preservação da memória organizacional. 

 

f) Comportamento Humano 

 

Por fim, este princípio está voltado para a definição de políticas, práticas e decisões 

de TI com o intuito de demonstrar respeito pelo comportamento humano, as quais 

incluem as necessidades atuais e futuras para todos os envolvidos no processo 

(ABNT, 2009). 

 

• Avaliar - Convém aos dirigentes avaliar as atividades de TI para garantir 

que os comportamentos humanos sejam identificados e apropriadamente 

considerados. 

 

• Dirigir – Convém que as atividades de TI sejam compatíveis com as 

diferenças de comportamento humano e que os riscos, oportunidades, 

constatações e preocupações possam ser identificados e relatados por 

qualquer pessoa a qualquer momento. 

 

• Monitorar – Convém que os dirigentes monitorem as atividades de TI para 

garantir que os comportamentos humanos identificados permaneçam 

relevantes e que lhes sejam dadas a devida atenção, bem como se as 

práticas de trabalho são consistentes com o uso apropriado da TI.  

 

2.2.1.1.4. Considerações sobre o modelo 

 

Os conceitos trazidos pela norma podem ser importantes para a alta direção das 

empresas no entendimento de suas responsabilidades em relação a TI. Seus 

princípios podem inclusive, servir de base para a construção de outros modelos, 

conforme será visto em outras sessões.  
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O fato da norma não trazer o “como” fazer acontecer nas organizações, pode torná-la 

um pouco distante da realidade das PMES. A menos que outros fatores contribuam 

com a mudança desse cenário. De acordo com Fernandes e Abreu (2014) para que 

conceitos como este da norma ISO/IEC 38500 cheguem a alta administração da 

empresa e que haja uma compreensão de seu efetivo papel, uma exigência por 

regulação externa deve ser acentuada, ou seja, quanto mais regulada, maior será sua 

necessidade por compliance e gestão de riscos. Contudo, ainda que exigências 

regulatórias possam existir também no contexto das PMEs, trata-se apenas de uma 

das motivações de GTI, sendo preciso encontrar o “como fazer” para as demais. 

 

2.2.1.2. Cobit 

 

O Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) é um modelo 

de referência (Weill & Ross, 2006), que aborda a Governança de TI de forma holística, 

abrangendo os seus princípios e diretrizes no âmbito das organizações de TI e seus 

relacionamentos com clientes, fornecedores, parceiro, etc. (Fernandes & Abreu, 

2014). 

 

O COBIT foi criado pelo Information Systems Audit & Control Association (ISACA), 

entidade que tem a missão de pesquisar, desenvolver, publicar e promover um 

conjunto de objetivos de controle para tecnologia em linha com o mercado, atualizado, 

internacional e aceito em geral (ISACA, 2012). Mantido pelo IT Governance Institute 

[ITGI] (2011) como um recurso educacional para chief information officers (CIOs), 

gerência sênior, gerência de TI e profissionais de controle, o COBIT é um framework 

de melhores práticas que visa orientar estes profissionais quanto à gestão e controle 

de TI (ITGI, 2011).  

 

Embora a versão 4.1 do COBIT ainda seja a versão mais comumente utilizada (Sousa, 

2014), tomaremos como referência apenas sua última versão, de 2012. 

 

2.2.1.2.1. Histórico 
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O COBIT nasceu em 1996 como um Check List para auditoria de TI, onde em sua 

primeira versão, apresentava um conjunto de objetivos de controle para as aplicações 

de negócio (ISACA, 2012).  Em 1998, uma nova versão já apresentava uma série de 

atualizações de referência, voltadas para auditoria de TI enfatizando claramente o 

controle. Nesta versão foram incluídas ferramentas de suporte à implementação e a 

especificação de objetivos de alto nível (ISACA, 2012).  

 

Para manter-se atualizado, o COBIT incorporou os princípios da lei Sarbanes & Oxley 

(SOX), nome dos proponentes da Lei criada nos USA para coibir fraudes, a exemplo 

das praticadas por empresas como o caso da ENRON (ISACA, 2012). De acordo com 

Weill e Ross (2006), essas fraudes tornaram o tema Governança Corporativa 

dominante no mundo dos negócios. Em sua terceira versão, apesar do foco em 

gerenciamento, o COBIT continha um guia de Governança Corporativa (ISACA, 

2012). 

 

Somente em 2005, em sua versão 4.0, o COBIT passou a focar mais na Governança 

de TI e não na auditoria, embora tenha mantido a ideia de controle, por meio de 

medições de indicadores de TI. A versão 4.1 foi lançada em 2007 com vários 

refinamentos em relação à versão anterior (ISACA, 2012). 

 

Por fim, em 2012 o ISACA publica o COBIT 5. De acordo com Fernandes e Abreu 

(2014), o COBIT 5 foi totalmente reestruturado, passando a ser um framework de 

negócio completo para governança e gerenciamento de TI, integrando o conteúdo de 

várias publicações do próprio ISACA, que foram descontinuadas.  

 

Conhecer e entender a evolução do COBIT é importante pois ressalta como GTI 

gradativamente foi sendo constituída no framework, desde seus primórdios até os dias 

atuais. A Figura 9 apresenta a síntese dessa evolução. 
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Figura 9 - Evolução do Cobit. 
Fonte: ISACA (2012). 

 

Para o COBIT 5 a informação é a moeda de troca do século 21, cujo ciclo de vida 

depende fundamentalmente da TI. Ela é importante para empresas mundiais, 

governos, entidades sem fins lucrativos e, pequenas e médias empresas (ISACA, 

2012).  

 

Neste sentido, a qualidade das decisões tomadas por cada tipo de empresa é 

subsidiada pela qualidade das informações e confiança depositada nelas. De acordo 

com Mansur (2009), para atender aos requisitos de negócio, o COBIT 5 leva em 

consideração que as informações atendam aos critérios de controle, como eficiência, 

eficácia, confidencialidade, integridade, disponibilidade, conformidade e 

confiabilidade.  

 

Por isso, manter a qualidade da informação para suportar as decisões de negócios e 

atingir a excelência operacional, por meio da aplicação eficiente e confiável da 

tecnologia é um dos principais objetivos do COBIT 5. Entre outros objetivos, podemos 

citar a otimização dos custos de serviços de TI, o controle dos riscos de TI em níveis 

aceitáveis, a geração de valor para o negócio por meio da utilização eficaz e inovadora 

de TI habilitada nos objetivos estratégicos (ISACA, 2012).  
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2.2.1.2.2. Estrutura do Modelo 

 

O COBIT 5 é composto por um modelo prescritivo e avaliativo, e guias habilitadores 

de processos e informações da Governança de TI (ISACA, 2012). Para alcançar os 

objetivos mencionados, o COBIT 5 é estruturado em 5 princípios, conforme a Figura 

10. 

 

 

Figura 10 - Os Cinco Princípios do COBIT 5. 
Fonte: ISACA (2012). 

 

Com o intuito de demonstrar como estes princípios direcionam o gerenciamento e a 

GTI empresarial, detalharemos cada um deles nas sessões seguintes. 

 

a) Atender as necessidades das partes interessadas (Stakeholders) 

 

Empresas existem para criar valor a seus Stakeholders, que podem apresentar 

necessidades conflitantes (ISACA, 2012). Logo, o desafio é decidir entre os seus 

diferentes interesses de valor na tomada de decisão de avaliação de recursos, 

benefícios e riscos. De acordo com Fernandes e Abreu (2014), a governança está 
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ligada às atividades de negociação e decisão, tendo em vista as necessidades das 

várias partes interessadas envolvidas.  

 

O COBIT 5 propõe um desdobramento dessas necessidades em um sistema de 

metas corporativas em cascata, que permite a definição de prioridades para 

implementação, melhoria e garantia da Governança de TI empresarial, conforme 

a Figura 11. 

 

  

Figura 11 - O sistema de metas em cascata do COBIT. 
Fonte: adaptado de ISACA (2012). 

 

De acordo com Fernandes e Abreu (2014), os benefícios realizados, a otimização 

dos recursos e dos riscos são considerados os principais objetivos de governança 

e estão relacionados com as metas corporativas para criação de valor.  

 

b) Cobrir a organização de ponta a ponta 

 

Para o ISACA (2012), o COBIT 5 integra a Governança empresarial de TI com a 

Governança corporativa. Esta é uma das principais características do COBIT 5, 

que considera todas as funções e processos (internos e externos) cobrindo a 

empresa de ponta a ponta, além de tratar as informações e tecnologias 

relacionadas, como ativos.  Na versão 4.1 havia uma concentração na área de TI. 
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De acordo com Fernandes e Abreu (2014), os seguintes componentes formam um 

sistema de governança, conforme a Figura 12. 

 

 

Figura 12 - Componentes do sistema de Governança do Cobit 5. 
Fonte: adaptado de ISACA (2012) e Fernandes e Abreu (2014). 

 

• Habilitadores da governança: são os recursos organizacionais utilizados 

para a governança, como princípios, frameworks, estruturas, processos e 

práticas. De acordo com ISACA (2012), a ausência desses recursos ou 

habilitadores podem afetar a capacidade da empresa de criar valor. 

 

• Escopo da governança: é a área que será efetivamente governada, 

engloba desde um ativo tangível ou intangível até uma entidade ou toda a 

empresa. 

 

• Papéis, atividades e relacionamentos: definem quem são as partes 

interessadas, como elas estão envolvidas na governança, o que elas fazem 

e como devem interagir dentro do escopo do sistema de governança. 

 

 

c) Aplicar um framework integrado único 

 

O COBIT 5 nos permite a interação com outras ferramentas e métodos em conjunto 

como ITIL, PMBOK, CMMI, ISO/IEC 27001 e 27002, os quais trataremos em 



52 
 

sessões posteriores. Por apresentar uma arquitetura simples que serve como uma 

fonte consistente e integrada de diretrizes para utilização desses modelos, o 

COBIT pode ser considerado um framework integrado e único (Fernandes & 

Abreu, 2014). 

 

d) Possibilitar uma abordagem holística 

 

O COBIT 5 descreve um conjunto de sete categorias de habilitadores com o intuito 

de apoiar a implementação de uma governança. De acordo com Fernandes e 

Abreu (2014), estes habilitadores possuem grande influência no sucesso da 

Governança e do Gerenciamento da TI. Para o ISACA (2012), os habilitadores são 

os fatores que, individualmente e coletivamente, influenciam se algo vai funcionar 

e são impulsionados pelo desdobramento de metas. A Figura 13 mostra os 

habilitadores da empresa (Fernandes & Abreu, 2014). 

 
Figura 13 - Habilitadores da empresa no Cobit 5. 
Fonte: adaptado de ISACA (2012). 

 

✓ Princípios, políticas e estruturas - São aquelas que auxiliam a traduzir 

comportamentos desejados em um guia prático para o dia a dia.  

✓ Processos - são os que descrevem práticas e atividades para atingir 

objetivos específicos e também apoiam o atingimento das metas globais 

relacionadas à TI.  
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✓ Estruturas organizacionais - são entidades de tomada de decisões-chave 

em uma empresa. 

✓ Cultura, ética e comportamento - Dos envolvidos, geralmente são 

subestimados como fatores críticos de sucesso para as atividades de 

governança e gerenciamento.  

✓ Informação - é gerada e utilizada pela empresa, que a mantém em 

funcionamento e que, no nível operacional, é parte integrante do seu 

produto principal. 

✓ Serviços, infraestrutura e aplicações - Que apoiam a organização com 

processamento e serviços de TI.  

✓ Pessoas, habilidades e competências - Estão presentes nas pessoas e 

são requeridas para a execução das atividades relacionadas ao escopo 

pretendido. 

 
Segundo Fernandes e Abreu (2014), todos os habilitadores mencionados 

possuem um conjunto de dimensões comuns, que fornece uma forma simples 

e estruturada para lidar com eles, permitindo que as interações sejam 

gerenciadas e facilitadas para obtenção de saídas robustas e bem 

estruturadas. A Figura 14 mostra as dimensões dos habilitadores. 
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Figura 14 - Dimensões e gestão do desempenho dos habilitadores do Cobit 5. 
Fonte: Fernandes e Abreu (2014). 

 
De acordo com Fernandes e Abreu (2014), cada habilitador possui partes 

interessadas internas e externas com interesses que devem estar refletidos nas 

metas corporativas e estas metas devem ser definidas em função dos 

resultados esperados. Cada habilitador possui um ciclo de vida completo e seu 

desempenho deve ser medido em função das saídas produzidas por eles e da 

maneira como eles estão funcionando. 

 

e) Separar Governança de Gerenciamento 

 

Segundo o ISACA (2012), o framework COTIT 5 faz uma clara distinção entre 

Governança e Gerenciamento. Além de englobarem diferentes tipos de atividades, 

requerem estruturas organizacionais diferentes e servem a diferentes propósitos. 

Cada atividade associada é diferenciada pelos habilitadores de processo. 

 

De acordo com Fernandes e Abreu (2014), a Governança assegura que as partes 

interessadas sejam consideradas na determinação dos objetivos corporativos a 

serem atingidos, estabelecendo prioridades, tomada de decisão e monitoramento 
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do desempenho em conformidade com os objetivos acordados. Já o 

Gerenciamento, planeja, constrói, executa e monitora atividades em alinhamento 

com a direção estabelecida pelo grupo de governança, visando o atingimento dos 

objetivos empresariais (ISACA, 2012). Em geral, Governança é uma 

responsabilidade do corpo diretivo da empresa e o Gerenciamento é uma 

responsabilidade da gerência executiva, liderada pelo CEO (Fernandes & Abreu, 

2014). 

 

2.2.1.2.3. O Modelo de Referência de Processos do COBIT 

 

Com uma proposta de ser suficientemente genérico, o COBIT 5 provê um modelo de 

referência para GTI, bastante abrangente. Em relação às versões anteriores, de 

acordo com Costa e Rosini (2015), o COBIT 5 apresenta como principal diferencial a 

clara diferenciação entre as atividades de governança e gestão de TI. Outro ponto 

importante também trazido na versão 5 do COBIT é o seu alinhamento com os 

requisitos da Norma ISO/IEC 38500 para a área de Governança. O modelo define e 

descreve processos agrupados em áreas-chave de Governança e Gerenciamento, 

conforme a Figura 15. 

 

 

Figura 15 - Áreas-chave e domínios de processos do COBIT 5. 
Fonte: Fernandes e Abreu (2014). 
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O modelo de referência de processos do COBIT 5 apresenta uma avançada 

orientação para a Governança e o Gerenciamento distribuídos em 37 processos em 

cinco grupos, conforme a Tabela 8 (ISACA, 2012). Cada um dos processos contém 

um conjunto de componentes inter-relacionados para identificação, descrição e 

declaração de seu propósito, metas, orientações, atividades, entradas e saídas, etc. 

 

Tabela 8  

Domínios e Áreas-Chave do COBIT 5. 

Áreas-Chave Domínios 

Governança Evaluate, Direct and Monitor (EDM) 

 

Gerenciamento 

Align, Plan and Organise (APO) 

Build, Acquire and Implement (BAI) 

Deliver, Service and Support (DSS) 

Monitor, Evaluate and Assess (MEA). 

Fonte: adaptado de ISACA (2012). 

 

a) Domínio de Governança 

 

Para Governança Corporativa de TI, há um grupo de cinco processos, dedicados no 

domínio Evaluate, Direct and Monitor (EDM). Neste domínio são definidas as práticas 

de avaliação, direção e monitoração, conforme apresentado na Figura 16. 

 

 

Figura 16 - Domínios do COBIT 5 EDM (Avaliar, Dirigir e Monitorar).  
Fonte: adaptado de Fernandes e Abreu (2014). 

 

b) Domínio de Gerenciamento 
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Os processos para a área de gerenciamento são mostrados nos demais grupos. São 

32 processos no total. Alguns deles podem ser levados em consideração para o 

planejamento estratégico, bem como para o gerenciamento dos serviços. Dos 32 

processos, 13 estão no APO, 10 no BAI, 6 no DSS e 3 no MEA. 

 

O domínio APO (Alinhar, Planejar e Organizar), possui abrangência estratégica e 

tática (Fernandes & Abreu, 2014). Diversas perspectivas de comunicação, 

planejamento e gerenciamento são utilizadas para que a TI possa contribuir para os 

objetivos de negócio (ISACA, 2012). A Figura 17 mostra os seus 13 processos.  

 

 

Figura 17 - Domínios do COBIT 5 (Alinhar, Planejar e Organizar). 
Fonte: adaptado de Fernandes e Abreu (2014). 

 

O domínio BAI (Construir, Adquirir e Implementar) de acordo com Fernandes e Abreu 

(2014), visa identificar, desenvolver e adquirir soluções de TI para execução da 

estratégia estabelecida, bem como manter e gerir as mudanças nos sistemas a fim de 

garantir a continuidade dos respectivos ciclos de vida. Na Figura 18 são apresentados 

os 10 processos deste domínio. 

 

 

Figura 18 - Domínios do COBIT 5 (Construir, Adquirir e Implementar). 
Fonte: adaptado de Fernandes e Abreu (2014). 
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Já o domínio DSS (Entregar, Reparar e Suportar), cobre a entrega dos serviços 

requeridos. Segundo Fernandes e Abreu (2014), inclui o gerenciamento de segurança 

e continuidade, reparo de equipamentos, suporte aos serviços para os usuários, 

gestão dos dados e da infraestrutura operacional. A Figura 19 apresenta os seus 6 

processos. 

 

 

Figura 19 - Domínios do COBIT 5 (Entregar, Reparar e Suportar). 
Fonte: adaptado de Fernandes e Abreu (2014). 

 

Por fim o domínio MEA (Monitorar, Avaliar e Medir), visa garantir a qualidade dos 

processos de TI. De acordo com Fernandes e Abreu (2014), este domínio visa 

assegurar a governança e conformidade dos objetivos de controle por meio de 

mecanismos de acompanhamento e avaliação interna e externa. A Figura 20, 

apresenta os três processos deste domínio. 

 

 

Figura 20 - Domínios do COBIT 5 (Monitorar, Avaliar e Medir). 
Fonte: adaptado de Fernandes e Abreu (2014). 

 

2.2.1.2.4. Considerações sobre o modelo  

 

O modelo do ISACA define vários objetivos ao longo de seus cinco domínios, mas não 

determina como alcançá-los. Porém, uma série de diretrizes para apoiar as práticas 

do COBIT 5 devem ser seguidas. Elas são baseadas em um ciclo de vida de melhoria 

contínua que abordam o atual contexto das empresas e sua cultura. Necessitam do 

envolvimento apropriado de todas as partes interessadas, do reconhecimento de 
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todos os pontos fracos no contexto da TI e de quaisquer eventos que possam impactá-

la, entre outras (ISACA, 2012).  

 

De acordo com Prado et al. (2016), o controle das atividades de TI por meio de 

objetivos é um dos pontos fortes do COBIT. Esta característica conecta o sucesso de 

uma implementação COBIT ao providencial conjunto de objetivos claramente 

definidos na empresa. Segundo Looso and Goeken (2010), o COBIT foi mais 

frequentemente utilizado após entrada em vigor da Lei Sarbanes-Oxley de 2002, 

tornando evidente a motivação ancorada nos requisitos de supervisão, que forçaram 

a aplicação do modelo. Logo, a busca por conformidade se tornou um dos principais 

agentes de motivação à sua adoção.  Mesmo com este grande viés no controle, ao 

enfatizar a conformidade regulatória, o COBIT como um modelo, pode ajudar as 

organizações a aumentar o valor obtido da TI. 

 

Para Carvalho et al. (2016), a implementação de práticas de gestão e governança 

baseadas em COBIT 5 contribuem com uma melhor compreensão da importância 

estratégica das TI. De acordo com o ISACA (2012), o COBIT 5 pode ser implementado 

em ambientes empresariais menores, contudo, no contexto de mercado, percebe-se 

sua adoção mais fortemente concentrada em ambientes cuja infraestrutura de TI é 

mais consolidada e os processos de TI mais maduros ou padronizados. Devido à sua 

amplitude, adotar COBIT significa desenvolver e manter uma estrutura capaz de 

garantir um sistema de gerenciamento de qualidade voltada à TI.  

 

Empresas de grande porte reconhecem essa necessidade e investem nessa estrutura. 

O que não acontece com as PMEs, que além de não possuírem uma infraestrutura 

tão consolidada ou mesmo mínima para a implementação do framework, também não 

alcançam a percepção de necessidade de gerir sua TI por meio de um sistema de 

gerenciamento de qualidade. De acordo com Giampaoli (2010), a complexidade e 

abrangência do COBIT, dificultam o seu entendimento e consequente utilização. 

 

Em empresas de grande porte, ambos os aspectos citados já se encontram 

correlacionados, ou seja, no plano estratégico de TI, por exemplo, a TI pode ser 

direcionada a responder de acordo com uma norma vigente ou de acordo com 

auditorias necessárias. Logo GTI contribui para que a TI possa estar em de acordo, 
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contribuindo com o compliance do negócio. Já no contexto das PMEs, que muitas 

vezes sequer planejamento estratégico existe, existe uma lacuna entre “para onde o 

negócio vai” e “como a TI pode ajudar”. O que pode deixar as questões regulatórias a 

mercê de ações isoladas ou reativas. 

 

Além de uma estrutura de governança de TI, conforme apresentado em detalhes no 

modelo, podemos dizer ainda que o COBIT é um conjunto de ferramentas de suporte 

que auxilia os gestores em suas rotinas e desafios diários. Segundo Hamidovic (2010), 

estas ferramentas ajudam os gerentes a superar a lacuna entre os requisitos de 

controle, questões técnicas e riscos de negócio, além de permitir o desenvolvimento 

claro de políticas e boas práticas para o controle de TI em toda a organização. Para 

Mansur (2009), uma das principais vantagens da adoção do COBIT é um maior 

alinhamento entre TI e negócio por meio da disseminação do seu papel e importância 

nos processos empresariais 

 

Embora aplicável a todos os setores da empresa, com foco nas áreas de nível 

estratégico e tático, o modelo apresenta uma limitação ao deixar a parte operacional 

sem a devida cobertura. O que abre possibilidades de aplicação combinadas com 

outros modelos. Logo, tanto pelas especificidades quanto pelas limitações, assim 

como a maioria dos modelos, o COBIT deve ser adaptado para que efetivamente 

possa contribuir com suas necessidades. Sua versão 5, com novas definições e 

produtos, se apresenta mais madura e mais alinhada à ISO/IEC 38500, com enfoques 

adequados para auditoria, riscos e segurança da informação. 

 

2.2.2. Modelos para Gerenciamento de Serviços de TI 

 

Mais conhecida pela sigla em inglês ITSM (Information Technology Service 

Management), o Gerenciamento de Serviços de TI, de acordo com Fernandes e Abreu 

(2014), é um conjunto de capacitações organizacionais, que de forma especializada, 

fornecem valor aos clientes por meio de serviços. 

 

Formado pela combinação de pessoas, processos e ferramentas, o ITSM objetiva 

assegurar a qualidade dos serviços dentro de uma organização. Envolve desde os 

requisitos de concepção até o monitoramento e avaliação da qualidade pós 
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implantação. Embora a prática mais utilizada seja a ITIL, de acordo com Cannon et al. 

(2011), existem diversas outras, conforme a Tabela 9, as quais pretende-se fazer uma 

breve apresentação, focando nos principais aspectos de cada uma.  

 
Tabela 9  

Modelos para Gerenciamento de Serviços de TI. 

 
Classificação 

Modelo de melhores 

práticas 

 
Escopo do modelo 

 

M
o

d
e
lo

s
 p

a
ra

 G
e
re

n
c
ia

m
e
n

to
 d

e
 S

e
rv

iç
o

s
 

d
e
 T

I 

 

ISO/IEC 20000 

Norma abordando requisitos e melhores 

práticas para a gestão de serviços de TI. 

ITIL– Information Technology 

Infrastructure Library 

Serviços de TI, segurança da informação, 

infraestrutura, ativos e aplicativos etc. 

 

Outros modelos 

para 

gerenciamento 

de serviços de TI 

CMMI 

Services 

Capability Maturity Model Integration para 

Serviços 

MPS-BR 

Serviços 

Modelo brasileiro para a melhoria das práticas 

de serviços 

 

 

USMBOK 

Universal Service Management Body of 

Knowledge - Gerenciamento de serviços de 

qualquer natureza (inclusive de TI). 

MOF Microsoft Operations Framework 

Fonte: adaptado de Fernandes e Abreu (2014). 

 

2.2.2.1. ISO/IEC 20000 

 

A ISO/IEC 20000 é uma norma internacional, altamente recomendada às 

organizações que fornecem serviços de TI. Embora possa parecer, à primeira vista, 

fora do contexto desse trabalho, acreditamos que o serviço seja parte fundamental 

para o sucesso da TI, principalmente no contexto das PMEs, logo ter uma ideia dos 

preceitos que podem nortear fornecedores de serviços de TI pode ser de grande ajuda 

aos responsáveis pelos departamentos de TI das empresas, em especial nas PMEs. 

Dessa forma, pretende-se apresentar de forma suscita os principais aspectos da 

norma, considerados relevantes, ao contexto deste trabalho.  

 

De acordo com Fernandes e Abreu (2014), o objetivo da norma é regulamentar um 

padrão para o Gerenciamento de Serviços de TI, uniformizando os conceitos e a visão 

dos seus processos de implementação, permitindo aos provedores de serviços de TI 
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compreender como poderão planejar, executar, verificar e melhorar continuamente a 

qualidade dos serviços entregues, em conformidade com os requisitos de negócio de 

seus clientes. É comum encontrarmos a aplicação da ISO/IEC 20000 em conjunto 

com outras normas, porém, com um foco específico no Gerenciamento de Serviços 

de TI. 

 

2.2.2.1.1. Histórico 

 

A norma ISO/IEC 20000 nasceu em 2005, da evolução da norma BS 15000 (British 

Standards Institution’s Standard for IT Service Management), que foi o primeiro padrão 

internacional direcionado para a gestão de serviços de TI. Tal evolução se fez 

necessária para conceder maior alcance à norma, uma vez que por ser uma norma 

Britânica, dificultava sua difusão em países fora da Europa e Ásia. Outro ponto 

importante é a relevância de um padrão internacional para o gerenciamento de 

serviços. Segundo Fernandes e Abreu (2014), a norma traz um entendimento comum 

sobre os aspectos de TI, que são responsáveis por 80% dos gastos totais em TI na 

maioria das empresas.  

 

A segunda edição da Parte 1 da norma ISO/IEC 20000 publicada em 2010 apresentou 

alguns refinamentos, alinhamento a outros padrões e introdução aos conceitos de 

Sistema de Gestão de Serviços (SGS), os quais serão apresentados na sessão 

seguinte. Atualmente a norma possui 5 partes. No Brasil, as partes 1 e 2 foram 

adequadas pela ABNT em 2008. Para fins desse trabalho, usamos a versão lançada 

em 2011. 

 

2.2.2.1.2. Estrutura do modelo 

 

A ISO/IEC 20000 está estruturada em cinco partes. Para fins desse trabalho, 

abordaremos apenas o núcleo e os requisitos, constantes da parte 1 da norma, onde 

se tem a formalização do SGS. A Tabela 10 mostra a síntese  de cada uma das cinco 

partes da norma. 

 

Tabela 10  

Estrutura da ISO/IEC 200000 – A cinco partes da norma. 
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Parte Descrição Síntese 

1 Requisitos do SGS Contém o núcleo e os requisitos da norma. 

 

2 

Código de Prática Orientar um melhor planejamento de melhorias nos serviços 

ou auditoria para certificação da parte 1 da norma. 

 
3 

Diretrizes de Escopo Orienta escopo e aplicabilidade da norma aos diversos tipos 

de organizações de serviços de TI. 

 
4 

Modelo de Referência de 

Processos 

Utilizada para definição dos processos de Gerenciamento de 

Serviços de TI. 

 
5 

Exemplo de Plano de 

Implementação 

Apoia preparação para a implementação de um Sistema de 

Gerenciamento de Serviços de TI. 

Fonte: adaptado de ABNT (2011) e Fernandes e Abreu (2014). 

 

Segundo a ABNT (2011), um SGS  é um conjunto de elementos inter-relacionados 

para estabelecer e cumprir politicas e objetivos. De acordo com Fernandes e Abreu 

(2014) o SGS é a espinha dorsal da norma. Por meio dela, se determina a direção e 

institui-se o controle das atividades de gerenciamento de serviços. É no SGS que 

definimos todas as políticas, os objetivos, os planos, os processos, os documentos e 

os recursos de gerenciamento de serviços requeridos para o desenho, a transição, a 

entrega e a melhoria dos serviços e para o pleno atendimento aos requisitos da norma 

(ABNT, 2011). A Figura 21 ilustra o SGS, o qual apresentaremos em mais detalhes. 
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Figura 21 - Sistema de Gestão de Serviços (SGS). 
Fonte: adaptado de ABNT (2011). 

 

a) Sistema de gestão de serviços (SGS) 

 

Nesta sessão são apresentados os Requisitos gerais para um sistema de gestão de 

serviços encontrados também em outras normas (ABNT, 2011; Fernandes & Abreu, 

2014). 

 

✓ Responsabilidade da direção: o compromisso da alta direção com o 

desenvolvimento, implementação, manutenção e comunicação das políticas e 

do sistema de Gestão de Serviços da organização é estabelecido, bem como 

sua autoridade, responsabilidades e representantes.  

 

✓ Governança de processos operados por outras partes: o provedor de 

serviço deve demonstrar a governança dos processos operados por outras 

partes, como grupos internos, clientes, fornecedores, etc., por meio de 

processos como o gerenciamento do nível de serviço e de fornecedores.  

 

✓ Gerenciamento de documentação: o provedor de serviço deve 

estabelecer, manter e controlar os documentos, incluindo registros, para 

garantir o planejamento, operação e controle do SGS. 

 

✓ Gerenciamento de recursos: o provedor de serviço deve determinar e 

prover os recursos humanos, técnicos, de informação e financeiro 

necessários para estabelecer, implementar, manter e melhorar o SGS e os 

serviços. Além de reforçar a importância da definição das competências 

necessárias à operação do SGS, enfatiza ainda a conscientização acerca 

dos papéis e responsabilidades junto aos colaboradores e ações voltadas 

ao seu desenvolvimento profissional. 

 

✓ Estabelecimento e melhoria do SGS: por meio de uma abordagem 

integrada dos processos de gerenciamento, o escopo do SGS é definido 

abordando a aplicação do ciclo de melhoria contínua (Plan-Do-Check-Act) 
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sobre uma perspectiva integrada dos processos de gerenciamento de 

serviços, conforme mostrado na Figura 22. 

 

 

Figura 22 - PDCA aplicado ao serviço de gestão. 
Fonte: ABNT (2011). 

 

b) Desenho e transição de serviços novos ou modificados 

 

Este processo deve ser utilizado pelo provedor para todos os novos serviços ou para 

efetuar mudanças em serviços existentes que possam impactar significativamente os 

serviços ou os clientes. Visa assegurar que os serviços possam ser planejados, 

desenhados, desenvolvidos, entregues e gerenciados, considerando aspectos como 

escopo, orçamento, alocação de recursos, níveis de serviço e processos já existentes 

(ABNT, 2011; Fernandes & Abreu, 2014). 

 

❖ Processo de fornecimento de serviço - Esta seção descreve as seis 

abordagens da norma ISO/IEC 20000 para os processos relacionados à 

entrega de serviços. 

 

✓ Gerenciamento de nível de serviço: abordam importantes 

elementos, como o catálogo de serviços e os acordos de nível de 

serviço por meio de sua definição, registro e gerenciamento.  
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✓ Relatos de serviço: tem o objetivo de subsidiar a tomada de 

decisão e comunicação entre todos os envolvidos, por meio da 

geração de relatórios contendo informações claras e confiáveis 

sobre o gerenciamento de serviços. 

 

✓ Gerenciamento de continuidade e disponibilidade de serviço: 

aborda a importância das ações de garantia à continuidade e 

disponibilidade dos serviços e compromissos assumidos junto aos 

clientes. 

 

✓ Orçamento e contabilização para serviços: Define uma interface 

entre o orçamento e a contabilidade para os componentes de 

serviços e outros processos relacionados. Define políticas e 

procedimentos para documentação sobre a alocação de custos 

diretos e indiretos aos serviços e controles, bem como autorizações 

financeiras. 

 

✓ Gerenciamento da capacidade: o provedor de serviço deve 

identificar e acordar os requisitos de capacidade e desempenho 

com o cliente e as partes interessadas, de forma a garantir que as 

condições necessárias e suficientes para o pleno atendimento das 

demandas atuais e futuras estejam disponíveis.  

 

✓ Gestão da segurança da informação: uma política de segurança 

da informação deve ser aprovada levando-se em consideração os 

requisitos de serviço e obrigações contratuais. Totalmente alinhado 

à norma ISO/IEC 17799, este processo visa gerenciar e controlar 

efetivamente a segurança da informação em todas as atividades do 

serviço, incluindo a disponibilidade de informação, o tratamento de 

incidentes e demais requisitos de segurança exigidos no negócio.  

 

❖ Processos de relacionamento - A norma descreve os aspectos do 

relacionamento do provedor de serviços dentro da cadeia de valor, que 
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engloba a prestação do serviço com os clientes e demais fornecedores de 

produtos, recursos e outros serviços. 

 

✓ Gerenciamento de relações de negócio: visa estabelecer a 

manutenção de um bom relacionamento com os clientes, baseado 

no entendimento das diretrizes de negócio, por meio de ações 

como revisões regulares do serviço, processo de tratamento de 

reclamações e medição da satisfação do cliente. 

 

✓ Gerenciamento de fornecedores: embora a seleção e a 

contratação de fornecedores não sejam cobertas pela norma 

ISO/IEC 20000, este processo visa garantir a provisão de serviços 

com qualidade e transparência, por meio do gerenciamento dos 

fornecedores diretos e subcontratados, abordando o 

gerenciamento dos contratos em toda a sua extensão e detalhes, 

desde o início até a rescisão. 

 

❖ Processos de resolução - Estes processos englobam o gerenciamento de 

incidentes e de problemas, bem como sua priorização e a manutenção das 

soluções de contorno. 

 

✓ Gerenciamento de incidentes e requisições de serviço: tem 

por objetivo restaurar o nível de serviço acordado o mais rápido 

possível ou responder a requisições de serviço, enfatizando o 

tratamento diferenciado que deve ser dado aos incidentes mais 

críticos. 

 

✓ Gerenciamento de problemas: objetiva um procedimento 

documentado para identificar problemas e minimizar ou evitar o 

impacto de incidentes e problemas (prevenção) nos negócios. 

Define o registro, a classificação, a identificação da causa raiz, a 

resolução, comunicação, acompanhamento e encerramento de 

cada ocorrência. 
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❖ Processos de controle - Aborda os processos que englobam o tratamento 

dos componentes dos serviços e suas respectivas mudanças ao longo do 

tempo. 

 

✓ Gerenciamento da configuração: deve haver uma definição 

documentada para cada tipo de item de configuração (IC), ou 

seja, cada elemento deve possuir informações de controle que 

assegurem a entrega do serviço de forma apropriada. 

 

✓ Gerenciamento de mudança: tem por objetivo garantir que todas 

as mudanças sejam avaliadas, aprovadas por seus respectivos 

responsáveis, implementadas conforme o seu planejamento e 

revisadas em relação aos objetivos acordados, com vistas à 

satisfação dos clientes.  

 

✓ Gerenciamento de liberação e implantação: uma política com 

a definição da frequência e os tipos de liberações deve ser 

estabelecida. A politica incluir planejamento integrado, criação de 

unidades de liberação, testes de aceitação, documentação, 

distribuição, instalação e avaliação pós-liberação, incluindo ações 

de reversão ou correção em caso de falha. 

 

 

2.2.2.1.3. Considerações sobre o modelo 

 

A norma ISO/IEC 20000,  certifica empresas quanto à conformidade dos requisitos da 

norma, por meio de auditorias independentes, realizadas por entidades devidamente 

credenciadas junto ao Registered Certification Body (RCB). Para obter a cerficação 

ISO/IEC 20000, os 217 requisitos devem ser cobertos. Devido à sua correlação, a 

implantação das melhores práticas ITIL, que será vista na próxima sessão, em 

conjunto com a qualificação de profissionais nos fundamentos ITIL, auxilia as 

organizações na obtenção da certificação (ABNT, 2011).  
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É comum encontrarmos no mercado ofertas de serviços TI, as quais exigem dos 

fornecedores a certificação na norma ISO/IEC 20000 para participação das 

concorrências, tanto na esfera privada quanto na pública. Por meio da certificação na 

norma, os prestadores de serviços podem demonstrar a sua capacidade no 

fornecimento de serviços, de forma consistente e ininterrupta, devida a aplicação de 

processos de controle que melhoram a qualidade do serviço. Logo, a empresa 

certificada pode obter ganho de marketing ou vantagem em licitações, frente a 

concorrentes não certificados. 

 

Dessa forma, podemos até inferir que as empresas prestadoras de serviços de TI 

certificadas na norma ISO/IEC 20000, considerada referência no mercado, conferem 

certa “tranquilidade” aos seus clientes devidos aos benefícios proporcionados pela 

norma. Contudo, assim como os demais modelos, frameworks e melhores práticas, a 

simples adoção da ISO/IEC 20000 não garante que os serviços de TI prestados por 

uma empresa sejam isentos de problemas, embora estabeleça um alicerce 

consistente para que haja cada vez mais alinhamento com os requisitos de negócio 

(Fernandes & Abreu, 2014).  

 

Atualmente no Brasil, de acordo com o portal APM-Group (2017), existem 27 

organizações certificadas na norma ISO/IEC 20000, conforme Tabela 11. 

 

Tabela 11  

Relação de empresas certificadas na norma ISO/IEC 20000. 
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Fonte: APM-Group (2017). 

 

Ao analisarmos a lista das empresas certificadas na norma ISO/IEC 20000, vimos a 

presença de grandes corporações, como bancos (Bradesco e Banco do Brasil), 

empresas de telefonia (Telefônica Vivo S.A), grandes provedores de serviços de TI 

(Stefanini, Softtek, CPM Braxis), entre outros. A preocupação em prover serviços de 

TI em conformidade com a norma padrão estabelecida mostra a relevância desses 

serviços para estas empresas. Os bancos, por exemplo, como todos nós sabemos e 

utilizamos no dia a dia, estão cada vez mais digitais e fazem uso de complexa 

infraestrutura de TI, conectando agências, caixas eletrônicos em verdadeiros centros 

de dados, disponíveis 24h por dia, 7 dias por semana e 365 dias no ano.  Sem dúvida, 

a aplicação da norma contribui com toda essa necessidade de disponibilidade e 

integridade das informações trafegadas em tempo real. Na mesma linha, temos os 

provedores de serviços de TI, que também aparecem na lista. Estes grandes 

provedores de serviços também precisam entregar os mesmos requisitos para seus 

clientes e buscam nos processos da ISO/IEC 20000 a conformidade com as melhores 

práticas para suas entregas, além de maior credibilidade com a certificação. 
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Contudo, a norma é útil não somente para aquelas organizações interessadas na 

certificação. Organizações que não pretendem se certificar na a ISO/IEC 20000, 

podem utilizá-la como um guia. Nestes casos, a forma mais comum é por meio das 

bibliotecas definidas nos livros da ITIL. Embora a norma seja um conjunto de 

processos de gerenciamento alinhados com os processos definidos nestes livros, a 

ISO/IEC 20000 não formaliza a inclusão de suas práticas, ou seja, embora alinhados, 

trata-se de padrões independentes.  

 

2.2.2.2. ITIL 

 

Information Technology infrastructure Library (ITIL), em português Biblioteca de 

Infraestrutura de Tecnologia da Informação, é um modelo das melhores práticas 

utilizadas para o gerenciamento de serviços de TI de alta qualidade. Organizadas sob 

a lógica do ciclo de vida do serviço e obtidas em consenso após anos de observação 

prática, pesquisa e trabalho de profissionais de TI no mundo todo, a ITIL tem se 

firmado como um padrão mundial devido à sua abrangência e profundidade. 

 

A ITIL é essencialmente uma série de documentos utilizados para auxiliar a 

implementação de uma estrutura para o gerenciamento de serviços de TI, de forma 

personalizável e de acordo com as necessidades da organização. Embora a ITIL 

abranja uma série de áreas, seu foco principal é a gestão de serviços de TI 

(Hamidovic, 2010). 

 

2.2.2.2.1. Histórico 

 

A ITIL é a abordagem mais aceita no gerenciamento de serviços de TI no mundo. Esta 

afirmação é da Axelos (2017), empresa parceira do governo inglês focada no 

fornecimento de soluções integradas de suporte, serviços e outsourcing, atual 

proprietária dos direitos de comercialização deste portfólio de melhores práticas, que 

é a ITIL.  

 

Desenvolvida pelo Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) no 

final dos anos 80, a ITIL foi encomendada pelo governo britânico como solução para 
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a insatisfação com o nível de qualidade dos serviços de TI que eram prestados. Em 

abril de 2001, o CCTA foi incorporado ao Office of Government Commerce (OGC), 

que era na época o organismo responsável pela evolução e divulgação da ITIL 

(Fernandes & Abreu, 2014). 

 

Ao longo dos anos, a ITIL evoluiu para a V2, tornando-se globalmente conhecida como 

uma biblioteca de melhores práticas. Em 2007, já fornecendo uma visão completa de 

ciclo de vida de serviços, a ITIL V3 passa a abranger de forma mais ampla a TI e seus 

componentes de apoio necessários para a oferta de serviços (Axelos, 2017). De 

acordo com Bon et al. (2010), a trajetória da ITIL pode ser descrita com a seguinte 

lista de marcos: 

 

 1980 – Início do projeto com os primeiros livros; 

 1990 – Lançada a ITIL V1 completa; 

 1991 – Criado o itSMF; 

 2000 – Lançado a V2 com sete livros. Consolidado como padrão de fato; 

 2005 – Lançamento da ISO/IEC 20000; 

 2006 – Consolidação da ITIL como um padrão global de fato; 

 2007 – Publicada a V3. 

 

Em julho de 2011 foi lançada uma atualização denominada ITIL 2011. Como parte da 

melhoria contínua, esta atualização buscou melhorar a consistência nas cinco 

publicações principais. Segundo Fernandes e Abreu (2014), elas representaram 

apenas mudanças relativamente leves. A maturidade adquirida no gerenciamento de 

serviços de TI ao longo dos anos, permitiu que conceitos como integração da TI com 

o negócio e mensuração de valor fossem enfatizados, contribuindo ainda com uma 

base de convergência com outros padrões e modelos de gestão e governança, como 

a ISO/IEC 20000, COBIT, PMBOK, entre outros (Fernandes & Abreu, 2014). 

 

Para fins desse trabalho, apresentaremos o modelo em sua versão de 2011, trazendo 

os principais detalhes de sua estrutura. 

 

2.2.2.2.2. Estrutura do modelo 
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A ITIL oferece orientações detalhadas sobre os processos, funções e outros recursos 

importantes para provedores de serviços de TI (internos ou externos) que necessitam 

oferecer serviços de TI de qualidade a um custo adequado (Bon et al., 2010). 

 

O ciclo de vida do serviço, composto por cinco estágios, combina várias perspectivas 

sobre a realidade das organizações oferecendo mais flexibilidade e controle. Este ciclo 

de vida é considerado por Fernandes e Abreu (2014), o núcleo da ITIL. Todos os 

processos da ITIL estão distribuídos nos cinco estágios: estratégia de serviço, 

desenho de serviço, transição de serviço, operação de serviço e melhoria contínua de 

serviço, conforme a Figura 23. 

 

 

 

 

Figura 23 - O ciclo de vida do serviço, estágios e processos.  
Fonte: adaptado de Cannon et al. (2011); Fernandes e Abreu (2014). 

 
No framework ITIL, cada um dos cinco estágios possui uma publicação (livro) 

contendo orientações para uma abordagem integrada de gerenciamento de serviços. 

Entre as principais orientações, podemos citar os princípios, processos e atividades 

necessárias, organização e papéis, tecnologia, desafios, fatores críticos de sucesso e 
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riscos (Cannon et al., 2011). Nas próximas sessões, percorreremos cada um dos 

livros, abordando de forma resumida, cada um de seus processos. 

 

a) Estratégia de serviço 

 

Compreender como os processos interagem com a organização e com outras partes 

interessadas, como usuários, clientes e fornecedores, ao longo do ciclo de vida do 

serviço, contribuem com uma maior eficácia da gestão de serviços (Cannon et al., 

2011). Logo no primeiro estágio do ciclo de vida, a estratégia de serviço aparece como 

a grande fonte de requisitos para as demais áreas, vide o esquema adaptado por 

Fernandes e Abreu (2014), onde o serviço pode ser considerado um sistema fechado 

no qual os resultados têm influência em sua realimentação, conforme Figura 24. 

 

 

Figura 24 - Sistema fechado de planejamento e controle para a estratégia. 
Fonte: Fernandes e Abreu (2014). 

 

Por meio da estratégia de serviço, a ligação entre as atividades realizadas pela TI e 

as necessidades de negócios, podem ser percebidas de forma mais clara. Neste 

estágio, busca-se uma compreensão maior sobre qual tipo de serviço irá proporcionar 

o melhor resultado, permitindo que a TI responda de forma rápida às mudanças nos 

ambientes de negócios, além de facilitar a comunicação e fornecer um meio pelo qual 

a TI possa se organizar de forma eficaz e eficiente (Cannon et al., 2011).  
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A estratégia de serviços, de acordo com Fernandes e Abreu (2014), define como os 

serviços serão usados para viabilizar o atingimento de seus objetivos, além de 

potencializar os resultados de negócio e de suas partes interessadas, gerando valor. 

Assim, o valor de um serviço é o grau em que as expectativas dos clientes são 

atendidas, medida pela capacidade de atender às necessidades dos clientes e pela 

garantia de atendimento dos requisitos de disponibilidade, desempenho, continuidade 

e segurança estabelecidos pelos clientes. 

 

Para Fernandes e Abreu (2014), a estratégia de serviço ultrapassa o objetivo de 

capacidade organizacional do serviço, tratando o gerenciamento de serviços como um 

ativo estratégico, cujos princípios orientam a criação das políticas, as diretrizes e os 

processos ao longo do ciclo de vida. Conforme Cannon et al. (2011) e Fernandes e 

Abreu (2014), o escopo da estratégia de serviço, possui cinco processos: 

 

✓ Gerenciamento Estratégico para Serviços de TI – O objetivo desse 

processo é garantir a definição e manutenção da estratégia de serviços de 

TI, de forma que seus objetivos sejam alcançados. Os requisitos de negócio 

orientam a definição dos critérios para estabelecer e gerenciar serviços mais 

aderentes. Um plano estratégico, fruto da análise do ambiente 

organizacional e de todos os seus relacionamentos, visa tratar e desdobrar 

em planos táticos e operacionais, as possíveis oportunidades e restrições 

para a entrega de serviços. 

 

✓ Gerenciamento do Portfólio de Serviços – Este processo visa governar 

os investimentos em gerenciamento de serviços para que adicionem valor 

ao negócio. Ele estabelece duas categorias de serviços: os serviços 

definidos pelo próprio negócio e os serviços de TI fornecidos pela própria TI 

ao negócio. Para incorporar ao catálogo, novos serviços ou serviços 

modificados, este processo exige a definição do seu inventário, a análise da 

viabilidade de suas iniciativas, a aprovação dessas iniciativas e a abertura 

de seu projeto de desenho ou seu redesenho. 
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✓ Gerenciamento Financeiro – Este processo visa prover a sustentação 

econômica necessária à execução dos serviços de TI, por meio do 

gerenciamento do ciclo financeiro do portfólio de serviços. Deve-se 

assegurar a conformidade com os aspectos regulatórios aos quais a 

organização está sujeita e a definição de sua estrutura de custos. O Retorno 

sobre o Investimento (ROI) recebe atenção especial na ITIL, como uma 

medida da habilidade de utilizar os ativos como uma forma de justificar o 

investimento em serviços.  

 

✓ Gerenciamento da Demanda – O objetivo desse processo é gerenciar de 

forma síncrona os ciclos de produção e de demanda de serviços, que mais 

consomem e que mais geram demandas, respectivamente. 

 

✓ Gerenciamento do Relacionamento com o Negócio – Neste processo, 

busca-se gerenciar as relações entre o prestador de serviços e seus 

clientes, buscando o correto alinhamento entre as necessidades e entregas 

de serviços, com as respectivas expectativas dos clientes. 

 

b) Desenho de serviço 

 

Esta fase orienta sobre a concepção de serviços e sua gestão futura (Hunnebeck et 

al., 2011). Trata-se de orientação para o desenho e o desenvolvimento dos serviços 

e suas práticas de gerenciamento (Fernandes & Abreu, 2014). O estágio de Desenho 

de Serviço é suportado por um conjunto de oito processos de Gerenciamento de 

Serviços, descritos a seguir.  

 

✓ Coordenação do Desenho - Como ponto único de coordenação e controle 

de todos os demais processos deste estágio do ciclo de vida de serviço, 

este processo visa garantir que seus objetivos e metas sejam atingidos. 

 

✓ Gerenciamento do Catálogo de Serviços - Visa garantir uma fonte única 

de informações consistentes e atualizadas sobre os serviços novos e atuais. 

O Catálogo possui duas subdivisões: catálogo de serviços de Negócio, que 
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contém a visão do cliente sobre os serviços de TI e os seus relacionamentos 

com os processos e as estruturas organizacionais do negócio; e o catálogo 

de serviços técnicos, que contém detalhes técnicos de todos os serviços 

entregues ao cliente e os seus relacionamentos com os serviços de suporte, 

itens de configuração, componentes e serviços compartilhados necessários 

à entrega do serviço ao cliente. 

 

✓ Gerenciamento do Nível de Serviço - Este processo é responsável pela 

elaboração e manutenção de um Plano de Melhoria dos Serviços, que 

objetiva manter e melhorar a qualidade dos serviços de TI, por meio de um 

ciclo contínuo de atividades que envolvem planejamento, coordenação, 

elaboração, acordo de metas de desempenho, monitoramento, etc. 

 

✓ Gerenciamento da Capacidade – Objetiva que a TI seja capaz de absorver 

as demandas evolutivas do negócio e que isto ocorra dentro do custo 

previsto. No gerenciamento da capacidade, deve haver um balanceamento 

entre a oferta e a demanda de serviços, de forma que a infraestrutura 

necessária à prestação dos serviços de TI, seja otimizada. 

 

✓ Gerenciamento da Disponibilidade - Objetiva assegurar que os serviços 

de TI sejam projetados para entregar os níveis de disponibilidade e 

confiabilidade requeridos pelo negócio. Busca-se neste processo, minimizar 

os riscos de interrupção por meio de atividades de monitoramento físico, 

solução de incidentes e melhoria contínua da infraestrutura e de suporte. 

 

✓ Gerenciamento da Continuidade do Serviço - Este processo é um 

desdobramento do processo anterior, que visa assegurar que todos os 

recursos técnicos e serviços de TI necessários possam ser recuperados 

dentro de um tempo preestabelecido. 

 

✓ Gerenciamento da Segurança da Informação - Este processo visa a 

segurança dos componentes de hardware e software, documentação e 

garantia da confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados. Este 
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gerenciamento deve estar alinhado com a segurança do negócio durante 

todo o clico de vida dos serviços. 

 

✓ Gerenciamento de Fornecedores -  Visa gerenciar fornecedores e 

contratos de forma a prover um serviço de TI com qualidade para o negócio, 

assegurando o valor do investimento feito. 

 

c) Transição de Serviço 

 

Nesta fase é explicado como organizar a implementação dos desenhos de serviços e 

como gerir estas alterações quando aplicadas aos serviços existentes (Rance et al., 

2011). De acordo com Fernandes e Abreu (2014), esta fase orienta sobre como 

efetivar a transição de serviços novos e modificados para ambientes operacionais 

gerenciados, compreendendo desde o gerenciamento da configuração, liberação, 

testes, etc. O principal objetivo deste estágio é colocar em plena operação, um serviço 

que acabou de sair do estágio de Desenho de Serviço, garantindo o cumprimento dos 

requisitos de custo, qualidade e prazo, sem que haja impactos negativos ao negócio. 

 

✓ Planejamento e Suporte à Transição – Visa planejar e coordenar os 

recursos necessários para colocar um serviço novo ou modificado no 

ambiente de produção, dentro do custo, do prazo e da qualidade estimados. 

 

✓ Gerenciamento de Mudanças - Este processo assegura o tratamento 

sistemático e padronizado de todas as mudanças ocorridas no ambiente 

operacional. Gerenciar mudanças, minimiza os impactos decorrentes de 

incidentes/problemas relacionados a essas mudanças, melhorando, 

consequentemente, a rotina operacional da organização. 

 

✓ Gerenciamento de Ativos de Serviço e da Configuração - Este processo 

visa identificar, registrar, controlar, proteger e verificar os ativos de serviço 

e itens de configuração ao longo do ciclo de vida do serviço. 
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✓ Gerenciamento da Liberação e Distribuição - Objetiva gerenciar o 

tratamento de um conjunto de mudanças de componentes finais e implantá-

los em um ambiente de produção, de forma a adicionar valor ao cliente em 

conformidade com os requisitos estabelecidos na estratégia e no desenho.  

 

✓ Validação e Teste do Serviço - Este processo se relaciona à garantia da 

qualidade de uma liberação, incluindo todos os seus componentes de 

serviço, os serviços resultantes e a capacitação do serviço por ela 

viabilizada. Um serviço validado e testado está pronto para o uso dentro dos 

propósitos para os quais foi desenhado e construído. 

 

✓ Avaliação de Mudança - Visa avaliar o desempenho de uma mudança na 

infraestrutura de TI ou serviço já existente, confrontando-o com as metas 

previstas, registrando e gerenciando os desvios encontrados.  

 

✓ Gerenciamento do Conhecimento - Este processo habilita a tomada de 

decisão, por meio da garantia de entrega da informação correta, em local 

apropriado para uma pessoa competente para atuar no tempo certo. 

 

d) Operação de Serviço 

 

É nesta fase que a prestação dos serviços de TI e o suporte acontecem (Steinberg et 

al., 2011). Trata-se do dia a dia da empresa e como garantir a entrega e o suporte aos 

serviços de forma eficiente e eficaz em ambientes operacionais gerenciados 

(Fernandes & Abreu, 2014).  

  

✓ Gerenciamento de Eventos - Este processo monitora os eventos que 

ocorrem na infraestrutura de TI e caso sejam detectadas condições de 

exceção, este processo escala para resolução técnica ou para atuação 

hierárquica. Eventos podem ser exceções (incidentes, problemas, 

mudanças), advertências ou pedidos de informação que terão tratamentos 

distintos. 
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✓ Gerenciamento de Incidentes - O objetivo desse processo é restaurar a 

operação normal de um serviço no menor tempo possível, de forma a 

minimizar os impactos adversos para o negócio, garantindo que os níveis 

de qualidade e disponibilidade sejam mantidos dentro dos padrões 

acordados.  

 

✓ Cumprimento de Requisições - Este processo trata requisições dos 

usuários que não foram geradas por um incidente, mas que foram 

originadas a partir de uma solicitação de serviço ou de uma simples 

solicitação de informação. 

 

✓ Gerenciamento de Problemas - Objetiva minimizar os impactos negativos 

causados por incidentes/problemas decorrentes de falhas na infraestrutura 

de TI, assim como prevenir que incidentes relacionados a essas falhas 

ocorram novamente.  

 

✓ Gerenciamento do Acesso -  Visa controlar o acesso dos usuários aos 

serviços de TI, de acordo com as políticas e ações definidas anteriormente 

nos processos de Gerenciamento da Disponibilidade e Gerenciamento da 

Segurança da Informação (Desenho de Serviço). 

 

e) Melhoria contínua de Serviço 

 

Esta fase tem como objetivo manter e melhorar o valor fornecido pelos serviços de TI 

aos seus usuários e clientes por meio de medição e análise dos processos (Lloyd et 

al., 2011).  

 

Utilizando-se do PDCA (Plan-Do-Check-Act), esta fase busca melhorar 

sistematicamente a qualidade e continuidade do serviço, por meio de seus princípios, 

práticas e métodos de gerenciamento da qualidade (Fernandes & Abreu, 2014).  

 

✓ Processo de Melhoria em sete passos - Trata-se de um dos princípios 

mais importantes deste estágio. Medições orientam a validação de decisões 
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tomadas, direcionam atividades para o atingimento de metas, justificam 

direcionamentos necessários e/ou identificam pontos onde são necessárias 

intervenções com mudanças ou ações corretivas. Saber por que medir, 

quando parar de medir e também se os resultados dessas medições estão 

sendo úteis para alguma área da organização é muito importante. Esses 

conceitos fazem parte do Processo de Melhoria em 7 Passos, conforme a 

Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

 

 
Figura 25 - Processo de Melhoria em 7 Passos.  

Fonte: Fernandes e Abreu (2014). 

  

2.2.2.2.3. Considerações sobre o modelo 

 

A ITIL tem sido bastante utilizada para os assuntos de infraestrutura, como 

manutenção de equipamentos, gerenciamento de redes, suporte, etc. De acordo com 

Fernandes e Abreu (2014), este uso é muito em função da ênfase dada, pela ITIL, aos 

aspectos tecnológicos e à sua abordagem de integração aos requisitos do negócio. 

Várias modalidades de prestação de serviços apresentam compatibilidade com as 

práticas da ITIL. 

 

A gestão de serviços adaptada aos padrões modernos, desempenha um papel vital 

no crescimento e sobrevivência das organizações, por meio de acordos de nível de 
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serviço, gerenciamento das aplicações e garantia da infraestrutura necessária ao 

negócio (Taghva, Taghavifard & Fasihi, 2016). 

 

De acordo com Fernandes e Abreu (2014), a ITIL apresenta uma gama de 

possibilidades de aplicação tanto nas grandes corporações, quanto nas PMEs, 

independentemente do grau de maturidade de seus processos. Todavia, igualmente 

aos outros modelos, a ITIL também pode exigir um nível particular de adaptação frente 

às características da organização, dos serviços previstos no catálogo, bem como seus 

respectivos níveis de exigência. 

 

Por meio da análise dos processos da ITIL apresentados, podemos inferir a 

necessidade de participação da cúpula de comando da empresa, uma vez que tais 

processos exigem uma mudança de cultura em relação à forma como os processos, 

procedimentos e ferramentas são direcionados na execução dos serviços de TI.  

 

No contexto das PMEs, conforme  Taghva et al. (2016), ITIL pode ser  usado de forma  

simplista ao fornecer acordos de nível de serviço e garantia ao funcionamento das 

aplicações e disponibilidade de infraestrura.   

 

2.2.2.3. Outros modelos para gerenciamento de serviços de TI 

 

Os modelos apresentados nas próximas sessões são importantes devido à 

representatividade de seus mantenedores no mercado de gestão e melhores práticas 

de tecnologia da Informação. De forma geral não são utilizados nas PMEs. 

 

2.2.2.3.1. CMMI for Services 

 

O modelo Capability Maturity Model Integration (CMMI) para serviços (CMMI-SVC), 

desenvolvido pelo Software Engineering Institute, é um conjunto de melhores práticas 

aplicáveis às operações de serviços. A partir da compilação de boas práticas de 

empresas de software, o CMMI surgiu como um modelo de avaliação e melhoria da 

maturidade de Processos de Softwares. Em suma, o CMMI-SVC, busca expandir a 

atuação do Modelo CMMI para cobrir também a provisão de serviços.  
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De acordo com a SEI (2017), o CMMI-SVC, lançado em 2009, é um guia para ajudar 

os provedores de serviços a reduzir custos e melhorar a qualidade dos serviços 

prestados. Este modelo tem o propósito de ser um guia para a implantação das 

melhores práticas do CMMI para organizações provedoras de serviços, com foco em 

fornecer serviços com qualidade para os clientes e usuários finais, por meio da 

capacitação de suas áreas de processo, o estabelecimento de prioridades e a 

implementação de ações de melhoria (Fernandes & Abreu, 2014). 

 

De acordo com Fernandes e Abreu (2014) a versão de 2010 do modelo, apresenta a 

mesma estrutura do CMMI for Development, focado em atuar no desenvolvimento, 

não em operação. A análise dos seus processos, sugere uma sintonia de uso utilizado 

após o desenvolvimento de software, algo que não é coberto pelo modelo CMMI for 

Development. Por fim, sabe-se ainda que o modelo CMMI-SVC, foi desenvolvido 

levando em consideração o próprio CMMI e outros modelos como ITIL, COBIT, 

ISO/IEC 20000, etc. Logo a possibilidade de sobreposição de processos é grande. 

Além do mais, citamos este modelo devido a sua importância e relevância no cenário 

mundial, não sendo inteiramente condizente com a proposta de trabalho pretendida, 

uma vez que foca tão somente a prestação de serviços de TI e são mais condizentes 

com empresas de grande porte. O ponto mais relevante é que este modelo pode 

proporcionar às PMEs um melhor entendimento quanto ao universo das melhores 

estruturas de gestão de serviços de TI. 

 

2.2.2.3.2. MPS-BR para Serviços 

 

No ano de 2003 foi criado um programa mobilizador de longo prazo, denominado 

MPS.BR com o objetivo de aumentar a competitividade das organizações por meio da 

melhoria de seus processos. Coordenado pela Associação para Promoção da 

Excelência do Software Brasileiro (SOFTEX), com apoio de diversos órgãos 

governamentais, este programa apresenta os seguintes modelos de referência: 

Modelo de Referência MPS para Software (MR-MPS-SW), Modelo de Referência MPS 

para Gestão de Pessoas (MR-MPS-RH) e o Modelo de Referência MPS para Serviços 

(MR-MPS-SV), sendo somente este último, objeto de estudo, para fins deste trabalho. 
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De acordo com a SOFTEX (2015), o MR-MPS-SV é um modelo de referência de 

melhoria de processos de serviços que tem por objetivo atender principalmente 

micros, pequenas e médias empesas fornecedoras de serviços de TI. Neste sentido, 

embora o escopo do modelo fuja aos objetivos deste trabalho, devido ao fato do seu 

foco ser os provedores de serviço de TI, entender seus principais mecanismos pode 

contribuir com as PMEs, que por razões óbvias, podem utilizar-se também de PMEs 

provedores de serviços de TI.  

 

O MR-MPS-SV tem sido utilizado por organizações que buscam a melhoria de seus 

processos de serviços, principalmente com foco na satisfação das suas necessidades 

de negócios (Spósito, Neto & Barreto, 2016).  

 

Ao avaliar a aplicação do modelo, Spósito et al. (2016), concluíram que o MPS-BR-

SV é um veículo abrangente para que as organizações consigam alcançar o 

alinhamento de TI e negócios por meio da busca de melhoria dos seus processos de 

serviços de TI.  

 

O modelo MPS nasceu como uma ideia alternativa ao CMMI e desde então, tem tido 

ampla adoção.  Em estudo realizado por Weber, Oliveira and Duarte (2014), sobre os 

10 anos do modelo, os autores ressaltam a importância da Tríplice hélice (formada 

por representantes da academia, do governo e da indústria), na consolidação do 

modelo e como fonte de ideias para iniciativas relevantes. 

 

O Modelo de Referência MPS para Serviços MR-MPS-SV define níveis de maturidade 

que são uma combinação entre processos e sua capacidade. Os processos são 

descritos em termos de seus propósitos e seus resultados esperados. O propósito 

descreve o objetivo geral a ser atingido durante a execução do processo e os 

resultados esperados do processo (REP) estabelecem os resultados a serem obtidos 

com a efetiva implementação do processo. Já a capacidade do processo é 

caracterizada pela habilidade do processo de alcançar os objetivos de negócio, atuais 

e futuros, estando ainda relacionada com o atendimento aos atributos de processo 

associados aos processos de cada nível de maturidade (SOFTEX, 2015).  
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De acordo com Fernandes e Abreu (2014), a divisão em sete níveis de maturidade 

permite a implementação, avaliação e melhoria dos processos em prazos mais curtos 

e de forma mais gradual. A Tabela 12, apresenta os sete níveis de maturidade do MR-

MPS-SV. 

 

Tabela 12  

Níveis de maturidade do MR-MPS. 

 
Fonte: SOFTEX (2015). 
 

O MR-MPS-SV possui 26 processos, distribuídos entre os níveis de maturidade. Ou 

seja, cada processo está associado ao primeiro nível de maturidade que tenha como 

requisito o atendimento a algum de seus atributos de processo. A Tabela 133 

apresenta a relação dos nove atributos de processo do modelo. 

 
Tabela 13  

Atributos de processo do MR-MPS. 

 
Fonte: SOFTEX (2015). 
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A Tabela 14 apresenta para cada nível de maturidade do MR-MPS, os processos e 

atributos que precisam ser atingidos por cada processo. 

 
Tabela 14  

Níveis de maturidade do MR MPS e seus atributos de processo. 

 

 
Fonte: SOFTEX (2015). 

 

Sempre que os objetivos e todos os resultados esperados para cada processo são 

atingidos, obtém-se um nível de maturidade maior. Quanto maior o nível de 

capacidade para desempenhar o processo, maior o nível de maturidade (SOFTEX, 

2015). 

 

2.2.2.3.3. USMBOK 

 

O Universal Service Management Body of Knowledge (USMBOKTM) é mais um 

modelo destinado a desenvolver práticas de prestação de serviços. Trata-se de um 

conjunto de publicações e referências destinadas a profissionais que trabalham em 

organizações provedoras de serviços, que necessitam desenvolver práticas centradas 
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nos clientes, com base em experiências bem-sucedidas de prestação de serviços 

(Fernandes & Abreu, 2014).  

 

Devido ao seu foco mais geral para a prestação de serviço, este modelo vem na 

mesma linha dos modelos para provedores de serviços, guardando dessa forma, os 

mesmos motivos para o seu não aprofundamento neste trabalho. Contudo a principal 

diferença está em sua aplicação nas várias modalidades de serviço e não somente 

nos serviços de TI ou organizações de TI.  

 

O USMBOK também pode ser utilizado em conjunto com outros modelos, como ITIL, 

COBIT, etc., e embora ainda esteja em seu estágio inicial de uso no Brasil, possui 

potencial para auxiliar organizações provedoras de serviços a criar um framework de 

Gerenciamento de Serviços que efetivamente assegure a entrega de valor aos 

clientes por meio da prestação de serviços (Fernandes & Abreu, 2014). 

 

2.2.2.3.4. MOF 

 

Trata-se de um modelo ainda mais específico, que serve como orientação para a 

melhoria da gestão de serviços TI. Possui representatividade no mercado em função 

de ter sido criado pela Microsoft, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. 

Por apresentar similaridades com outros modelos de serviços, trataremos este modelo 

de forma bastante abreviada. 

 

O Microsoft Operations Framework (MOF) é o modelo criado pela Microsoft, que 

oferece orientação relevante para profissionais TI conduzirem a implementação de 

práticas de gerenciamento de serviços de TI.  De acordo com Fernandes e Abreu 

(2014), o MOF tem como objetivo orientar os profissionais na criação, implementação 

e gestão de serviços de forma eficaz e com boa relação custo-benefício. 

 

O MOF, que também é baseado na ITIL, em sua 4 versão possui foco na adoção, 

adaptação e combinação das melhores práticas, voltadas ao ambiente Microsoft. Seus 

processos e atividades estão agrupados em fases que compõem o ciclo de vida de 

serviço. O modelo é uma estrutura de recomendações compostas por guias, princípios 
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e atividades que ajudam a planejar, entregar, operar, gerenciar e melhorar serviços e 

soluções de TI, de forma confiável e padronizada. 

 

2.2.3. Modelos para Gerenciamento de Sourcing 

 

O gerenciamento de sourcing, apresenta duas linhas principais de modelos:  uma 

focada no ponto de vista do provedor do serviço e a outra, focada no comprador 

desses serviços. A Tabela 15 apresenta os três principais modelos. 

 

Tabela 15  

Modelos para Gerenciamento de Sourcing. 

Classificação 
Modelo de 

melhores práticas 
Escopo do modelo 

 

M
o

d
e
lo

s
 p

a
ra

 G
e
re

n
c
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m
e
n

to
 d

e
 

S
o

u
rc

in
g

 

eSCM-SP  

 
The eSourcing Capability Model for Service Providers - 
é um modelo orientado exclusivamente para operações 
de sourcing. 
 

eSCM-CL 

 
The eSourcing Capability Model for Client 
Organizations – é um modelo focado nas melhores 
práticas de sourcing pelo comprador de serviços. 
 

CMMI for Acquisition  

 
Capability Maturity Model Integration - implantação das 
melhores práticas do CMMI para organizações 
compradoras de serviços. 
 

Fonte: adaptado de Fernandes e Abreu (2014). 

 
O eSourcing Capability Model (eSCM) é um framework criado pela Information 

Technology Services Qualification Center (ITsqc), com a função de promover uma 

melhor relação entre prestadores serviços de TI e seus clientes. Conforme 

apresentado na Tabela 15, o eSCM é composto por dois modelos, sendo o Client 

Organizations (eSCM-CL) para clientes e o Service Providers (eSCM-SP) para os 

provedores de serviços (Fernandes & Abreu, 2014). A Figura 26 mostra a relação 

entre os dois modelos.     
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Figura 26 - Visão da relação eSCM-CL e eSCM-SP.  
Fonte: Hefley and Loesche (2006). 

 

Criado em 2001, o eSCM-SP foca as melhores práticas para os prestadores de 

serviços de TI. Foi desenvolvido para complementar os modelos de qualidade já 

existentes, fazendo também com que os prestadores de serviços de TI pudessem lidar 

com os riscos e melhorar as suas capacidades ao longo do ciclo de vida da prestação 

do serviço. Atualmente em sua versão 2, eSCM-SP é composto por 84 práticas que 

estão divididas em três dimensões, sendo elas a aquisição de ciclo de vida, áreas de 

habilidade e nível de capacidade (Cruz et al., 2011). 

 

O eSCM-CL foi criado em 2006 e representa as melhores práticas para que os clientes 

possam melhorar suas relações com os provedores de serviços. O Modelo visa 

auxiliar desde a contratação do fornecedor, até a entrega do serviço e a finalização 

do contrato. Também possui três dimensões, sendo elas o ciclo de Vida do 

fornecimento, áreas de capacidade e níveis de capacidade, categorizadas em 95 

práticas (Cruz et al., 2011). 
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Já o CMMI for Acquisition tem o propósito de ser um guia para a implantação das 

melhores práticas do CMMI para organizações compradoras de serviços, sendo que 

essas melhores práticas estão focadas nas atividades para adquirir produtos e 

serviços para atender às necessidades dos clientes e usuários finais. Conhecido como 

CMMI-ACQ, o modelo é composto por 22 áreas de processos específicos e um 

conjunto de práticas genéricas alocadas conforme os níveis de maturidade.  

 

De acordo com Fernandes e Abreu (2014), assim como o modelo eSCM-CL, o CMMI-

ACQ pode até servir de referência ou benchmarking para a melhoria de processos de 

aquisição, mas dificilmente alguma organização no Brasil se submeteria à uma 

avaliação formal em relação a estes modelos. 

 

2.2.4. Modelos para Gerenciamento de Projetos 

 

A Tabela 16 apresenta os principais modelos de gerenciamento de projetos. 

 

Tabela 16  

Modelos para Gerenciamento de Projetos. 

Classificação Modelo de melhores práticas Escopo do modelo 
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o
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PMBOK 
PMBOK – Project Management Body 
of Knowledge 

Modelos PMI para Gestão de 

Portfolio e Programas 

Base de conhecimento para 

gerenciamento de portfolios e 

programas. 

Outros padrões do PMI 
 

PRINCE2 – Project in controlled 

environment. 

Metodologia de gerenciamento de 

projetos. 

Fonte: adaptado de Fernandes e Abreu (2014). 

 

 

2.2.4.1. PMBOK  

 

O PMBOK (Project Management Body of Knowledge), em português Guia do 

Conhecimento em Gerenciamento de Projetos ou Guia PMBOK, é um padrão 

internacional das melhores práticas em gerenciamento de projetos. Ele define normas, 



91 
 

métodos, processos e práticas, e está em constante evolução, sendo atualizado 

constantemente a partir das boas práticas relatadas por profissionais de 

gerenciamento de projetos (PMI, 2013). 

 

2.2.4.1.1. Histórico  

 

O Project Management Institute (PMI) é uma das maiores associações para 

profissionais de gerenciamento de projetos do mundo e mantenedora das bases de 

conhecimento para gerenciamento de projetos, portfolios e programas (PMI, 2013). 

 

Lançado em 1996, a primeira versão do PMBOK rapidamente se tornou referência de 

mercado com atualizações em 2000, 2004, 2008 e 2013. Em sua quinta edição, o 

Guia PMBOK tem como principal objetivo identificar o subconjunto do conhecimento 

das práticas de gerenciamento de projetos (Fernandes & Abreu, 2014). 

 

2.2.4.1.2. Estrutura do Modelo  

 

De acordo com a definição do PMI (2013), projeto é: 

 

[...] é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 
resultado exclusivo. A natureza temporária dos projetos indica que eles têm um 
início e um término definidos. O término é alcançado quando os objetivos do 
projeto são atingidos ou quando o projeto é encerrado porque os seus objetivos 
não serão ou não podem ser alcançados, ou quando a necessidade do projeto 
deixar de existir (PMI, 2013, p.3). 

 

A estrutura do Guia PMBOK é constituída da relação dos processos, suas entradas, 

saídas e, ferramentas e técnicas com as áreas de conhecimento. De acordo com PMI 

(2013), processo é um conjunto de ações e atividades inter-relacionadas que são 

executadas para criar um produto, serviço ou resultado pré-especificado. Cada 

processo é caracterizado por suas entradas, ferramentas e técnicas e, as saídas 

resultantes. A saída de um processo pode ser entrada de outro. Segundo o PMI 

(2013), área de conhecimento representa um conjunto completo de conceitos, termos 

e atividades que compõem um campo profissional, campo de gerenciamento de 

projetos ou uma área de especialização.  
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Logo, a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades 

do projeto para atender aos seus requisitos, temos o que se define como 

gerenciamento de projetos PMI (2013), que tem no Guia PMBOK, sua principal 

referência. Por meio da aplicação dos 47 processos de forma integrada nas cinco 

áreas de conhecimento, o gerenciamento de projetos é realizado. A Figura 27 mostra 

a integração entre os grupos de processo para o gerenciamento de projetos. 

 

 
Figura 27 - Grupos de processos de gerenciamento de projetos. 
Fonte: PMI (2013). 

 

Para um melhor entendimento da estrutura, apresentaremos os processos por meio 

de seus grupos de processos e respectivas áreas de conhecimento. 

 

a)  Iniciação 

 

Os processos do grupo de iniciação definem e autorizam um novo projeto ou uma 

nova fase de um projeto. Neste grupo, define-se o escopo inicial e os recursos 

financeiros iniciais a serem comprometidos, bem como as partes interessadas 

internas e externas que de alguma forma terão influência no resultado geral do projeto 

(PMI, 2013). A Tabela 17 descreve os processos do grupo de iniciação. 
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Tabela 17  

Processos de iniciação do Guia PMBOK 5a edição. 

Grupo de 

processos 

Área de 

Conhecimento 
Processo 

Iniciação 

Integração 1 - Desenvolver o termo de abertura do projeto. 

Partes interessadas 2 – Identificar Stakeholders. 

Fonte: adaptado de PMI (2013). 

 

b) Planejamento 

 

Este grupo de processos estabelece o escopo total do esforço, define e refina os 

objetivos e desenvolve o curso de ação necessário para alcance dos objetivos (PMI, 

2013). Os planos de projeto são elaborados progressivamente e detalhados no 

decorrer do clico de vida do projeto, à medida que novas informações se tornam 

disponíveis. A Tabela 18 mostra todos os processos do grupo de planeamento. 

 

Tabela 18  

Processos de planejamento do Guia PMBOK 5a edição. 

Grupo de 

processos 

Área de 

Conhecimento 
Processo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integração 3. Desenvolver o plano de gerenciamento do Projeto. 

Escopo 

4. Planejar o gerenciamento do escopo. 

5. Coletar requisitos 

6. Definir escopo 

7. Criar EAP 

Tempo 

8. Planejar o gerenciamento do cronograma. 

9. Definir atividades. 

10. Sequenciar atividades. 

11. Estimar recursos das atividades. 
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Planejamento 

12. Estimar duração das atividades. 

13. Desenvolver cronograma. 

Custos 

14. Planejar o gerenciamento dos custos. 

15. Estimar os custos. 

16. Determinar orçamento. 

Qualidade 17.Planejar o gerenciamento da qualidade. 

RH 18.Planejar o gerenciamento dos Recursos Humanos. 

Comunicação 19. Planejar o gerenciamento das comunicações. 

Riscos 

20. Planejar o gerenciamento dos riscos. 

21. Identificar riscos 

22. Realizar análise Qualitativa dos riscos. 

23. Realizar análise Quantitativa dos riscos. 

24. Planejar respostas aos riscos. 

Aquisições 25. Planejar o gerenciamento das aquisições. 

Partes Interessadas 26. Planejar o gerenciamento das partes interessadas. 

Fonte: adaptado de PMI (2013). 

 

c) Execução 

 

Os processos do grupo de execução são executados para concluir o trabalho definido 

no plano de gerenciamento do projeto, a fim de cumprir as especificações do projeto. 

Estes processos envolvem a coordenação de pessoas, recursos e o gerenciamento 

das expectativas das partes interessadas (PMI, 2013). A Tabela 19, apresenta os 

processos do grupo de processos de execução. 

 

Tabela 19  

Processos de Execução do Guia PMBOK 5a edição. 

Grupo de 

processos 

Área de 

Conhecimento 
Processo 



95 
 

 

 

Execução 

Integração 
27. Orientar e gerenciar o trabalho do projeto. 

28. Realizar Garantia da qualidade. 

RH 

29. Mobilizar equipe. 

30. Desenvolver equipe. 

31. Gerenciar equipe. 

Comunicação 32.Gerencias as comunicações. 

Aquisições 33. Conduzir as aquisições. 

Partes Interessadas 34. Gerenciar o engajamento dos Stakeholders. 

Fonte: adaptado de PMI (2013). 

 

d) Monitoramento e controle 

 

Neste grupo, os processos objetivam acompanhamento, análise e organização do 

progresso e do desempenho do projeto. Há processos para tratamento das mudanças, 

medições e análises do desempenho do projeto (PMI, 2013). A Tabela 20 apresenta 

os processos deste grupo. 

 

Tabela 20  

Processos de Monitoramento e Controle do Guia PMBOK 5a edição. 

Grupo de 

processos 

Área de 

Conhecimento 
Processo 

 

 

 

Monitoramento 
e Controle 

Integração 
35. Controlar e monitorar o trabalho do projeto. 

36. Realizar controle integrado de mudanças. 

Escopo 
37. Validar escopo. 

38. Controlar escopo. 

Tempo 39. Controlar o cronograma. 

Custos 40. Controlar os custos. 

Qualidade 41. Controlar a qualidade. 

Comunicação 42. Controlar as comunicações. 

Riscos 43. Controlar os riscos. 

Aquisições 44. Controlar as aquisições. 

Partes interessadas 45. Controlar o engajamento dos stakeholders.  

Fonte: adaptado de PMI (2013). 
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e) Encerramento 

 

Este grupo apresenta os processos executados para finalizar todas as atividades de 

todos os grupos de processos de gerenciamento do projeto, objetivando a conclusão 

formal do projeto, fase ou obrigações contratuais (PMI, 2013). Os processos deste 

grupo são apresentados na Tabela 21. 

 

Tabela 21  

Processos de Encerramento do Guia PMBOK 5a edição. 

Grupo de 

processos 

Área de 

Conhecimento 
Processo 

Encerramento 
Integração 46 – Encerrar projeto ou fase. 

Aquisições 47 – Encerrar aquisições. 

Fonte: adaptado de PMI (2013). 

 

2.2.4.1.3. Considerações sobre o modelo 

 

De acordo com Fernandes e Abreu (2014), o Guia PMBOK necessita de adaptações 

em função dos tipos, portes e riscos dos projetos, para ser utilizado de forma 

consistente em uma organização de TI.  

 

Segundo Fernandes e Abreu (2014), a implantação do gerenciamento de projetos em 

uma organização não é uma tarefa fácil, sendo necessário um forte comprometimento 

das lideranças da organização e dos executivos e gerentes de TI. 

 

2.2.4.2. Outros modelos PMI  

 

O PMI mantém outros importantes padrões de mercado, como a extensão do PMBOK 

para o Governo e o setor da Construção, Modelo de Maturidade Organizacional em 

Gestão de Projetos (OPM3), Padrão de Gestão de Valor e de Configuração do Projeto, 

entre outros.  Segundo Fernandes e Abreu (2014), a maioria deles se tornaram 

padrões americanos pela American National Standard Institute – ANSI. 
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2.2.4.3. PRINCE2 

 

A PRINCE2 é um acrônimo para Projects in Controlled Environments, uma 

metodologia utilizada como padrão pelo governo britânico, setor privado e 

principalmente Europa. O objetivo da PRINCE2 é fornecer um método que seja um 

guia consistente para os gerentes de projetos e demais interessados, facilitando o 

planejamento, o controle e a comunicação no âmbito do projeto. 

 

2.2.4.3.1. Histórico  

 

A PRINCE2 foi lançada em 1996, com o objetivo de melhorar a gestão de projetos 

para todos os tipos de projetos, inclusive dos projetos de sistemas de informação. 

Desenvolvida a partir da PROMPTII, uma metodologia criada em 1975 e adotada 

como padrão para uso nos projetos de sistemas de informação do governo, a 

PRINCE2 em 1989 se tornou um padrão para todos os projetos do governo britânico. 

Mantida pelo Office for Government Commerce (OGC) e atualizada em 2002 e em 

2005, atualmente a PRINCE2 encontra-se em sua quinta edição, publicada em 2009 

(Fernandes & Abreu, 2014).  

 

2.2.4.3.2. Estrutura do Modelo  

 

Segundo o OGC (2009), a PRINCE2 é uma metodologia baseada em processos para 

o gerenciamento de projetos composta por 2 livros com oito processos, conforme a 

seguir:  

 

a) Dirigindo um projeto (DP – Directing a project) - Processo que ocorre desde o 

início do projeto até o seu encerramento. É de responsabilidade do Comitê do 

Projeto, que gerencia e monitora através de relatórios e controles vários pontos de 

decisão, abrangendo a iniciação, os limites dos estágios, orientação e 

encerramento do projeto. 

 
b) Instalando um projeto (SU – Starting up a project) - Projetado para assegurar que 

os requisitos para a iniciação do projeto estejam estabelecidos, este é o primeiro 

processo da PRINCE2. Considerado um processo de pré-projeto, ele assegura 
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que a informação requerida pela equipe do projeto esteja disponível, cria o plano 

do estágio de iniciação e designa a equipe de gerenciamento do projeto. Neste 

processo, espera-se um termo com os motivos do projeto e os resultados 

esperados. 

 

c) Iniciando um projeto (IP – Initiating a project) - Este processo tem por objetivo 

validar as justificativas para a continuidade do projeto, documentar e aceitar que 

existe um Business Case aceitável para o projeto, obter acordo para 

disponibilidade dos recursos para a primeira fase do projeto, permitir e encorajar 

que o comitê do projeto assuma a propriedade do projeto e assegurar que os 

investimentos a serem feitos no projeto levem em consideração os seus riscos. 

 

d) Gerenciando os limites de um estágio (SB – Managing Stage Boundaries) - Os 

objetivos deste processo são: assegurar para o Comitê do Projeto que os produtos 

planejados do Plano de Estágio atual foram completados; prover informação para 

o Comitê do Projeto para que este avalie continuamente a viabilidade do projeto; 

prover para o Comitê do Projeto informações necessárias para aprovação do 

estágio atual do projeto e que autorize o início do estágio seguinte; e registrar 

medições e lições aprendidas que possam ajudar estágios posteriores do projeto 

ou outros projetos. 

 

e) Controlando um estágio (CS – Controlling a Stage) - O objetivo deste processo 

é assegurar que cada estágio seja desempenhado conforme o Plano do Estágio. 

Este processo compreende atividades como autorização para execução do 

trabalho planejado, obtenção de informação sobre o progresso do projeto, análise 

de mudanças, comunicação acerca do projeto e tomada de ações corretivas em 

função de desvios. 

 

f) Gerenciando a entrega do produto (MP – Managing product delivery) - O objetivo 

deste processo é assegurar que os produtos previstos pelo projeto sejam 

produzidos e entregues. Considera o compromisso da equipe do projeto com o 

resultado esperado, avalia o progresso do projeto, assegura que os produtos 
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atendam às suas respectivas especificações de qualidade e obtenham a 

homologação ou aprovação dos produtos completados. 

 

g) Encerrando um projeto (CP – Closing a project) - O propósito deste processo é 

executar um encerramento controlado do projeto. Objetiva verificar se os objetivos 

pretendidos foram atendidos, se todos os produtos esperados foram entregues e 

estão de acordo com as necessidades dos clientes, assegurar que os produtos 

resultados foram aceitos e transferidos para o cliente e obter sua aceitação formal 

e por fim, comunicar à organização patrocinadora que os recursos serão 

desmobilizados. 

 

h) Planejamento (PL – Planning) - Trata-se de um importante processo que se repete 

nos outros processos com a responsabilidade de elaborar o plano, identificar e 

analisar as atividades e dependências, preparar estimativas e o cronograma, 

analisar os riscos e documentar o plano. 

 

2.2.4.3.3. Considerações sobre o modelo 

 

Diferentemente do PMBOK, que se propõe a ser uma base de conhecimentos e boas 

práticas de gerenciamento de projetos, mostrando “o que” fazer, a PRINCE2 é uma 

metodologia de gerenciamento de projetos que se apresenta com uma abordagem 

estruturada, com processos, papéis e responsabilidades bem definidos, com o intuito 

de orientar o time do projeto em sua condução. Mostra “o como” fazer. Ela se aplica a 

qualquer tipo de projeto, sendo facilmente adaptada a qualquer tipo de organização 

(Fernandes & Abreu, 2014).  

 

Contudo, segundo Fernandes e Abreu (2014), a implantação da PRINCE2, assim 

como os demais padrões apresentados, dependerá da disposição da organização em 

aceitar mudanças. 

 

2.3. Lean 
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O processo empresarial ao longo dos anos, centrou-se em melhorar a eficiência, 

produtividade e qualidade. A era da Gestão Cientifica, com a introdução de métodos 

normalizados, divisão do trabalho e controles estatísticos, parecia ser o caminho. 

Após a segunda guerra mundial, este sistema de gestão não se mostrou suficiente, 

sendo necessário novos caminhos. Neste contexto, surgiu o Sistema de Produção da 

Toyota, que lançava as bases para Lean (Bell & Orzen, 2016). 

 

O termo Lean surgiu a partir de um estudo sobre a indústria automobilística mundial 

realizada pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) que mostrava as evidentes 

vantagens do desempenho do Sistema Toyota de Produção. Em 1996, foi publicado 

o livro Lean thinking, de James P. Womack e Daniel T. Jones, enfatizando a integração 

de fluxos de valor, desencadeando a idade atual de integração de melhoria em todas 

as funções do negócio e em todas as indústrias (Bell & Orzen, 2016). A Figura 28 

resume o ciclo de evolução. 

 

 

 

Figura 28 - Linha do tempo da melhoria contínua.  
Fonte: Bell and Orzen (2016). 
 

De acordo com Womack and Jones (2003), Lean Thinking fornece uma maneira de 

especificar o valor e alinhar ações para sua criação de forma cada vez mais efetiva. 

Para os autores, o pensamento Lean é Lean porque fornece de forma geral, uma 

maneira de fazer cada vez mais com menos. 
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Lean aplicada à produção, de acordo Shah and Ward (2003) é uma abordagem 

multidimensional que engloba uma ampla variedade de práticas de gestão em um 

sistema integrado. São exemplos de práticas de gestão os sistemas de qualidade, 

equipes de trabalho, o just-in-time, o gerenciamento dos fornecedores, etc. Um dos 

princípios dessa abordagem é a eliminação de desperdícios, que para Poppendieck 

and Poppendieck (2003), trata-se de tudo aquilo que não agrega valor a um produto.  

 

A ideia central do gerenciamento Lean é avaliar todas as atividades de forma a 

proporcionar benefícios para o cliente (Bell & Orzen, 2016). Lean é apresentado por 

Mandujano, Alarcón, Kunz and Mourgues (2015), como uma filosofia de gestão que 

fornece métodos para identificar e remover resíduos por meio da utilização de uma 

série de ferramentas e princípios. Uma ferramenta é qualquer coisa que nos permite 

realizar uma tarefa de forma mais fácil e com mais eficácia. Segundo Kobus et al. 

(2017), embora muitas das ferramentas Lean sejam transferíveis aos departamentos 

de TI, não existe um conjunto fixo para execução dos princípios e filosofia nas 

empresas. As ferramentas são utilizadas para identificar e analisar problemas, 

descobrir causas raiz, implementar melhorias e medir resultados. Um exemplo de 

método para solução de problemas, apresentado por (Bell & Orzen, 2016) é o relatório 

A3, expresso por uma folha de papel dividida em duas partes: o lado esquerdo, que 

serve para identificar o problema, e o lado direito, que contém as possíveis 

contramedidas.  O trabalho de Ferreira, Cetnarski, Saldanha, Costa e Lima (2016) 

elencaram uma gama de ferramentas usadas para os mais diversos fins, conforme a 

Tabela 22. 

 

Tabela 22  

Princípios e ferramentas Lean. 

Princípios e ferramentas da 

produção Lean 
 

Contribuições 

Kaizen   Melhoria contínua  

Just in time   Redução de estoques, tempo e desperdícios   
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Descentralização de 

responsabilidades   
Redução de tempo na tomada de decisão, aumento da 

autonomia e simplicidade dos processos   

Fluxo contínuo de produção   Redução de estoques, tempo e desperdícios   

Trabalho padronizado  Aumento da qualidade, redução de tempo e desperdícios 

Desenvolvimento de pessoas   Aumento da autonomia, qualidade e flexibilidade 

Manufatura celular  Aumento da flexibilidade e redução de tempo  

5S   Redução de desperdícios e tempo   

Comprometimento dos 

funcionários e gerência  
Aumento da qualidade e autonomia menor resistência às 

mudanças   

Zero defeitos   Redução de desperdícios, aumento da qualidade   

Produção puxada (Kanban)   Redução de desperdícios   

Sistema de integração vertical/ 

com fornecedores  
Redução de desperdícios e tempo, aumento da qualidade

  

Nivelamento da carga de trabalho 

(Heijunka)   
Aumento da flexibilidade, redução de tempo e desperdícios  

Autonomação (Jidoka)   Aumento da autonomia e qualidade, redução de desperdícios 

  

Gestão visual   Aumento da qualidade e autonomia   

Tecnologia confiável e testada   Qualidade e autonomia, redução de desperdícios e tempo  

Desafiar clientes e fornecedores  Tempo e estoques, aumento da qualidade e flexibilidade  

Mapeamento de processo   Redução de desperdícios, aumento da qualidade   

Melhoria radical (Kaikaku)   Qualidade e autonomia, redução de desperdícios   

Mapeamento do fluxo de valor   Redução de desperdícios   

Controle da qualidade   Aumento da qualidade e redução de desperdício   

Fonte: adaptado de Ferreira et al. (2016). 

 

Ao longo da evolução da melhoria contínua, o termo Lean também evoluiu em sua 

abrangência e foco. Conforme apresentado por Fortes (2010), o conceito Lean de uma 
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aplicação para eliminação de desperdícios na indústria automobilística passou a uma 

liderança voltada ao alinhamento de propósito, processos e pessoas, conforme a 

Tabela 23.  

 

Tabela 23  

Evolução da Terminologia Lean. 

 
Fortes: Fortes (2010). 

 

O foco principal de Lean é a resolução de problemas com o propósito de entrega de 

valor ao cliente, pela eliminação sistemática de resíduos em todo o fluxo de valor. 

Conforme Bell and Orzen (2016), fluxo de valor é composto por todos os processos 

do ciclo de vida necessários para serviços, produtos e informações ao cliente. Inclui 

todas as atividades realizadas. O pensamento sistêmico permite ver todo o processo 

e entender o valor na perspectiva do cliente. Valor é o que o cliente quer e está 

disposto a pagar.  
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 Uma jornada de transformação Lean deve ser baseada nos princípios Lean, cultura 

e valores da organização. Apesar de fazer uso de diversas ferramentas e técnicas 

Lean, os princípios são as bases fundamentais. De acordo com Bell and Orzen (2016), 

os 5 princípios que apoiam uma estrutura social forte para uma empresa Lean, são 

apresentados em forma de pirâmide. Estes princípios começam estabelecendo uma 

base sólida, conforme a Figura 29. 

 

 

Figura 29 - Pirâmide dos Princípios da Empresa Lean. 
Fonte: Bell and Orzen (2016). 

 

✓ Constância do propósito - Focaliza o pensamento e o comportamento, 

alinhando o esforço e fazendo com que todos remem na mesma direção. 

Lean inverte a ordem hierárquica de gerenciamento, colocando clientes e 

parceiros de negócios no topo, uma vez que são eles que definem valor e 

criam demanda. Em seguida estão os trabalhadores na melhor posição para 

identificar diretamente ações que adicionam mais valor. O papel da gerência 

é traduzir e comunicar a estratégia em toda a organização, para equipes e 

trabalhadores. 

 

✓ Respeito pelas pessoas - Destrava a excelência pessoal e potencial 

criativo. Em um ambiente de aprendizado, as pessoas sabem que suas 
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ideias são valorizadas. Elas mantêm a percepção, compreensão e paixão 

em agregar valor e conduzir melhoria diária.  

 

✓ Busca da perfeição - A busca interminável pela excelência estimula a 

organização a melhorar as coisas a ponto das pessoas já não fazerem 

distinção entre o desempenho e a melhoria do trabalho que realizam. 

 

✓ Comportamento Proativo - Ser proativo significa oportunidade de fazer a 

diferença todos os dias. O comportamento proativo requer disciplina, 

orgulho pessoal e de equipe, combinados.  

 

✓ A voz do cliente -  garante que você está se concentrando nas questões 

certas e fazendo melhorias que interessam. 

 

✓ Qualidade na fonte - exige parar e corrigir os problemas com compromisso 

de evitar que defeitos conhecidos cheguem ao cliente.  

 

✓ Pensamento sistêmico - Capacidade de visualizar os processos 

interligados que compõem todo o fluxo de valor enquanto estão cientes das 

interdependências de causa e efeito que agregam valor ou criam resíduos. 

O pensamento sistêmico nos permite ver o todo, criando um bom fluxo de 

valor para o cliente. 

 

✓ O fluxo contínuo -  é conseguido eliminando atrasos e interrupções. À 

medida que o fluxo melhora, as informações e os produtos de trabalho são 

entregues aos clientes internos e externos. O fluxo libera os recursos 

comprometidos, aumentando efetivamente a capacidade de responder a 

mudanças com interrupções limitadas. 

 

✓ Cultura - uma cultura Lean é desenvolvida ao longo do tempo, mudando a 

forma como as pessoas percebem seus papéis e realizam seu trabalho 

diário. O principal objetivo da filosofia Lean é agregar valor para o cliente 

através da redução de custos e desperdícios no fluxo de valor.  Este objetivo 

é alcançado por meio de uma cultura Lean desenvolvida com a adoção de 
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ferramentas de melhoria contínua, estruturação de sistemas e posterior 

incorporação de princípios e valores, conforme a Figura 30. 

 

 

Figura 30 - Estágios da transformação Lean 
Fonte: Bell and Orzen (2016) 

 

2.3.1. Lean IT 

 

De acordo com Bell and Orzen (2016), desde seu surgimento, Lean tem sido adotado 

em todas as indústrias. Contudo, outras empresas fora do contexto industrial 

rapidamente perceberam que Lean poderia produzir resultados significativos e não 

demoraram muito para que escritórios, cadeia de suprimentos, contabilidade e outros, 

começassem a utilizá-lo. Agora é o momento para que a TI o adote também (Bell & 

Orzen, 2016).  

 

O objetivo da TI tradicional sempre foi suportar os negócios com soluções eficientes. 

Diversos modelos, frameworks e padrões de melhores práticas ajudam a gestão nesta 

linha, fornecendo diretrizes para otimização de recursos, melhor gerenciamento dos 

incidentes, visão de investimentos de acordo com as necessidades de negócio, entre 

outros. Porém, de acordo com Altintepe (2016), eficiência é sobre gastar menos para 

obter o mesmo resultado, enquanto Lean é sobre não gastar em coisas que não 

importam. 

 

Esta abordagem, conhecida como Lean IT, segundo Nagel and Pavlov (2010), é mais 

uma tradução dos princípios Lean, só que agora aplicados ao domínio de TI, buscando 

um nível mais empresarial e de gestão, com foco em serviços para os clientes.  
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São poucas as tentativas de se trazer os princípios e práticas Lean para o domínio de 

TI, mesmo não existindo uma estrutura padronizada e amplamente aceita. Os 

principais nomes que figuram na literatura são o próprio Lean IT e Lean Software 

Development (Pensamento Lean aplicado ao desenvolvimento de software) (Nagel & 

Pavlov, 2010).  

 

Segundo Bell and Orzen (2016), Lean IT envolve as pessoas, sistemas e ferramentas 

para integrar, alinhar e sincronizar a organização de TI com o negócio. Visa fornecer 

informações de qualidade e sistemas de informação eficazes, permitindo e 

sustentando a melhoria contínua e a inovação dos processos. A perspectiva Lean IT 

tem dois aspectos: o exterior, que apoia à melhoria contínua dos processos de 

negócio, e a internalização, melhorando o desempenho dos processos e serviços de 

TI. 

 

No entanto, para Pearce and Pons (2013), embora não haja dúvida sobre a relevância 

geral dos princípios Lean, sua implementação não é simples e envolve a seleção de 

ferramentas adequadas. Porém, tão somente a escolha de ferramentas não é 

suficiente. O ponto principal deve estar nos princípios, que são intemporais, enquanto 

as ferramentas evoluem à medida que as necessidades mudam. De acordo com Bell 

and Orzen (2016), organizações que priorizam princípios ao invés de ferramentas, 

aumentam significativamente a probabilidade de uma transformação bem-sucedida. 

 

De acordo com Müller, Schröder and Thienen (2011), Lean IT pretende a aplicação 

dos princípios Lean, em todos os processos relevantes da gestão de TI. A 

complexidade da TI, seus riscos, questões sobre desempenho e satisfação do cliente 

são os principais pontos a serem cobertos por Lean IT.  

 

O foco da aplicação dos princípios Lean está na geração de valor para o cliente e 

eliminação dos desperdícios.  Em se tratando de TI, há dificuldades em sua 

identificação. Para elucidar, apresentamos os sete desperdícios Lean, no contexto da 

TI, conforme Tabela 24.  
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Tabela 24  

Os sete desperdícios na TI. 

Descrição TI 

 
 
Estoque 

Excesso de informações causando problemas de busca e controle 

de versão, excesso de backlog e de estoque em processo. 

 
Produção em 
excesso 

Excesso de e-mails, relatórios, alertas do sistema, etc., que não 

são lidos ou são ignorados. 

Espera Parada do sistema, etapas desnecessárias no fluxo de trabalho. 

 
 
Transporte 

Transferência de informações entre os departamentos da 

organização e sistemas, barreiras de segurança ao fluxo de 

informação. 

 
Superprocessamento 

Dados redundantes, transações desnecessárias, relatórios sem 

uso, recursos de software dos quais os usuários não precisam. 

 
Movimentação 

Busca de informação, reinserção de dados, excesso de digitação, 

mudanças constantes de prioridades. 

 
Defeitos 

Informações incorretas, extemporâneas e confusas que resultam 

em decisões inadequadas. 

Fonte: adaptado de Bell and Orzen (2016). 

 

As práticas de TI tradicionais, contrastam bastante com as práticas Lean. Enquanto 

as organizações tradicionais tendem a se moverem mais lentamente e com cuidado 

para evitar instabilidade e interrupção, Lean incentiva cada indivíduo a observar e 

corrigir problemas, fazendo pequenas melhorias a cada dia. A Tabela 25 apresenta 

os principais contrastes. 

 

Tabela 25  

Atributos contrastantes do Lean IT e do IT tradicional 
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Fonte: Bell and  Orzen (2016) 

 

A jornada Lean possui três elementos essenciais: as pessoas, os processos e a 

tecnologia, conforme a Figura 31. Embora se tenha nas pessoas a responsabilidade 

de liderar o caminho da transformação Lean, estes elementos devem ser mantidos 

em equilíbrio.  

 

 

 

Figura 31 - Balanceamento de pessoas, processos e tecnologia. 
Fonte: Bell and Orzen (2016). 

 

O futuro de uma empresa Lean sustentável, depende de pessoas, processos e 

Tecnologia, nessa ordem. Nesta linha, Bell and Orzen (2016) sugerem uma sequência 

de oito passos para uma transformação com Lean IT de sucesso. 
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2.3.2. Roteiro de Implantação de Lean IT 

 

O roteiro de implementação para Lean IT sugere uma direção geral em três estágios 

de transformação: Estratégia, Planejamento e Execução, que deve ser compreendida 

pelas equipes e adaptável a novos fatos e circunstâncias. Equivalente ao ciclo de 

PDCA (Planejar, Executar, Controlar e Agir), segundo Bell and Orzen (2016), os 

estágios são cíclicos, porém, não sequenciais, conforme Figura 32. 

 

 

Figura 32 - Roteiro de Implementação para Lean IT.  
Fonte: Bell and Orzen (2016). 

 

a) Estágio 1 Estratégia: 

 

Estabelecer uma visão de liderança e consenso – O primeiro passo é criar um 

sentimento de urgência, que tenha consenso sobre os principais valores e 

estabelecimento de liderança, a fim de reforçar estes valores na empresa. Neste 

estágio busca-se um comportamento repetitivo, a responsabilidade e cadência em 

prol de uma coalizão de orientação que envolva a alta administração e todos os 

gerentes.  
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Articular a intenção e Direcionadores Estratégicos - A alta administração deve 

articular claramente a intenção estratégica para que as partes interessadas 

possam focar nas questões que podem afetar os resultados. Neste ponto, o papel 

da administração é articular e reforçar que as equipes entendam o que estão 

tentando realizar e por qual motivo. 

 

b) Estágio 2 Planejamento 

 

Definir e comunicar o plano – O primeiro passo desse estágio é desenvolver um 

plano que identifique as metas e sequência de atividades, ao mesmo tempo em 

que prevê restrições de recursos e interdependências. Um plano é necessário para 

comunicar objetivos e direcionar o esforço. Cria-se um roteiro visual de alto nível 

mostrando os passos da transformação e como eles envolvem as várias partes da 

organização. Trata-se de um investimento significativo e de longo prazo, uma vez 

que uma transformação do comportamento e da cultura, além de tempo, exige 

disciplina e persistência.  

 

Construir um time de liderança Enxuta – Identificar agentes de mudança que se 

tornarão o núcleo da excelência Lean na linha de frente da transformação. Deve-

se investir nestas pessoas e desenvolver suas habilidades. Trata-se de um 

investimento no catalizador de mudança da empresa, que são as pessoas. Esses 

indivíduos acabarão se tornando os embaixadores da transformação, espalhando 

o pensamento Lean em toda a empresa. 

  

Criar um consenso de ferramentas Básicas – Comece pelo básico. Há muitos 

casos de boas ferramentas serem mal compreendidas e aplicadas. Cabe a equipe 

principal selecionar e aprender novas e avançadas ferramentas à medida que 

forem necessárias. Ao desenvolver interesse especial e proficiência em uma 

ferramenta específica, deve-se documentar e compartilhar o conhecimento com os 

outros. 

 

Avaliar a cadeia de valor empresarial Chave -  Fluxo de valor mapeia o estado 

atual em um nível macro. Este mapeamento deve identificar e quantificar o fluxo 
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de trabalho e as informações de apoio aos processos centrais em toda a empresa.  

Os pontos fortes e fracos do valor devem ser desdobrados em metas estratégicas. 

O objetivo é desenvolver um modelo razoavelmente simples, acessível e coerente 

de fluxos de valor e processos de apoio que irão ajudar a priorizar e alterar 

sequências e esforços. 

 

c) Estágio 3 Execução 

  

Lançar o projeto piloto Kaizen – Os problemas mais difíceis não devem ser 

abordados primeiro. Escolha problemas significativos cujo sucesso seja 

alcançável. Concentre-se nas áreas da organização que demonstrem apoio para 

a transformação Lean. Desenvolva o piloto, demonstre os ganhos iniciais e 

promova as lições aprendidas para disseminação do interesse e incentive à 

adoção. 

 

Investir na infraestrutura empresarial – Enquanto os pilotos iniciais estão em 

andamento, continue desenvolvendo a equipe, enquanto se estende a 

infraestrutura para apoiar a expansão de esforços Lean: um site, bibliotecas 

virtuais e físicas, uma base de conhecimento, colaboração e conhecimento, 

partilha de ferramentas, padrões de medição e modelos, ferramentas, 

rastreamento de habilidades, materiais de educação e treinamento, etc. 

 

Medir resultados, avaliar entendimento e adesão – Medir e comunicar 

abertamente observações, tendências e os resultados enviam uma mensagem 

clara de que a transformação Lean é uma prioridade estratégica. A fim de 

assegurar uma compreensão comum da intenção estratégica, deve-se investigar 

equipes e departamentos onde os resultados medidos não estejam alinhados com 

a estratégia.  

 

Consolidar ganhos e compartilhar resultados - Deve-se comunicar sucessos, 

fracassos e lições aprendidas abertamente para estabelecer confiança e suporte 

à construção. A alta administração deve estar especialmente atenta, devido às 
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chances de retrocesso surgirem exatamente quando a transformação parece estar 

decolando.  A prestação de contas deve ser explícita e forte.  

 

2.4. Pequenas e Médias Empresas (PMEs) 

 

De acordo com a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe das Nações 

Unidas [CEPAL] (2013), nos países da União Europeia, da América Latina e do Caribe, 

as PMEs representam aproximadamente 99% do total das empresas, gerando grande 

parte dos empregos e atuando em ampla variedade de setores da economia (CEPAL, 

2013). 

 

No Brasil, esta realidade não é diferente e como exemplo, podemos citar a importância 

das Micro e Pequenas Empresas (MPEs) para a economia. Segundo pesquisa do 

Sebrae e Dieese (2015) em 2013, as MPEs foram responsáveis por 99% dos 

estabelecimentos, 52,1% dos empregos privados não agrícolas formais no país e 

41,4% da massa de salários. Ainda segundo os dados, entre 2003 e 2013, de cada 

R$ 100 pagos aos trabalhadores no setor privado não agrícola, cerca de R$ 40, em 

média, foram pagos por micro e pequenas empresas (Sebrae & Dieese, 2015). 

 

Outro importante exemplo, é apresentado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

estatística [IBGE] (2014). Segundo os dados apresentados em 2012, 87,9% das 

empresas e outras organizações tinham até 9 pessoas ocupadas, 10,3% tinham de 

10 a 49 pessoas, 1,4 % tinham de 50 a 249 pessoas e apenas 0,4% tinham 250 

pessoas ou mais. Excluindo-se as empresas com 250 pessoas ou mais, a taxa de 

pessoal ocupado nas demais empresas foi de 53,4% (IBGE, 2014). 

 

Dessa forma, a importância das PMEs além de evidente, exige um olhar atento, 

principalmente quando se pretende propor incrementos em sua gestão. Aspectos 

interessantes foram apresentados na 11ª edição da pesquisa “As PMEs que Mais 

Crescem no Brasil”, levantamento que já é referência nacional no mercado das 

organizações emergentes. De acordo com os dados, 72% das PMES são familiares, 

75% investem constantemente em tecnologia, 75% realizaram investimentos em 

software nos últimos três anos, 87% possui foco na atividade principal da empresa 

como estratégia para redução de custos, abrindo caminho para terceirizações e 55% 
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das empresas não possuem um conselho familiar separado da gestão. Ainda de 

acordo com a pesquisa, as PMEs que mais crescem fortaleceram sua estrutura de 

compliance em relação ao ano anterior, aumentando a sua adesão a todas as 

principais práticas de transparência. Para estas empresas, o maior benefício da 

adoção de práticas de governança é a garantia da sustentabilidade do negócio 

(Deloitte, 2016). 

 

Para uma correta delimitação do tema de pesquisa, deve-se definir adequadamente o 

universo de empresas que se pretende alcançar. Neste sentido, PME pode não ser 

tão especifico, devido às várias classificações de porte existentes e utilizadas tanto 

em pesquisas acadêmicas quanto de mercado, ou mesmo para fins de programas, 

como concessão de crédito, etc. Segundo O'Regan and Ghobadian (2004), não existe 

um consenso nos critérios utilizados para o enquadramento das empresas na 

categoria PME.  

 

Para o Banco Nacional de Desenvolvimento [BNDES] (2016), a classificação das 

empresas em função do porte, ocorre de acordo com a Receita Operacional Bruta 

(ROB). De acordo com a instituição, ROB é a receita auferida no ano calendário com 

o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos 

serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as 

vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. Esta classificação de 

porte é aplicada à indústria, ao comércio e ao setor de serviços, como metodologia 

para o enquadramento de linhas de financiamento, uma vez que dependendo do 

porte, as condições de crédito para as empresas podem sofrer variações (BNDES, 

2016). A Figura 33 mostra a classificação do porte da empresa em função do ROB. 
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Figura 33 - Classificação do porte da empresa segundo o BNDES.  
Fonte: BNDES (2016). 

 

O Banco do Nordeste [BNB] (2016), por meio do Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste (FNE), também utiliza o ROB como critério para classificar 

o tamanho da empresa, conforme a Figura 34. 

 

 

Figura 34 - Classificação das empresas por porte segundo o BNB. 
Fonte: BNB (2016). 
 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária [Anvisa] (2016) define o porte da empresa 

por meio de sua capacidade econômica, determinada por seu faturamento bruto 

anual. De acordo com o órgão, faturamento bruto anual é o montante de recursos 

auferidos pelo agente regulador ao longo do exercício financeiro, proveniente de 

vendas de mercadorias, prestação de serviços, transferências sujeitas a tributação ou, 

ainda, dotação orçamentária anual (ANVISA, 2016). A Figura 35, mostra a 

classificação do porte em 5 grupos.  
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Figura 35 - Classificação do porte da empresa segundo a Anvisa. 
Fonte: Anvisa (2016). 
 

Já o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior [MDIC] (2106), por 

meio da Secretaria de Comércio Exterior, utiliza como critério também o número de 

empregados, fazendo ainda distinção por setor de atividade, conforme a Figura 36. 

 

 

Figura 36 - Classificação do porte da empresa segundo o MDICE. 
Fonte: MDIC (2016). 

 

Outra importante classificação de empresas, quanto ao seu porte, é a do Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). Em sua publicação de 

2014, para o cálculo dos indicadores empresarias a partir de sua base de cadastros, 

o SEBRAE estabeleceu o porte em função do número de pessoas ocupadas e do 

setor de atividade econômica, conforme Figura 37. 
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Figura 37 - Classificação dos estabelecimentos segundo porte. 
Fonte: Sebrae e Dieese (2015). 

 

Por fim, de acordo com Leone e Leone (2012), as duas principais normas que 

estabelecem classificações de empresas segundo o porte empresarial são a 

Resolução GMC nº 59/98 do MERCOSUL e o Estatuto da Microempresa e Empresa 

de Pequeno Porte, por meio da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, 

visando a elaboração de políticas que respeitem o tratamento jurídico diferenciado e 

simplificado, determinado pela Constituição Federal. 

 

Ainda podem ser encontradas outras classificações, como as definidas pela Lei 

9.317/96, as utilizadas pelo IBGE, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o 

Banco do Brasil (BB), etc. Cada classificação tem por finalidade a interação dessas 

empresas com as instituições classificadoras, seja para fins fiscais, de acesso ao 

crédito ou para pesquisas e levantamentos estatísticos (Néto & Teixeira, 2011). 

 

De acordo com Leone e Leone (2012) uma das maiores dificuldades para o estudo 

das PMEs é a heterogeneidade que existe entre elas, o que impede proposições 

teóricas e conclusões adequadas. Ainda segundo Leone e Leone (2012), uma 

preocupação comum a todos os ensaios e pesquisas envolvendo PMEs é a 

necessidade de limitação do universo de estudo, que por vezes acabam enquadrados 

segundo a classificação que melhor atenda aos requerimentos e objetivos levantados. 

 

Contudo, as referidas classificações não apresentam bases que referenciam a TI nas 

PMEs segundo o seu uso, sua gestão, nem tão pouco nas práticas de governança, 

muito embora a TI esteja presente nas empresas, em maior ou menor escala, 

independentemente do tamanho. Levando-se em consideração, que geralmente a 

empresa começa micro ou pequena e, a partir de uma série de bons resultados 

empresariais cresce, seja pelo número de colaboradores ou incremento de receita, 
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não necessariamente o seu porte, do ponto de vista tecnológico, crescerá. Ou seja, 

suas necessidades tecnológicas podem não ter sofrido alteração. Logo, quantidade 

de pessoas ocupadas e a receita destas empresas se mostram insuficientes para um 

delineamento apropriado de ações de Gestão e GTI, sendo necessário outras 

abordagens.  

 

Vale ainda ressaltar, que o contexto das PMEs aqui mencionados, não englobam 

PMEs cuja atividade fim seja a TI. Ou seja, parte-se do princípio de que as 

necessidades e motivações de uso, gestão e Governança para este grupo de 

pequenos e médios prestadores de serviço de TI apresentam especificidades, aos 

quais não se pretende abordar, excluindo-as de qualquer menção ao termo PME 

empregado ao longo do texto. 

 

Estudos diversos, costumam referenciar as médias e grandes empresas (MGEs) de 

um lado, e do outro, as Micro e Pequenas Empresas (MPEs). Para o tema proposto 

neste trabalho, entendemos que agrupar as médias empresas com as demais de 

menor porte, seria mais representativo sobre à ótica de GTI, uma vez que nas 

empresas de grande porte GTI parece mais maduro (ITGI, 2011).  

  

Para Leone e Leone (2012), devido à dificuldade de interpretação, mensuração e 

significados dúbios dos termos utilizados para definição de porte, como “tamanho”, 

“grande”, “médio” e “pequeno”, não é possível encontrar uma justificativa consensual 

para a escolha do tamanho como característica prioritária e definitiva de classificação 

das empresas. Dessa forma, faz-se necessário uma classificação que possa servir 

mais claramente para o delineamento desta pesquisa. 

 

Todas as classificações apresentadas, abordaram aspectos quantitativos das 

empresas para seu enquadramento em um determinado porte. Porém, de acordo com 

Leone (1991), o tamanho das empresas pode ser definido por critérios quantitativos, 

mas também, por critérios qualitativos e critérios mistos. O número de empregados, 

faturamento ou receita anual bruta, são os exemplos de critérios quantitativos mais 

utilizados em todos os setores (Leone & Leone, 2012). Os critérios qualitativos, 

diferenciam-se dos critérios quantitativos por não poderem ser medidos. Para os 

autores, estes critérios não são métricas, mas sim características especificas que 
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diferenciam as empresas quanto ao seu porte, retratam mais fielmente as empresas 

e são mais sincronizados com componentes intangíveis, tais como estilo da direção, 

o perfil e as atitudes do dirigente, a estrutura organizacional e os sistemas de 

informações.  

 

Os critérios mistos são combinações de dois ou mais critérios, que podem ser 

quantitativos ou qualitativos (Leone & Leone, 2012). Nesta linha, por ser mais 

abrangente, adotaremos os critérios mistos para um melhor delineamento das PMEs.  

Para que os critérios mistos sirvam, de alguma forma, ao propósito deste trabalho, 

deve-se considerar as características de diferenciação de porte das empresas. Dessa 

forma, utilizou-se como referência os aspectos sintetizados por Kassai (1997), os 

quais apresentaram as principais diferenças entre as empresas de pequeno e grande 

porte, conforme Figura 38. 

 

 

Figura 38 - Diferenças entre Pequenas e Grandes Empresas. 
Fonte: adaptado de Kassai (1997). 

 

Contudo, mesmo com todos estes recursos disponíveis a serviço da melhor 

classificação e delineamento de porte de empresa, entendemos que as classificações 

disponíveis não são suficientes quando o objetivo é a implantação de Governança de 

Tecnologia da Informação. Por esta razão, têm-se a necessidade de novas formas de 
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classificação de empresas que levem em consideração também aspectos voltados à 

tecnologia da informação.  

 

Além de identificar aspectos relevantes ao contexto das PMEs de forma mais aderente 

aos propósitos deste trabalho, outros fatores característicos dessas empresas, 

também poderiam ser cobertos. Um deles, refere-se à forma como estas empresas 

são administradas. Conforme já citado, de acordo com os dados da Deloitte (2016), 

72% das PMEs que mais crescem no Brasil são familiares. Logo, não se pode esperar 

aspectos de gerenciamento profissional ou padronizado dessas empresas, o que 

torna absolutamente relevante o universo das empresas familiares no contexto de 

classificação, anteriormente mencionado. 

 

Neste sentido, entender o papel da TI nestas empresas e o quanto elas gastam ou 

investem em TI é de fundamental importância. Embora não existam muitos trabalhos 

objetivando traçar um perfil do uso de TI em empresas familiares, um importante 

estudo de caso realizado por Albertin e Malaquias (2011), identificaram algumas 

características que, ainda que não possam ser generalizadas, podem ser adotadas 

como parâmetros de referência no entendimento da postergação no uso de recursos 

tecnológicos e no gerenciamento de informações de um negócio.  

 

De acordo com Albertin e Malaquias (2011), os gestores não sentem necessidade de 

padronizar e controlar as tarefas, devido a confiança na equipe, que é composta 

somente por familiares e pessoas de confiança. Para os autores, o uso de tecnologia 

é considerado prioritário para uma formalização de processos que facilitem a gravação 

e recuperação de informações sobre eventos organizacionais decorrentes de 

ambientes de conflitos. Segundo Robbins (2002), um dos motivos para os conflitos 

são os distúrbios decorrentes da falta de relacionamento e confiança entre os 

envolvidos. Logo, conforme sugerido por Albertin e Malaquias (2011), se uma 

organização não está sujeita a estes conflitos, existe uma tendência dos investimentos 

indispensáveis em TI não serem priorizados. 

 

Embora existam outras pesquisas com o intuito de medir a administração e uso da TI 

em empresas, como por exemplo o trabalho de Meirelles (2016), tomaremos o foco 
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apresentado pela pesquisa TIC EMPRESAS 2014 de Barbosa (2016), mais voltado 

para empresas de porte menor. Nas pequenas empresas, segundo Curry et al. (2017), 

existe uma necessidade urgente de melhores abordagens para o gerenciamento de 

TI. 

 

De acordo com a referida pesquisa, realizada em 2015 pelo Centro Regional de 

Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) - 

departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (Nic.br), que 

implementa as decisões e projetos do Comitê Gestor da Internet do Brasil (Cgi.br), 

apenas 43% das empresas brasileiras possuem uma área ou departamento de TI. 

Neste universo, apenas 36% das pequenas empresas possuem uma área específica 

de tecnologia da informação, enquanto nas médias empresas este percentual é de 

66% (Barbosa, 2016). 

 

O tamanho da empresa ou o elevado custo para se manter um profissional qualificado, 

podem ser explicações para o alto percentual de empresas que não mantêm um 

departamento de TI. Contudo, o mais relevante é inferir que, em sendo a TI 

fundamental para os negócios, um percentual significativo de empresas terceiriza 

funções de TI, o que coloca o prestador de serviço como um dos pontos centrais de 

importância na Gestão e Governança de TI.  

 

Segundo dados do Sebrae e Dieese (2015), o número de donos de Negócio de alta 

informatização quase quadruplicou entre 2003 a 2013, passando de 3,9 milhões para 

14,3 milhões de pessoas (acréscimo de 10,4 milhões de indivíduos). Ao mesmo tempo 

em que a quantidade de donos de negócio de baixa informatização caiu 47%, variando 

de 17,5 milhões para 9,2 milhões de indivíduos. Em consequência disso, a 

participação dos donos de negócio de alta informatização avançou de 18% para 61% 

e a dos donos de negócio de baixa informatização recuou de 82% para 39% do total, 

conforme Figura 39. 
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Figura 39 - Nº de donos de negócio no Brasil por grau de informatização.  
Fonte: Sebrae (2015). 

 

Independentemente dos fatores que levaram a este aumento da informatização, que 

em 2018 deverá ser bem maior, este aumento nas empresas mostra que cada vez 

mais tecnologia será necessária, gerando novas necessidades de gestão e 

governança de TI. De acordo com Curry et al. (2017), a TI é um facilitador chave para 

as pequenas empresas modernas, porém, constitui ainda um significativo desafio. 

 

2.5. Visão e investimentos da TI nas PMEs 

 

Podemos dizer que a TI é uma das áreas mais subestimadas dentro das organizações. 

Salvo as empresas estruturadas, que há décadas conseguiram enxergar o valor da TI 

para seus negócios, as demais, sequer conseguem perceber o porquê de alguns 

investimentos em TI apresentarem cifras tão elevadas. Ainda que notória a 

participação da TI nos processos de ponta a ponta nas empresas, envolvendo desde 

os custos até às receitas, a dificuldade de se governar a TI de forma estratégica, 

transparente e em consonância com seus objetivos, no contexto das PMEs, tem sido 

o desafio. 

 

Embora estas dificuldades existam, elas não são suficientes para conter os 

investimentos que precisam ou são feitos dentro das organizações. De acordo com 

pesquisa de “Administração e Uso da Tecnologia de Informação nas Empresas”, 

realizada por Meirelles (2016), nas médias e grandes empresas, os gastos e 
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investimentos em TI apresentam média de 7,6% em relação ao percentual do 

faturamento líquido. Quando divididas por setor de atuação, pode-se perceber a 

heterogeneidade dessa média, onde 10,9% são para o setor de serviços, 4,6% para 

a indústria e 3,5% para o setor de comércio.  

 

Estas médias corroboram com o entendimento de que os negócios estão cada vez 

mais dependentes da TI (Campbell et al., 2009; Schlosser et al., 2015; Pereira, 2016; 

Raffa et al., 2017), justificando dessa forma, mais investimentos, muito em função dos 

avanços tecnológicos cada vez mais disponíveis aos contextos organizacionais (Costa 

& Rosini, 2015; Meirelles, 2016), independentemente do setor de atuação. 

 

Consideramos esta questão dos investimentos bastante relevante, devido ao fato de 

que grande parte dos investimentos efetuados nas médias empresas, serem em TI 

(Weill & Ross, 2004; Fernandes & Abreu, 2014). Logo, tendo em vista que GTI é um 

dos fatores que mediam a relação entre os gastos com TI e o desempenho 

organizacional (Louro, 2015), esta questão se torna ainda mais relevante ao contexto 

desta pesquisa.  

 

Neste sentido, com o intuito de medir qual seria a relação dos gastos e investimentos 

em TI com o desempenho organizacional, Martins (2016) efetuou interessante 

pesquisa voltada ao contexto das PMEs. Neste trabalho, Martins (2016) buscou captar 

as diferenças no resultado da empresa advindos do uso de TI, por meio de análise de 

dados financeiros e da percepção dos executivos, acerca dos estágios de 

informatização e papel que a TI desempenhava na empresa. Estas diferenças foram 

evidenciadas em quatro grupos de empresas, sendo elas as digitais, as analógicas, 

as prudentes e as conservadores, conforme apresentado na Figura 40. 
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Figura 40 - Dimensões entre os gastos de TI e papel da TI.  
Fonte: Martins (2016). 

 

O modelo apresentado na Figura 40 foi baseado na literatura, com forte referência aos 

modelos de Nolan de 1979, sobre os estágios de informatização das empresas; 

MacFarlan de 1984, que relaciona a TI com a estratégia e à operação da empresa, a 

qual é apresentada em quadrantes com a situação da empresa, sendo suporte, 

fábrica, transição e estratégico; Nolan e MacFarlan de 2005, com o modelo chamado 

“Grid de impacto  estratégico de TI”, que apresenta evoluções para uma melhor  

governança das atividades de TI, também apresentadas em quadrantes com as 

definições de defensivo, composto por  modo fábrica  e modo suporte, e ofensivo, 

composto por  modo estratégico e modo reviravolta; a metodologia chamada de 

“Quadrante mágico” (desafiadores, líderes, empresas de nicho e  visionários), 

desenvolvida pelo Gartner, uma empresa de consultoria e pesquisa, a qual compara 

fornecedores com base em uma matriz bidimensional, avaliando a abrangência de 

visão e capacidade de execução; o modelo que leva em consideração a percepção 

do gestor e o desempenho da empresa, desenvolvido em 1997 por Lefebvre, Mason 

e Lefebvre; e por fim, o modelo de Albertin e Albertin de 2012, que apresenta as 

dimensões do uso de TI em benefício dos negócios (Martins, 2016). A Tabela 26 

apresenta um resumo dos modelos utilizados para o dimensionamento dos gastos e 

o papel da TI. 
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Tabela 26  

Modelos utilizados por Martins. 

Autor Ano Objetivo do Modelo  

Nolan 1979 Os estágios de informatização das empresas. 

MacFarlan 1984 Relaciona a TI com a estratégia e à operação da empresa, a qual é 

apresentada em quadrantes com a situação da empresa, sendo 

suporte, fábrica, transição e estratégico. 

Nolan e 

MacFarlan 

2005 “Grid de impacto estratégico de TI”, governança das atividades de TI, 

em quadrantes com duas definições: defensivo, composto por modo 

fábrica e modo suporte; e ofensivo, composto por modo estratégico e 

modo reviravolta. 

Gartner 2015 “Quadrante mágico” (desafiadores, líderes, empresas de nicho e 

visionários), compara fornecedores avaliando a abrangência de visão e 

capacidade de execução. 

Lefebvre, 

Mason e 

Lefebvre 

1997 Leva em consideração a percepção do gestor e o desempenho da 

empresa. 

Albertin e 

Albertin 

2012 Apresenta as dimensões do uso de TI em benefício dos negócios. 

Fonte: adaptado de Martins (2016). 

 

Neste ponto, ressalta-se que a distribuição das empresas ao longo dos quatro 

agrupamentos, não se deram de forma uniforme. Algumas empresas apresentaram 

médias que, por serem muito baixas ou muito altas, elevaram ou diminuíram os 

patamares de alguns resultados, determinando assim em qual grupo elas 

pertenceriam. Apesar disso, não resta dúvida de que os grupos apresentam 

comportamentos específicos na relação entre o papel da TI e os gastos e 

investimentos na área. 

 

2.6. Síntese do referencial teórico 

 

No referencial teórico, apresentou-se uma detalhada incursão sobre os principais 

mecanismos utilizados no mercado. Em linha com o entendimento de Fernandes e 

Abreu (2014), os diversos mecanismos de GTI foram apresentados de forma 

categorizada, sendo: (i) os modelos abrangentes de GTI; (ii) os modelos para 
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gerenciamento de serviços de TI; (iii) os modelos para gerenciamento de sourcing; e 

(iv) os modelos para gerenciamento de projetos. Assim, conforme observado por Silva 

e Gomes (2014), apesar da complexidade e elevados custos de implantação, os 

mecanismos buscam orientar, em níveis distintos, a gestão e governança nas 

empresas sem levar em consideração seu porte, estrutura, capacidade de gestão e 

disponibilidade para investimentos em TI. Todos estes fatores contribuem para a não 

implantação dos referidos mecanismos no contexto das PMEs, o que corrobora com 

autores como Lunardi (2008) e Van Grembergen and De Haes (2016), que 

evidenciaram maiores ocorrências desses mecanismos em empresas de grande 

porte. 

 

A diversidade dos modelos apresentados, cada qual com sua especificidade e objetivo 

de implantação, podem sugerir, quando levados em consideração aspectos 

característicos das PMEs, uma complexidade para este grupo de empresas. Por isso 

a importância em se elencar, por grupos, os principais modelos e padrões de melhores 

práticas utilizados no mercado.  Tendo em vista que cada um desses modelos objetiva 

patamares distintos dentro da Governança de TI, é natural a associação de mais de 

um deles, com este objetivo. Dessa forma, tem-se na combinação de dois ou mais 

modelos ou padrões de melhores práticas uma oportunidade para melhor alcance da 

GTI.  

 

O referencial apresentou ainda, uma discussão acerca da dificuldade em se conceber, 

de forma consensual, o termo PME abrangendo aspectos qualitativos, principalmente 

aqueles voltados para gestão e governança de tecnologia da informação. Esta 

abordagem, considerando os modelos de classificação de porte disponíveis no 

mercado, ensejou a necessidade de se buscar formas de definições que pudessem 

contribuir com a escolha de modelos de GTI voltados a este grupo de empresas. 

 

Conforme discutido nas sessões anteriores, a elevada quantidade de modelos e 

padrões de melhores práticas de GTI, as quais são referenciadas por Lunardi (2008) 

como mecanismos de GTI, bem como sua complexidade e custos de implantação, 

impõe a procura por um modelo capaz de viabilizar GTI no contexto das PMEs.  Logo, 

tendo em vista que as PMEs, conforme Martins (2016), objetivam os mesmos 
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benefícios da GTI alcançados pelas grandes empresas, o protocolo de pesquisa 

adotado deve servir a este fim. 

 

3. Modelo de Análise e Metodologia 

 

O instrumental metodológico selecionado deve estar diretamente relacionado com o 

problema a ser estudado. Segundo Marconi e Lakatos (2003), o arcabouço de 

referência metodológica, confere rigor científico a um trabalho de pesquisa quando 

cuidadosamente selecionado. 

 

Creswell (2010) afirma que as concepções filosóficas, crenças e experiências do 

pesquisador auxiliam na elucidação da escolha da abordagem de investigação, que 

poderá adotar diferentes estratégias de investigação. Para o autor, as estratégias de 

investigação “são os tipos de projetos ou modelos de métodos qualitativos, 

quantitativos e mistos que proporcionam uma direção específica aos procedimentos 

em um projeto de pesquisa” (Creswell, 2010, p.35).  

 

Dessa forma, para alcance dos objetivos da pesquisa, faz-se necessário a utilização 

de um conjunto de técnicas e abordagens de acordo com os objetivos específicos 

propostos. Neste ponto, vale ressaltar importante observação de Fraser e Gondim 

(2004), acerca das limitações inerentes à escolha do pesquisador: 

 

[...] qualquer que seja a técnica ou o método escolhido pelo pesquisador haverá 

limitações. Aliás, a própria escolha do objeto de estudo de pesquisa já requer 

um recorte da realidade a ser investigada. O importante é que tal escolha esteja 

cada vez mais respaldada em claras concepções do pesquisador sobre a 

natureza do objeto de estudo e o nível de análise e de descrição pretendidos 

(Fraser & Gondim, 2004, p. 151). 

 

Logo, tendo em vista todas estas considerações, optou-se pelo estudo qualitativo, 

apoiado nas definições de Creswell (2010) de valorização do aprofundamento do 

pesquisador em questões específicas, de forma interpretativa e emergente, por meio 

de sua inserção nas questões propostas. Segundo Cooper e Schindler (2011), a 
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pesquisa qualitativa é um conjunto de técnicas interpretativas que procura descrever, 

decodificar, traduzir e apreender o significado do tema de escolha. Yin (2013), ressalta 

que métodos qualitativos são particularmente adequados quando os objetivos dos 

pesquisadores incluem a construção de teorias, conforme objetivos desse trabalho.  

 

A presente sessão tem como objetivo apresentar o modelo de GTI baseado em Lean 

IT para as PMEs, os métodos e procedimentos utilizados em sua criação, bem como 

explicitar os critérios para sua obtenção. Uma vez concebido o modelo, esta sessão 

trata ainda, dos métodos e procedimentos para sua aplicação e implantação nas 

PMEs. 

 

3.1. Construção do modelo 

 

Os meios utilizados para a investigação e fundamentação teórica desta pesquisa, 

objetivando um modelo de GTI, podem ser classificados como bibliográficos muito em 

função do vasto referencial teórico coletado em livros, artigos, teses, dissertações, 

anais de congressos, revistas especializadas, sites, etc. O procedimento aplicado por 

meio da pesquisa bibliográfica objetivou contato com as bases de referencial para o 

estabelecimento do modelo.  

 

De acordo com Moresi (2003), por meio da técnica estudo bibliográfico, é realizado 

um estudo sistematizado, desenvolvido com base em material acessível ao público 

em geral. Esta técnica, neste estudo, se mostrou bastante importante, dado a grande 

quantidade de modelos, padrões e melhores práticas para aplicação da governança 

de Tecnologia da informação. Esta técnica fornece instrumental analítico para 

qualquer outro tipo de pesquisa, mas também pode esgotar-se em si mesma (Moresi, 

2003). 

 

Segundo Gil (2002), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material 

existente, composto principalmente por livros e artigos científicos. Para identificação 

dos principais trabalhos, foram utilizadas as mais importantes bases de publicações 

disponíveis no mercado objetivando uma revisão sistemática da literatura. 
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De acordo com Harzing and Alakangas (2016) o Google Scholar, Scopus e a Web of 

Science são as principais fontes de dados bibliométricas disponíveis aos 

pesquisadores. Segundo os autores, as três bases de dados fornecem estabilidade 

de cobertura suficientes para relações e comparações interdisciplinares. Sendo 

exatamente o contexto da pesquisa em tela, que visa o correlacionamento de GTI, 

Lean IT e PMEs. 

 

Segundo Martin-Martin, Orduna-Malea, Harzing and López-Cózar (2017), o Google 

Scholar é capaz de identificar documentos altamente citados de forma eficaz, sem 

restrições sobre o tipo de documento e a fonte, tornando-a uma ferramenta 

inestimável para pesquisas bibliométricas relacionadas à identificação dos 

documentos científicos mais influentes. Para sua utilização e devido a sua 

simplicidade e facilidades de uso, fez-se uso da ferramenta Publish or Perish – PoP, 

desenvolvida por Harzing (2017). Os demais bancos de dados foram utilizados em 

seus acessos baseados em web, por meio de suas URLs: https://www.scopus.com e 

https://webofknowledge.com. 

 

Nas três bases, foram utilizadas em conjunto e de forma separada, a combinação de 

duas ou mais, de um conjunto de palavras chaves, tidos como argumentos de busca, 

correspondentes aos objetivos desta pesquisa, em  português: “Governança de 

tecnologia da informação”, “Tecnologia da Informação Enxuta”, “Pequenas e Medias 

Empresas”, “Modelos”, “PMEs” e “Implantando Governança de TI”; e em inglês:  

“Information Technology Governance”, “Lean Information Technology”, “Small and 

Medium-Sized Enterprises”, “SMEs”, “Models” e “Deploying IT Governance”. Não 

foram restringidos períodos no tempo, idiomas e nem localização geográfica. 

 

Baseado nos registros encontrados na pesquisa bibliográfica realizada, não foram 

obtidos resultados de relevância que conectassem todas as expressões em um único 

trabalho. Ou seja, não foram identificados “modelos” de “Governança de TI” de base 

“Lean IT” voltados para “PMEs”. Quando tomamos ainda a deficiência no 

entendimento para o enquadramento de empresas na categoria de PMEs para 

determinação de ações voltadas à Tecnologia da Informação, hora baseados em 

critérios quantitativos, torna ainda mais singular o objeto da pesquisa aqui proposto. 

 

https://www.scopus.com/
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Outro importante aspecto da pesquisa bibliográfica neste trabalho, foi a possibilidade 

de identificação dos fatores que tornam a implantação de GTI complexas e de difícil 

adoção nas PMEs. Dessa forma, o modelo proposto, denominado modelo de 

Governança Lean de Tecnologia da Informação (GLTI), tem como objetivo propor um 

caminho de simplicidade para que as PMEs alcancem a GTI.  

 

Neste processo, partiu-se de requisitos essenciais identificados na revisão  

sistemática da literatura, para propor um modelo de GTI Lean para as PMEs, por meio 

da abordagem indutiva (Marconi & Lakatos, 2003). Nesta abordagem, utilizando-se de 

dados particulares suficientemente constatados, baseados na experiência e que não 

levam em conta princípios preestabelecidos, infere-se uma verdade geral não contida 

nas partes examinadas, objetivando conclusões cujo conteúdo sejam mais amplos do 

que as premissas nas quais se basearam, ou seja, acarretando na elaboração de 

generalizações (Gil, 2008; Marconi e Lakatos, 2003).  

 

Logo, GTLI como um modelo generalista, se apresenta como um modelo guarda-

chuva, que se abre às diversas necessidades de negócios, sempre pronto a lidar com 

as diversas situações as quais estes ambientes de negócios estão sujeitos e cuja 

tecnologia da informação seja requerida como solução. Tais situações, no contexto 

do modelo proposto, seriam as necessidades de negócios, pressões de mercado, 

interferências externas, etc., as quais as empresas estão sujeitas cotidianamente e 

que de uma forma ou de outra, exigem das PMEs, direção e controle por meio de sua 

TI.  

 

Neste sentido, o objetivo principal do modelo seria a busca por um melhor 

desempenho dos serviços e dos processos, melhor gestão das operações de TI e dos 

projetos, entre outros. Sempre sustentados pelos princípios Lean e implementados 

com suas ferramentas, as diversas necessidades de negócios encontrariam 

oportunidades de atendimento por parte da TI, por meio da aplicação, em linha com 

Lunardi (2008), dos mecanismos de GTI. A Figura 41 mostra a representação do 

objetivo do modelo.  
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Figura 41 - Objetivos do modelo. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Para o contexto das PMEs, a aplicação de mecanismos de GTI de forma direta, sem 

intermédio de qualquer outra metodologia, poderia ser inviável. Além da já referida 

complexidade e dificuldades de implantação, em linha com o que foi verificado por 

Peterson (2004), Giampaoli (2010) e Silva e Gomes (2014), as PMEs em grande parte 

querem tão somente “as coisas de TI funcionando”. Dessa forma, faz-se necessário 

uma abordagem capaz de proporcionar às PMEs uma releitura de sua própria visão, 

acerca da importância e contribuição de tais mecanismos ao alcance de seus objetivos 

de negócio, que são requeridos por TI.  

 

Empresas de grande porte, à luz do que foi identificado por Van Grembergen and De 

Haes (2016), não se importam com a complexidade e custos elevados para 

implantação dos mecanismos de GTI, visto que são mais apropriados a este porte de 

empresas, seja em função da maturidade de sua gestão, estrutura ou recursos 

disponíveis, etc. Por esta razão, o modelo de GLTI é voltado às PMEs, pois há uma 

necessidade de se viabilizar tais mecanismos neste conjunto de empresas. 

 

Para isto, torna-se imprescindível conhecer os cenários de TI dessas PMEs. Porém, 

conforme apresentado por Barbosa (2016), apenas 43% das empresas brasileiras 

possuem uma área específica de TI. O que nos remete à necessidade de abordar a 
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visão do dirigente da PME acerca desses cenários. E o primeiro desafio é o 

entendimento do que de fato possa ser uma PME. 

 

Apesar das diversas classificações de porte de empresa disponíveis no mercado e 

tendo em vista as concepções de O'Regan and Ghobadian (2004), que afirmam não existir 

consenso nos critérios utilizados para o enquadramento das empresas na categoria PME, 

optou-se pela busca de uma classificação complementar que servisse ao correto 

delineamento dessa pesquisa e que pudesse, além do mais, servir como base de 

conhecimento dos referidos cenários das PMEs, ora mencionados. 

 

Embora, no contexto desta pesquisa e do modelo proposto, a diversas classificações 

apresentem necessidades de complementaridade, os critérios quantitativos se 

mostram importantes e não devem ser ignorados. 

 

Sabemos que, em se tratando de TI, aspectos como receita e faturamento são 

bastante importantes. Conforme observado por Weill e Ross (2006), em muitas 

empresas os investimentos em TI podem exceder 50% do capital total que é investido.  

De acordo os resultados da pesquisa de Meirelles (2016), as maiores taxas de 

investimentos e gastos em TI, são das empresas menos informatizadas, cenário 

bastante peculiar às PMEs. Logo, estes fatores são relevantes e continuam como 

importantes critérios de classificação de porte para uma definição de modelos de GTI 

mais aderente, uma vez que a quantidade de recursos disponíveis, pode determinar 

quais investimentos serão feitos, principalmente se levarmos em consideração, 

conforme defendido por Fernandes e Abreu (2014), uma das barreiras à GTI nas 

pequenas empresas, que é o crédito. 

 

Dessa forma, sugere-se, no contexto do modelo proposto, a utilização de qualquer 

uma das classificações de porte disponíveis no mercado, à livre escolha, e 

posteriormente, o uso e aplicação da forma complementar, conforme descrito e 

exemplificado nas próximas sessões.  

 

3.1.1. Metodologia para classificação complementar das PMEs 
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Com o objetivo de propor uma classificação complementar para as PMEs, 

desenvolveu-se um modelo de natureza qualitativa, por meio da abordagem indutiva.  

Utilizando-se de questionário para coleta de dados e escala Likert de 4 pontos para 

apuração dos resultados, na mesma linha que Wu et al. (2015) e Martins (2016), 

objetivou-se ao fim, um modelo de classificação complementar para as PMEs para 

orientação à implantação de GTI.  

 

Desta forma, utilizando-se do modelo de dimensões entre os gastos de TI e o papel 

da TI, em linha com o trabalho de Martins (2016), definiu-se 4 classificações 

complementares para as PMEs, sendo: PMEs Digitais, Analógicas, Prudentes e 

Conservadoras. Com estas classificações, depreende-se que todas as PMEs (i) 

possuem alguma visão acerca de sua TI, sejam elas mais ou menos estratégica; e (ii) 

que toda PME possui gastos e investimentos em TI, sejam eles mais ou menos 

próximos à média de mercado, conforme pesquisa de Meirelles (2016). Desta relação, 

nasce o conceito do binômio de classificação complementar para as PMEs. Sempre 

que se pretender uma implantação de GTI nas PMEs, o primeiro passo seria, 

necessariamente, identificar em qual classificação complementar a PME estaria 

localizada, conforme descrito nas próximas sessões. 

 

3.1.1.1. Coleta de dados  

 

Por meio da aplicação de um questionário (Apêndice A) ao principal dirigente da PME, 

buscou-se identificar a PME segundo variáveis que de acordo com nosso 

entendimento, carregariam consigo um conjunto de características para o 

entendimento do perfil das PMEs, de forma que se possa conhecer aspectos de como 

GTI poderia ser implantada. 

 

O questionário consistiu em 4 grupos de perguntas direcionadas para a classificação 

complementar da PME no contexto da importância da TI e seu potencial para o 

negócio, versus o que se gasta ou se investe com a própria TI. A ideia é útil no sentido 

de uma abordagem complementar às definições existentes. Ou seja, ao utilizarmos a 

definição de porte de PMEs nas formas tradicionais, levando-se em consideração 

apenas os aspectos quantitativos como faturamento ou quantidade de funcionários, 

poderíamos igualar nas mesmas condições duas empresas que são essencialmente 
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diferentes, pelo menos nos quesitos relacionados à TI. Logo, as particularidades 

acerca de como a PME pensa ou investe em TI não estaríamos contempladas. É 

exatamente estas particularidades, o ponto de partida do modelo de classificação 

complementar das PMEs. 

 

O primeiro grupo de perguntas, objetiva coletar dados cadastrais da empresa como 

ramo de atuação e faturamento, de forma semelhante a Martins (2016). Este grupo é 

definido para fins de identificação da empresa e documentação para posterior 

utilização.  

 

Para o segundo grupo, buscou-se identificar o grau de investimentos e gastos em TI 

na empresa. Foi identificado pela variável Var1. Neste ponto, vale ressaltar que a 

quantidade de dispositivos, diferentemente de Martins (2016) e Meirelles (2016) que 

consideram a quantidade de teclados em uso na empresa um fator relevante, não 

foram considerados. Muitas vezes, a natureza das operações da PME não exigem 

grandes quantidades de dispositivos, em relação à quantidade de funcionários. Como 

exemplo, podemos citar uma fábrica com operários que não necessitam de  

computador para execução de suas atividades, por operarem máqunas industriais ou 

mesmo todo o processo possuir automatização embarcado no próprio equipamento.  

 

Já o terceiro grupo, em linha com Martins (2016), foi composto por um conjunto de 

perguntas que objetivaram identificar se a TI exerce um papel estratégico. Foi 

identificado pela variável Var2.  

 

Por fim, o quarto e último grupo com duas perguntas: uma sobre a importância da TI 

para o negócio, identificado por Var3; e uma outra sobre a importância dos 

investimentos em TI, identificado por Var4.  

 

3.1.1.2. Critérios para apuração dos resultados 

 

Uma vez aplicado o questionário ao principal dirigente da PME que se pretende 

pesquisar, apura-se os dados coletados. Para não incorrermos em falácias e 

evitarmos qualquer paralogismo (falácias cometidas involuntariamente), os critérios 

para obtenção da classificação complementar das PMEs foram elaborados de forma 
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lógica, nos moldes utilizados por Martins (2016), porém, com os critérios adaptados 

para uso de forma direta e não por meio estatístico. Dessa forma, cada variável possui 

sua própria atribuição e definição de valores, que são utilizados para a apuração da 

classificação complementar das PMEs. 

   

A variável denominada Var1, conforme a fase de coleta de dados, apurou qual o valor 

correspondente ao total de gastos e investimentos em TI em um período determinado. 

Esse valor deve ser diretamente comparado ao valor definido, conforme Tabela 27, 

em que são apresentados os percentuais de gastos e investimentos por setor, para 

cada uma das classificações complementares apresentadas, em linha com a pesquisa 

de Meirelles (2016).   

 

Tabela 27  

Critérios de classificação dos gastos e investimentos das PMEs. 

Setor % do Faturamento Líquido 

 
Digitais Conservadoras Prudentes Analógicas 

Serviços >=10 10 < x > 7 7 =< x >3 <=3 

Indústria >=4,6 4,59 < x > 3 3 =< x > 1,5 <=1,5 

Comércio >=3,5 3,50 < x > 2,33 2,33= < x >1,17 < =1,17 
Fonte: elaborado pelo Autor. 

 

A variável Var2 objetiva identificar se o papel da TI é estratégico ou não, segundo a 

percepção do entrevistado. Nesta variável, foram utilizados a escala Likert de 4 pontos 

(1 a 4) sendo respectivamente: Discordo totalmente, discordo parcialmente, concordo 

parcialmente e concordo totalmente. Por se tratarem de entrevista individual não 

requer tratamento estatístico sofisticado, bastando enquadrar o somatório simples das 

respostas na tabela que define os tipos, conforme a Tabela 28. 

 

Tabela 28  

Classificação do papel estratégico da TI. 

 
Digitais Prudentes Conservadoras Analógicas 

∑ das respostas 28-22 21-15 14-8 7-1 

Fonte: elaborado pelo autor 
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O critério utilizado nesta variável é o de que quanto mais importante é a TI, maior 

seriam os valores apurados, da mesma forma, quanto menos TI importa na PMEs, 

menor os valores apurados. 

 

Por fim, as variáveis Var3 e Var4 seguem a mesma linha de Var2, utilizando-se da 

escala Likert de 4 pontos (1 a 4) sendo respectivamente: Discordo totalmente, 

discordo parcialmente, concordo parcialmente e concordo totalmente. O objetivo 

destas duas variáveis é identificar possíveis desequilíbrios nas definições do binômio 

de classificação complementar da PMEs. Por esta razão, combina-se cada uma das 

variáveis, com o intuito de encontrar as seguintes relações: PMEs que investem 

menos, porém, enxergam a TI mais estratégica; e PMEs que investem mais, porém, 

enxergam a TI menos estratégica. Os critérios para identificação do desequilíbrio no 

binômio de classificação complementar da PMEs são apresentados na Tabela 29. 

 

Tabela 29  

Critérios de identificação dos desequilíbrios no binômio. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

3.1.1.3. Apuração dos resultados 

 

Após definidos os critérios de todas as variáveis, as definições complementares das 

PMEs surgem a partir da apuração dos resultados obtidos com a identificação de 

relacionamentos entre as variáveis, combinadas via lógica booleana.  

 

Dessa forma, uma PME é considerada Digital, se e somente se, os valores de Var1 e 

Var2 forem iguais aos valores das Digitais, nas Tabelas 27 e 28, respectivamente. 

Logo, similar à porta End da lógica booleana, para que a PME seja Digital, todas as 
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entradas devem ser verdadeiras, para o seu respectivo conjunto de valores, ora 

definidos: 

 

• Digitais:  

 

o Var1 - % dos gastos ou investidos em TI, em relação ao faturamento 

líquido no setor de atuação, conforme Tabela 27 = Verdadeiro. 

 

o Var2 - Papel da TI com valor acima de 21 pontos, conforme Tabela 

28 = Verdadeiro. 

 

Com estes patamares de gastos e investimentos e esta percepção do papel 

estratégico exercido pela TI, presupõe-se a existência de considerável importância, 

tanto da TI, quanto de seus investimentos. Esta relação do binômio não indica 

qualquer desequilíbrio, sendo dessa forma, desnecessário  a apuração das demais 

variáveis. A Figura 42 mostra o esquema booleano das PMEs Digitais. 

 

 
Figura 42 - Lógica PMEs Digitais. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

No extremo oposto às Digitais, encontra-se as PMEs Analógicas. Esta classificação 

complementar até poderia ser apresentada como a negação das PMEs Digitais, dando 

noção a ideia de extremo, onde temos as “Digitais” de um lado e as “Analógicas” do 

outro. Contudo, tão somente a negação das Digitais não seria adequado aos conceitos 

de negação apresentadas na lógica booleana. E ainda seria preciso definir outros dois 

tipos de classificação. Dessa forma, seguindo o mesmo princípio da porta And 

utilizado para a definição das Digitais, uma PME é considerada analógica, se e 

somente se, apresentarem valores verdadeiros para as mesmas variáveis, porém, 

tendo como resultados, seu próprio conjunto de valores: 

 

• Analógicas: 



138 
 

 

o Var1 - % dos gastos ou investidos em TI em relação ao faturamento 

líquido no setor, conforme Tabela 27 = Verdadeiro. 

 

o Var2 - Papel da TI menor ou igual a 7 pontos, conforme Tabela 28 = 

Verdadeiro. 

 

Com estes valores, presupõe-se a inexistência de considerável importância, tanto da 

TI, quanto de seus gastos e investimentos. Qualquer resposta apresentada pelo 

entrevistado, diferente desta conclusão, pode sinalizar uma falta de coerência entre o 

que se acredita e o que se pratica. Ou seja, o entrevistado pensa de uma forma, 

porém, esta forma não é refletida em sua gestão quando se trata de TI. Logo, por não 

apresentar o desequilíbrio na relação do binômio de classificação complementar, os 

valores para Var3 e Var4 não precisam ser levados em consideração. A Figura 43, 

mostra o esquema booleano das PMEs Analógicas. 

 

 

Figura 43 - Lógica PMEs Analógicas. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Entre as Digitais e as Analógicas, encontram-se as PMEs Conservadoras e 

Prudentes. A principal característica desses dois tipos é o desequilíbrio apresentado 

no binômio de classificação complementar. Enquanto as Digitais e Analógicas 

apresentam uma relação de equilíbrio, ou seja, maiores gastos e investimentos em TI 

com o papel desempenhado pela TI nas mesmas proporções para as Digitais e o 

oposto para as Analógicas, as Prudentes e Conservadoras não obedecem essa regra. 

Logo, uma PME é Prudente com os gastos e investimentos em TI, embora considere 

o papel da TI como importante e estratégico.  E as PMEs conservadoras, embora 

invistam em TI nas médias apresentadas por Meirelles (2016), são conservadoras no 

sentido de uma gestão mais tradicional, onde não enxergam na TI, um parceiro com 

papel significativamente importante ou estratégico.  
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Dessa forma, para conseguirmos identificar o referido desequilíbrio, os valores obtidos 

por meio da pesquisa de classificação complementar da PME devem ser analisados 

segundo a lógica booleana, porém, por meio da porta OR. Logo, as classificações 

intermediárias das PMEs são definidas sempre que forem encontrados valores 

verdadeiros para as variáveis Var1 ou Var2, ou a combinação das variáveis: Var3 ou 

Var4, nos moldes apresentados nos critérios para apuração dos resultados, conforme 

Tabela 29. Levando-se em consideração que cada variável possui seu próprio 

conjunto de valores, uma vez tendo sido eliminado os extremos ora compostos por 

Digitais e Analógicas, tem-se na combinação de Var3 e Var4, a possibilidade de se 

atestar o desequilíbrio do binômio de classificação complementar mencionado 

anteriormente. Assim, além de utilizarmos os valores Var1 ou Var2 de forma isolada, 

utilizaremos também o seu somatório simples ∑ (Var3; Var4) ou o ∑ das combinações 

de Var3 para Q1: {R1, R2, P3, P4} e Var4 para Q2: {P1, P2, R3, R4}. A Figura 44 

apresenta o esquema.  

 

 
Figura 44 - Lógica das PMEs Prudentes e Conservadoras 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Nesta linha, mesmo havendo valores definidos para Var1 e Var2, fora dos extremos 

já referenciados, ora como Digitais ora como analógicas, é na relação de respostas 

de Var3 e Var4 que temos a possibilidade certa, de aferição das características das 

Prudentes e das Conservadoras. Por esta razão, deve-se sempre considerar Var3 e 

Var4 em detrimento à Var2, para tratamento de quaisquer conflitos que venham a 

surgir.  A apuração das classificações intermediárias, são apresentadas da seguinte 

forma: 

 

• Prudentes: 

 

o Var1 - % de gastos ou investidos em TI em relação ao faturamento 

liquido no setor, conforme Tabela 27 = Prudente. 
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o Var2 - Papel da TI com valor acima de 14 e menor que 22 pontos = 

Prudente. 

 

o Valor verdadeiro para uma das seguintes relações: R1+P3=6 OU 

R1+P4=5 OU R2+P3=5 OU R2+P4=4 OU ∑(VAR1;VAR2 >=7), 

conforme Tabela 29. 

 

• Conservadoras: 

 

o Var1 - % dos gastos ou investidos em TI em realação ao faturamento 

liquido no setor, conforme Tabela 27 = Conservadoras.  

 

o Var2 - Papel da TI com valor acima de 7 e menor que 15 pontos = 

Conservadoras.  

 

o Valor verdadeiro para uma das seguintes relações: P1+R3=6 OU 

P1+R4=5 OU P2+R3=5 OU P2+R4=4 OU ∑(VAR1;VAR2 <7) 

conforme Tabela 29. 

 

Neste ponto, vale ressaltar que as denominações utilizadas como nomes para a 

classificação complementar das PMEs, baseadas em Martins (2016), não apresentam 

outras similaridades.  O binômio de classficição complementar apresentado foi 

definido por meio da indução, onde a partir de casos particulares, induziu-se à 

generalização, conforme exemplo das PMES Analógicas: 

 

• A PME X investe em TI abaixo das médias de mercado e não possui TI com 

papel Estratégico. 

 

• A PME Y investe em TI abaixo das médias de mercado  e não possui TI com 

papel Estratégico. 
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• A PME Z investe em TI abaixo das médias de mercado e não possui TI com 

papel Estratégico. 

 

• PMEs (X, Y e Z) que investem em TI abaixo da média de mercado e não 

possuem TI com papel Estratégico, são analógicas.  

 

• Logo, (todas) as PMES são analógicas. 

 

 

Com a mesmo lógica aplicada às demais classificações, auxiliadas pelos critérios 

descritos, combinados ainda com o binômio de classificação complementar, ao final 

temos quatro tipos distintos, que objetivam uma melhor visão da PME, 

complementando as definições clássicas de porte existentes. O resumo dos critérios 

de classificação das PMEs são apresentados na Tabela 30. 

 

Tabela 30  

Resumo dos Critérios de Classificação das PMEs. 

  
Digitais Conservadoras Prudentes Analógicas 

 
Var1 
% 

Serviços >=10 10 < x > 7 7 =< x >3 <=3 

Indústria >=4,6 4,59 < x > 3 3 =< x > 1,5 <=1,5 

Comércio >=3,5 3,50 < x > 2,33 2,33 =< x > 1,17 < =1,17 

Var2 - Pontos 28-22 21-15 14 - 8 7-1 

 
∑ Var3; Var4 -  
Pontos 

- P1+R3=6 OU  
P1+R4=5 OU  
P2+R3=5 OU  
P2+R4=4 OU  

∑ (VAR1; VAR2 <7) 

R1+P3=6 OU 
R1+P4=5 OU  
R2+P3=5 OU 
R2+P4=4 OU  

∑ (VAR1; VAR2 >=7) 

- 

 
- 

 
- 

Fonte: elaborado pelo Autor. 

 

3.1.2.  Modelo de classificação complementar para PMEs 

 

Esta proposta de classificação complementar das PMEs introduz como conceito base 

ao modelo objeto desse trabalho, que a forma como cada empresa enxerga sua TI, 

alinhada ao quanto se gasta com ela, ditam o estado atual com o qual sua gestão e 

GTI devem ser estruturadas. Dessa forma, as quatro classificações de tipos possíveis 
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de PME, alcançadas pela verificação da classificação complementar das PMEs, 

devem interagir com os princípios Lean para as ações de gestão e GTI. Este conceito 

do modelo de GLTI proposto, introduz ainda a relevância do binômio de classificação 

complementar, sejam eles o papel estratégico da TI e o percentual de investimento na 

área, como importante aspecto da governança de TI a ser observado no contexto das 

PMEs.  Por esta razão, têm-se na concepção apresentada na Figura 45, o artefato 

que faltava para melhor orientação das ações de Gestão e Governança que devem 

ser completamente usufruídos pelos princípios Lean, hora em voga.  

 

 
Figura 45 - Proposta de Classificação Complementar para as PMEs. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Os tipos identificados no modelo de classificação complementar para as PMEs, cujas 

definições podem ajudar a entender melhor os cenários de TI pertencentes às PMEs, 

apresentam definições próprias para cada um deles, as quais apresentamos em mais 

detalhes.    

 

3.1.2.1. PMEs analógicas 

 

No contexto de GLTI, as empresas pertencentes ao grupo das PMEs Analógicas, 

utilizam a TI somente como um ponto de suporte para suas operações. Podem não 

possuir uma área de TI formalizada ou mesmo um profissional especializado em sua 

gestão, e se possuírem, em ambos os casos, atuam tão somente como área de 
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suporte. Talvez, as empresas analógicas figurem o rol dos 64% de pequenas 

empresas e 34% de médias empresas que não possuem uma área especifica de TI 

(Barbosa, 2016). 

 

Dessa forma, empresas analógicas se apresentam neste grupo por motivos 

específicos. Em linha com o entendimento de Oliveira et al. (2014), existi um ambiente 

tradicional predominante no contexto das micro e pequenas empresas, caracterizado 

pela limitação de recursos para investimentos em TI e atuação direta do próprio 

empresário nas funções relacionadas a TI, que muitas vezes divide o seu tempo de 

gestão com outras áreas da empresa. Esta atuação pode ser utilizada a favor da TI, 

uma vez que o próprio dirigente contribui com a classificação complementar da PME 

e, portanto, tem a chance para aquisição de nova visão. Este ambiente, além de 

contribuir com dificuldades na tomada de decisão sobre onde (qual área da empresa: 

comercial, operação, gestão de resultados, etc.), quando (projetos de curto, médio e 

logo prazo) e em que se investir em TI (quais tecnologias agregariam mais valor ao 

negócio), apresenta como dificuldade adicional a elaboração e manutenção de um 

plano voltado às atualizações de TI. 

 

Independentemente da natureza do negócio, qualquer empresa necessita de um 

mínimo de TI. Apenas como exemplo, podemos citar a emissão de notas fiscais, que 

devido às exigências governamentais, só pode ser feita por meio eletrônico. Dessa 

forma, para esta simples atividade é necessário um certificado digital, um computador, 

uma impressora, software emissor de notas fiscais e acesso à internet. Se houver 

mais de um usuário na empresa é necessário ainda recursos que possibilitem o 

compartilhamento em rede dos arquivos gerados. Os arquivos gerados, cujo requisito 

legal exige um arquivamento de 5 anos, precisam ser adequadamente guardados e 

replicados, provendo assim cópias de backup íntegras de forma a coibir perdas. Os 

computadores devem estar devidamente licenciados com os softwares básicos, 

quando não fizerem uso de plataformas Open Source. O software utilizado na 

emissão, precisa ser constantemente atualizado com as notas técnicas emitidas pelos 

órgãos reguladores. E uma preocupação especial com a segurança da informação, 

promovendo as boas práticas e diminuindo as vulnerabilidades para ataques Hackers 

e outros riscos conhecidos. Estas são apenas algumas das preocupações inseridas 

em uma simples atividade de TI, que nas empresas analógicas, muitas vezes são 
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vistas apenas como operação de dados, demandadas pelo negócio por meio do uso 

de software, hardware e internet.  Ou seja, PMEs “Analógicas” são basicamente 

empresas cuja TI, de acordo com Lourenço (2011), é meramente operacional e vista 

como custos. A Figura 46 apresenta o sistema de entendimento da TI pelas PMEs 

Analógicas. 

 

 

Figura 46 - Sistema das PMEs analógicas.  
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Quando tomamos toda a complexidade de uma operação empresarial, seja ela qual 

for, muitas outras atividades de TI são executadas e tantas outras poderiam ser 

potencializadas com o uso de TI. Nesta ótica, empresas analógicas, ainda que não 

vejam a TI como agente estratégico do negócio, devem estar atentas às preocupações 

mencionadas. Dessa forma, o modelo de GTI, voltado para empresas analógicas, 

propõe estruturar estas preocupações de forma que o próprio empresário entenda e 

lidere as ações necessárias. 

 

3.1.2.2. PMEs digitais 

 

Já as PMEs “Digitais” reúnem as condições para conduzirem suas áreas nos mais 

diversos quesitos de GTI. De acordo com a definição de Xue et al. (2008) adotada, os 

diversos mecanismos podem encontrar maior aderência, uma vez que as disciplinas 

são bem mais entendidas pela direção. O reconhecimento da importância do papel da 

TI para o negócio e os bons percentuais de investimentos na área, contribuem 

sobremaneira à uma maior direção e controle. Contudo, o que fica neste ponto é tão 

somente a complexidade que estes mecanismos apresentam, a qual o modelo 
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proposto apresenta alternativas.  A Figura 47 apresenta os ecossistemas das PMEs 

digitais. 

 

 

Figura 47 - Ecossistemas das PMEs Digitais.  
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

3.1.2.3. PMEs conservadoras e prudentes  

 

Nos extremos das definições de classificação complementar apresentadas, temos as 

PMEs Analógicas e Digitais. Mais do que duas pontas distintas, estas classificações 

nos remetem a duas visões empresarias provenientes de seus dirigentes, cujo 

histórico profissional e de vida, podem ter influenciado na forma pela qual eles pensam 

seus negócios. Tais visões podem ainda estar relacionadas a questões que fogem ao 

escopo desde trabalho. Como exemplo, podemos citar as seguintes relações: 

 

• Empresas analógicas são empresas pertencentes aos grupos das micro e 

pequenas empresas familiares, que possuem pouco acesso ao crédito, por 

esta razão investem pouco e que, por não possuírem administração 

profissionaliza, não entendem o importante papel que a TI pode 

desempenhar para o negócio?  

 

• Empresas digitais são empresas de médio porte, independentemente do 

ramo de atuação, com administração profissionaliza e aportes financeiros 
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adequados à área de TI, devido ao reconhecimento do importante papel 

desempenhado por ela? 

 

Dessa forma, não se pretende investigar tais aspectos a ponto de traçarmos uma 

taxonomia acerca das origens ou decorrências das classificações complementares 

apresentadas, deixando já de antemão, esta opção como sugestão para trabalhos 

futuros. 

 

O fato é que enquanto as digitais enxergam a TI atuando plenamente a favor do 

negócio e, consequentemente as diversas áreas da TI completamente cobertas por 

um entendimento de importância dentro da gestão, cada uma representando seu 

papel na efetiva entrega de valor, as analógicas em sua essência, com visão míope 

acabam por enxergar menos, onde há muito mais. Para exemplificação, retomamos a 

atividade de emissão de notas citada anteriormente: as analógicas, no referido 

exemplo, enxergam esta atividade apenas como exemplo de uso de software, 

hardware e internet, formando um sistema para faturamento da empresa. Já para as 

digitais, esta mesma atividade, é exemplo de uso de sistemas que criam e recebem 

dados, por meio de infraestrutura de redes, que precisam estar seguras tanto nos 

ambientes internos quanto nos externos, garantindo à atividade uma execução de 

processos projetados com um objetivo especifico de valor ao negócio.  

 

Neste sentido, tanto as prudentes quanto as conservadoras ficam no meio do 

caminho, ora pela falta de atribuição de importância ao papel da TI (Conservadoras), 

ora pela falta de investimentos necessários à área (Prudentes). Embora não se 

pretenda apontar as origens dos tipos intermediários, aceitá-los como ponto de partida 

nos ajuda a reconhecer as lacunas existentes na PME classificada e que devem ser 

transpostas. Este entendimento nos ajuda a estruturar a aplicação do modelo GLTI de 

forma mais adequada, nas duas dimensões propostas por (Martins, 2016).  A Figura 

48 apresenta a estrutura das PMEs.  
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Figura 48 - Estrutura das visões de TI das PMEs.  
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

3.1.3. Considerações sobre complementar porte 

 

Conforme as definições apresentadas nas sessões anteriores, a prática de GTI exige 

um conjunto de mecanismos e processos que demandam uma estrutura, que 

inclusive, de acordo com Fernandes e Abreu (2014), inviabilizam GTI nas pequenas 

empresas. Tentar identificar estas estruturas valendo-se tão somente dos critérios 

faturamento e quantidade de funcionários não nos parece muito promissor. Embora, 

segundo o IBGE (2014), 87,9% das empresas possuem menos de 10 pessoas 

ocupadas em seus quadros, o critério quantidade de empregados se apresenta com 

elevada importância. 

 

Porém, segundo Drucker (1981), o número de empregados seja relevante e o mais 

comum, este critério em si não é determinante. De acordo com Rattner (1985), adotar 

este critério é assumi-lo como fator determinante à produtividade e desempenho das 

empresas como um todo, além de classificá-las em uma mesma categoria. Por esta 

razão, entendemos ser necessário complementar a definição de PMEs contemplando 

também aspectos voltados ao uso da TI, sua gestão ou sua governança, devido à 

grande quantidade de empresas que podem ser enquadradas neste porte. O que nos 

remete, segundo Leone e Leone (2012), à utilização de critérios mistos para esta 

definição.  
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Tendo em vista as dificuldades em se determinar o tamanho da empresa, Drucker 

(1981), estabeleceu a estrutura administrativa como único critério de avaliação do 

tamanho da empresa, ao afirmar que a empresa é do tamanho de sua estrutura 

administrativa. Nesta linha, reconhecemos os investimentos na área de TI e as visões 

acerca do papel e importância estratégica do uso da TI como aspectos da 

administração que podem determinar sua estrutura e consequentemente 

complementar as definições de porte tradicionais. 

 

Conceber formas de alinhar os mecanismos de GTI ao tamanho do negócio se faz 

necessário para que melhores resultados em nível de Governança possam ser 

alcançados. De acordo com Drucker (1981), cada tamanho de empresa exige um 

comportamento e uma atitude diferente por parte de seus administradores, uma vez 

que a estrutura administrativa é diretamente afetada pelo seu tamanho. 

 

Dessa forma, uma alternativa capaz de complementar as definições de Porte 

apresentadas seria construir uma definição que elencasse, ainda que de forma 

simples, o papel da TI e os gastos e investimentos nestes grupos de empresas, 

exatamente como proposto no trabalho em tela. 

 

3.2. Modelo GLTI Proposto 

 

Uma vez identificado o tipo de PME que será objeto de implantação de GTI, ou seja, 

qual a classificação complementar da PME no modelo proposto, tem-se a 

possibilidade de se conhecer melhor as particularidades dessa PME, criando assim 

as condições para que melhores resultados em GTI possam ser alcançados. Quando 

tomamos os assuntos relacionados à TI, as relações apresentadas pelo binômio de 

classificação complementar para as PMEs podem revelar lacunas, que no contexto 

do modelo proposto, devem ser superadas. Estas lacunas, podem ser referenciadas 

como as distâncias entre cada tipo, ora representada pelos investimentos e gastos 

com TI, para as PMEs Prudentes, ora representadas pelo papel estratégico que a TI 

desempenha, para as PMEs conservadoras, conforme apresentado na Figura 49. 
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Figura 49 - Tipos e lacunas das PMEs para aplicação do modelo. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Conforme mencionado, o modelo proposto parte da definição de classificação 

complementar das PMEs e da aplicação de mecanismos, alicerçados pelos princípios 

Lean. Neste ponto, em linha com o preconizado por Bell and Orzen (2016), os 

princípios Lean surgem como agente para superação das referidas lacunas, ora 

identificadas pela classificação complementar das PMES, para os casos de 

Analógicas, Prudentes e Conservadoras. Caso a classificação complementar 

identificada seja PME Digital, a aplicação dos princípios Lean ainda seriam úteis, no 

sentido de proporcionar maior integração entre negócio e TI além de promover a 

cultura de melhoria contínua, conforme será demonstrado nas próximas sessões. 

 

O modelo de Governança Lean de Tecnologia da Informação (GLTI) proposto, deve 

ser aderente ao universo das PMEs em suas mais diversas especificidades. Isso não 

significa que ele tende a ser completo, mas sim apto a trazer uma visão de integração 

da TI com o negócio. Dessa forma, GLTI deve levar em consideração o status atual 

da PME quanto ao uso e importância aferida ao papel desempenhado pela TI, na visão 
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de seus dirigentes, que passa ser a estratégia. Neste sentido, o modelo encontra em 

Ciborra (1997), amparo na defesa de uma TI estratégica alcançada de forma gradual, 

porém, com algumas práticas mais consolidadas para os dias atuais, a exemplo da 

aplicação do Lean. Utilizando-se da classificação complementar dos tipos de PMEs já 

proposto, pretendemos exatamente promover Governança de TI, fortalecendo o atual 

patamar de importância que o papel da TI desempenha na PME, seja ele inicial ou 

nulo, como nas PMEs Analógicas ou mais maduro, vide as PMEs Digitais.  

 

Comumente, são encontradas notícias nos meios de comunicação, afirmando que 

empresas que não investirem em tecnologia da informação ficarão para trás. Porém, 

o risco de se investir em algo que não tenha a relevância necessária para a empresa, 

possui a mesma implicação. Dessa forma, investir é necessário, mas não o suficiente, 

principalmente em tempos de crise e mais ainda em se tratando de PMEs, com 

recursos escassos entre outras limitações. Por isso, este cenário requer que a TI seja 

direcionada de acordo com as definições de classificação complementar 

apresentadas, configurando assim, a possibilidade de aplicação de um modelo de 

governança mais aderente e adaptável, conforme as características da PME. 

 

Existe um discurso comum entre gestores de empresas, que automatizar processos 

com o uso de TI é uma prática necessária em busca da excelência operacional. 

Embora esta prática sirva como uma das molas propulsoras para os altos 

investimentos na área, ela pode ensejar algo mais grave. Como exemplo podemos 

citar a automatização de processos. Ao fazê-lo, por exemplo, para um processo ruim 

ou que não esteja maduro o suficiente, corre-se o risco de otimizar também seus 

efeitos danosos. Outro exemplo, refere-se à automatização de processos que não 

sirvam aos propósitos do negócio ou da empresa. Estes, além de não produzirem 

efeitos benéficos à PME, podem ainda comprometê-la, tanto no sentido do prejuízo 

em alocar esforços, seja de tempo ou dinheiro, em uma empreitada na qual não se 

perceba valor, quanto de contribuir com a “crença” de que a TI não pode desempenhar 

um papel que definitivamente contribua com o negócio e seus principais objetivos. 

 

Logo, tendo em vista a possibilidade de investimentos desnecessários, bem como um 

uso e aplicação de tecnologia destoante aos propósitos das PMEs, o que pode levar 

a uma percepção ruim acerca do potencial da tecnologia e seu retorno para o negócio, 
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que o modelo GLTI busca nos princípios Lean, um alicerce capaz de produzir uma 

forte conexão entre negócio e tecnologia, sempre na busca pela efetivação de valor 

para a própria PME. Neste sentido, encontramos de acordo com Xue et al. (2008), a 

definição de GTI mais aderente ao escopo do modelo de GLTI proposto. Segundo os 

autores, o conjunto de mecanismos devem estar voltados à mitigação dos riscos em 

relação ao retorno da TI, ao controle e direção da PME com foco em seus objetivos.  

 

Lunardi, Becker e Maçada (2010), sugerem que quanto mais efetivos forem os 

mecanismos de governança de TI, melhor será o desempenho da gestão de TI na 

organização.  Conforme foi preconizado por Lunardi et al. (2017), a adoção dos 

mecanismos pode melhorar a governança de TI dentro das organizações. Por esta 

razão, adotamos um apreço especial pelos mecanismos de GTI para composição de 

GLTI. Em linha com Mueller (2013), os mecanismos facilitam a implementação de 

modelos de GTI. Porém,  Lunardi et al. (2014) em pesquisa com empresas brasileiras, 

identificaram mais de trinta expectativas com a adoção de mecanismos de GTI. Da 

mesma forma, os autores elencaram mais de quinze mecanismos utilizados. Logo, em 

se tratando de PMEs, tais expectativas precisam ser melhor estruturadas, para que 

de fato GTI possa correspondê-las de alguma forma. Tal estrutura, se dá com a forma 

de uso desses mecanismos alicersados  pela filosofia Lean.  

 

A ideia de utilização desses critérios para aplicação do modelo, encontra ainda 

suporte nas definições Lean. Logo, aplicar o necessário e somente o necessário, de 

forma a dirigir a atual realidade tecnológica da empresa e possibilitar mudanças 

quando necessárias. Isto significa que, uma vez analógica, a PME pode vir a se tornar 

uma Digital. Para tanto, deve-se reconhecer sua atual característica, para em seguida 

incorporar na liderança empresarial novas visões, acarretando assim novos 

incrementos em sua gestão. 

 

Neste ponto, uma vez conhecida a estrutura da PME, poderíamos supor que apenas 

a mudança de visão do dirigente bastaria para uma mudança de enfoque da TI, tendo 

em vista que as decisões poderiam ser tomadas neste sentido. Porém, segundo Weill 

e Ross (2006), GTI não se trata de tomada de decisões específicas sobre TI. O modelo 

de Weill e Ross (2006), conforme descrito no referencial deste trabalho, estabelece a 
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governança dos ativos fundamentais por meio do direcionamento da estratégia e 

comportamentos desejáveis, em conjunto com a Governança Corporativa. Porém, 

nota-se no contexto das PMEs, muitas vezes a ausência do elemento Governança 

Corporativa, bem como do elemento estratégia. Segundo Perosa (2015), um estudo 

realizado pela 5A Company, mostrou que apenas 39% das empresas seguiam algum 

tipo de planejamento estratégico. Ricci (2011), mostrou que as especificidades das 

PMEs influenciam a gestão a ponto de ignorarem o planejamento efetuado. De acordo 

com o estudo de Souza, Neto e Hino (2017), estruturas para comitês estratégicos em 

TI, ou mesmo comitês diretivos voltados para TI, são ausentes nas PMEs. Em sua 

essência, GLTI deve levar em consideração estas particularidades. 

 

Por meio de Lean IT, o modelo GLTI para PMEs pretende que a Governança de TI 

seja, desde o primeiro momento, a fase inicial da TI que proverá as condições para a 

evolução da função da TI dentro das PMEs. Diferentemente de Sallé (2004), que 

considera GTI o estado mais maduro dessas funções.  

 

Segundo Carvalho et al. (2016) a gestão das funções de TI é uma das maiores e mais 

complexas tarefas em uma organização. Dessa forma, o gerenciamento de TI 

continua como um importante agente da Governança, porém, não mais o primeiro e 

nem o mais importante. A Governança de TI é impulsionada pelos princípios Lean, 

dando a sustentação para que os processos estejam totalmente integrados com a 

melhoria da qualidade de serviço, os processos empresariais e agilidade nos 

negócios. Ao se ter a Governança ditando os rumos da evolução das funções da TI, 

incrementadas por Lean ao longo do tempo, conforme apresentado na Figura 50, a 

maturidade em consonância com a disponibilidade de recursos, pode evoluir em áreas 

dedicadas e especificas para gestão de sistemas, infraestrutura, projetos, segurança, 

etc. 

 

 

http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2015/05/61-de-empresas-nao-segue-planejamento-estrategico-diz-levantamento.html
http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2015/05/61-de-empresas-nao-segue-planejamento-estrategico-diz-levantamento.html
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Figura 50 - Nova concepção das funções de TI para as PMEs.  
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Nesta concepção, teríamos as PMEs consumindo tecnologia como descrito pelas 

Digitais e não mais como analógicas. Haveria uma integração tão forte na base, que 

dificilmente teríamos as condições para a existência de PMEs como Analógicas, 

Prudentes ou Conservadoras. Este caminho é possível, por meio da aplicação dos 

princípios Lean, descritos na próxima sessão. 

 

3.2.1. Princípios Lean para GLTI 

 

No caso em tela, a ideia de GTI tem o significado de apoiar as atividades que envolvam 

os negócios das empresas. Com base nos princípios lean ao longo de uma espiral de 

integração e por meio do binômio de classificação complementar das PMEs, conforme 

pode ser visto na Figura 51, GLTI se apresenta como um modelo generalista voltado 

para as PMEs. Essas ideias estão em sintonia com os resultados empíricos de Bell 

and Orzen (2016), que observou a aplicabilidade do lean voltado à TI, constituindo as 

bases para o surgimento, aplicação e aprimoramento do Lean IT.  
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Figura 51 - Espiral Lean para GTI nas PMEs. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

No contexto do modelo proposto, a aplicação de Lean visa tão somente aplicar 

recursos, sejam eles quais foram, em coisas que realmente importam. E o que importa 

é o que gera valor para o cliente e negócio. Logo, o modelo parte deste importante 

princípio Lean, para conceber GLTI nas PMEs.  

 

Inicialmente, pode-se pensar que definir valor pode não ser uma tarefa muito fácil para 

uma PME. Tal impressão pode ter origem na fama atribuída aos ambientes de 

Tecnologia da Informação, comumente envoltos por grandes complexidades. Porém, 

no contexto de GLTI e tendo em vista ainda o contexto das PMEs, definir valor é algo 

de domínio do dirigente da PME, não sendo assim, encontrado qualquer envolvimento 

inicial com a referida fama dos ambientes de TI.  

 

Dessa forma, o dirigente utilizando-se apenas de seu “Know-how” empresarial, 

entrega uma definição de valor que na verdade, trata-se de um requisito de negócio. 

Esta definição pode assumir uma gama de variedades, não cabendo, portanto, 
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qualquer forma de restrição. Logo, uma definição de valor pode assumir diversas 

formas e valores. Exemplos de requisitos de negócio postos como definição de valor, 

são apresentados na Tabela 31. 

 

Tabela 31  

Requisitos X Definição de valor 

Requisito de negócio 

Visão dirigente PME 

Definição de valor 

Visão profissional de TI 

Não podemos ter interrupções na emissão de NFs. O sistema de emissão de notas deve estar 

disponível 100% do tempo. 

O novo projeto tem que ser bem feito, podemos 

gastar X Reais e tem que ser terminado no dia Z. 

o novo projeto deve ser implementado no 

custo, tempo e qualidade especificados.  

Precisamos do relatório gerencial sempre que 

necessário e de forma atualizada. 

Os sistemas devem estar preparados a prover 

informações gerenciais em tempo real. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Pode-se notar que para cada definição de valor, um conjunto de ações deverá ser 

iniciado para que sua efetiva entrega possa acontecer. Para isto, faz-se necessário a 

aplicação dos demais princípios Lean.  

 

Este sentido de valor, objetiva permear entre os diferentes idiomas costumeiramente 

falados por empresários e TI. Ou seja, muitas das vezes, tanto os empresários não 

entendem a linguagem da TI, quanto a TI não entende a linguagem dos negócios. Por 

parte do negócio, esta condição pode ser fortalecida pela dificuldade de se medir o 

retorno dos investimentos em TI e eficâcia do seu próprio desenpenho. Em linha com 

o entendimento de Bell and Orzen (2016), esta condição leva a uma vaga 

compreensão do verdadeiro valor da TI para o negócio, o que pode afetar os 

investimentos e gastos na área 

 

Conforme descrito anteriormente, no contexto do modelo GLTI proposto, cabe 

inicialmente aos dirigentes  das PMEs a definição de valor. Diferentemente do 

proposto por Bell and Orzen (2016), em que defendem  uma inversão da pirâmide 

hierárquica para a definição de valor, sendo os clientes a base da pirâmide ao invés 

do top, os responsáveis por tal definição. Cabe lembrar que estamos atuando no 
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contexto das PMEs, onde muitas vezes seguer qualquer outra parte da pirâmide, a 

não ser o topo, possui voz ativa ou força para desencadear qualquer iniciativa de 

trabalho. Talvez, esta abordagem de inversão seja favorável às grandes empresas, 

cujos dirigentes estejam tão distantes das unidades de valor, que seria um desperdício 

não aproveitar as forças da base para operarem as transformações em prol da 

melhoria  contínua.  De qualquer forma, temos a definição de valor como algo que 

deve permear toda a organização. Para o caso das médias empresas, uma vez 

enraizado a concepção de valor,  a própria estrutura se encarregaria de dirimir os 

alinhamentos necessários em termos de valor. 

 

Para exemplificarmos, vamos tomar uma definição de valor com base no já 

referenciado caso de emissões de notas fiscais impostas pela regulamentação 

governamental. Neste exemplo, cabe relembrar da obrigatóriedade de cumprimento 

sob o risco de sanções mais graves. Neste sentido, um dirigente de PME, poderia 

definir como valor, a entrega deste projeto em um prazo estipulado, cumprindo 

rigorasamento um orçamento preestabelecido e que a nova  funcionalidade fosse 

integrada às demais, de forma que nenhuma outra solução acessória fosse 

necessária.  

 

Embora óbvia, esta definição de valor para um projeto de TI, pode apresentar nuances 

que vão além de sua obrigatoriedade de cumprimento. De acordo com a pesquisa de 

Bloc, Blumberg and Laartz (2012), em média 56% dos projetos de TI entregam menos 

valor do que o previsto, 45% estouram o orçamento e 7% duram mais do que o 

previsto. Segundo a pesquisa anual PMSURVEY (2014), 85% das empresas em geral 

não utilizam meios de aferição sobre o retorno dos projetos executados. Continuando 

com o exemplo anterior, tomando as condições mencionadas por Bloc et al. (2012), 

podemos ter dois entendimentos possíveis para o mesmo resultado: 

  

• Por meio da definição de valor, verificou-se um claro objetivo de negócio, 

cujos resultados, embora não atingidos de forma integral pela TI, exigem 

ações para identificação das causas, que promovam melhores resultados 

nos projetos vindouros. Neste sentido a própria definição de valor para este 

projeto incentiva a kaizen. 

 



157 
 

• A obrigatóriedade de se cumprir  a exigência governamental, levou a 

grandes gastos com a TI sem que vantagens adicionais pudessem ser 

vislumbradas. Este pode ser um exemplo das PMEs conservadoras, que 

muitas vezes não percebem um efetivo retorno dos investimentos na área 

de TI junstamente por não entenderem o importante papel desempenhado 

por ela. Neste caso, a TI acaba por exigir gastos não previstos que no 

contexto das PMEs, levam a uma insatisfação dos dirigentes com a área, 

que pode contribuir com um maior distanciamento, criando assim, uma 

espécie de kaizen ao contrário.  

 

Ter um departamento de TI, implica ter um gestor de TI. Esta figura é o responsável 

por implementar boas práticas de governança tecnológica, gerenciar os serviços e os 

times de TI, estabelecer regras de disponibilidade e utilização de sistemas, além de 

administrar a infraestrutura física e lógica e muitas outras atividades. Logo, nas PMEs 

analógicas, quando possuem um departamento de TI, este é visto apenas como uma 

oficina de computadores dentro da empresa. Dessa forma, vê-se a necessidade de 

instaurar um pensamento novo na cabeça do dirigente, de forma que ele possa 

enxergar sua TI, com olhar voltado desde cedo à governança de TI. Nesse ponto já 

seria possível uma primeira mudança de mentalidade:  TI deixa de ser custo e passa 

a ser investimento.  

 

Dependendo da definição de valor da PME, tendo em vista seu tipo, os mecanismos 

são inseridos com o único objetivo de atendê-los. Não quer dizer que a definição de 

valor, propriamente dita, elimine qualquer estratégia existente na PME. Podemos 

enxergá-la como mola propulsora que pode desencadear vários aprimoramentos de 

gestão. Dessa forma, o modelo GLTI coloca na figura do dirigente o principal agente 

para respaldo a novas iniciativas para uma TI integrada ao negócio. Reconhecendo  

as concepções de Macedo, Nobre, Corso e Souza (2014), quanto à falta de recursos 

financeiros, humanos, dificuldades de tecnologia, etc., das PMEs, estratégias são 

idealizadas e implementadas pelo gestor que acumula várias funções. 

 

Independentemente de como a PME administra seus assuntos de Tecnologia da 

Informação, se por meio de um departamento próprio ou serviços de terceirização, 
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uma vez definido o valor, este precisa ser atendido. Neste ponto, entra em ação o 

segundo princípio Lean responsável por transformar um requisito de negócio em 

requisito de Tecnologia da Informação, a produção puxada. 

 

A produção puxada no contexto do modelo GLTI é o elo que conecta TI e negócio. 

Esta conexão advém dos demais princípios Lean e afeta diretamente as PMEs em 

ambas as orientações de definição complementar das PMEs. É na produção puxada 

que uma empresa se faz Digital ou se mantêm Analógica, Conservadora ou Prudente, 

dependendo da forma como a TI é encarada por seus principais dirigentes.  

 

Quando falamos de TI com papel estratégico, falamos na verdade da conexão e 

integração da TI com o negócio. Porém, tem-se no contexto das PMEs um agravante 

para tal integração, principalmente tendo em vista as concepções de Iyengar (2011) e 

Lourenço (2011) que afirmam que a maioria dos gestores de topo das empresas 

possuem um visão tradicional da TI, considerando-as apenas fornecedores de 

serviços ou meros centros de custo. No escopo do modelo apresentado, estas PMEs 

são as Analógicas e Conservadoras. 

 

Neste contexto, quando a TI é vista como um centro de custo ou uma área apenas de 

suporte, que muitas das vezes trabalha de forma reativa, acredita-se que o negócio 

deixa de ganhar. Ainda que se invista em termos financeiros, haverá um 

descasamento que poderá contribuir com uma menor efetividade para os resultados 

da TI e do negócio. Logo, a TI precisa estar inserida no contexto do negócio de modo 

que todas as decisões sobre TI tenham uma conexão de necessidade ou benefício 

para o próprio negócio que é dada pelo princípio de valor.  

 

No contexto do modelo GLTI, a referida conexão passa a ter uma chance de 

acontecer, dado que o princípio da produção puxada leva em consideração as 

características do binômio de classificação complementar das PMEs. Ainda que de 

forma incipinente, este princípio visa mostrar as necessidades de incrementos no 

binômio, onde houver mais necessidade. Outro fator positivo é que qualquer 

necessidade identificada, terá a participação direta do principal dirigente da PME, que 

entende do negócio, define o valor, entende as necessidades de TI para sua 
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concretização e lidera as ações, impactando necessáriamente em ambas as direções 

do binômio.    

 

Esta mudança de enfoque, faz com que todas as ações de TI sejam direcionadas de 

acordo com os critérios do negócio, tornando a necessidade de investimentos mais 

visível aos olhos dos dirigentes. Quando esta integração começa a existir, ou seja, 

critérios de negócio puxam a TI, a visão sobre a importância da TI para o negócio 

começa a mudar e à medida que Kaizen (Melhoria contínua) acontece, esta visão é 

fortalecida.  

 

Neste sentido, a perspectiva de investimentos e gastos também é gradualmente 

afetada. À medida que a importância do papel da TI em nível de integração  com o 

negócio aumenta, um aumento da visão de necessidade de maiores investimentos na 

área também aumenta. Dessa forma, o binômio é o ponto central para aplicação do 

princípio Lean da produção puxada. É também considerado o ponto de partida para 

uma definição complementar ou classificação dos tipos de PME, conforme já 

referenciadas como Digitais, Analógicas, Conservadoras ou Prudentes. Alinhado com 

os demais princípios Lean, esta nova perspectiva transforma a TI e passa a exigir da 

Governança a aplicação cada vez mais forte de mecanismos capazes de fazer com 

que a própria TI responda às crescentes novas necessidades. Contudo, chegar a este 

patamar não é tarefa fácil e tendo em vista o contexto das PMEs o desafio tende a ser 

ainda maior. 

 

Uma vez identificados os requisitos de TI, bem como os mecanismos de GTI mais 

apropriados para viabilização da entrega dos requisitos de negócio (definição de valor) 

definidos, tem-se a oportunidade de tratar os processos correlacionados, por meio do 

Fluxo de valor. Este princípio Lean objetiva a entrega de valor, por meio dos processos 

de TI. É composto por todos os processos do ciclo de vida necessários para entrega 

de serviços ou informações. Ele compreende desde a definição de valor até a efetiva 

entrega deste valor ao seu cliente final. Seguindo o mesmo entendimento de Bell 

(2016), o fluxo de valor compreende a TI e o negócio como uma única entidade, o que 

requer integração, não alinhamento.  Esta nova abordagem, permite uma visão do 
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todo do processo dando a noção de fluxo de trabalho e informação, justamente por 

sua característica de integração com o negócio.  

 

Ao perseguir o objetivo da entrega de valor, os fluxos de valor podem apresentar três 

tipos possíveis:  

 

• Os processos que geram valor. 

 

• Os processos que não geram valor, porém, são necessários ao fluxo  de 

processos e serviços, referem-se às atividades, tarefas, processos ou 

projetos em que não há opção por não os fazer, devido a uma imposição 

jurídica ou governamental, nas bases apresentadas por (Bell & Orzen, 

2016). Como exemplo podemos citar novamente o caso do projeto de 

emissão de notas fiscais por meio eletrônico, de exigência governamental. 

Outro exemplo, refere-se a uma auditoria de software por exigência do 

fornecedor, tendo em vista exigências de uso e licenciamento. 

 

• Os processos que não geram valor, referem-se aos desperdícios e 

devem ser eliminados. Nas concepções de Bell (2016), perceber os 

desperdícios em ambiente físico não é uma tarefa difícil, porém, no 

ambiente de TI, sim, pois geralmente são intangíveis e difíceis de serem 

percebidos.  

 

Nas definições dos processos necessários à entrega do valor definido, tendo em vista 

a noção apresentada pelo princípio do fluxo de valor, teremos os requisitos de TI, 

outrora apresentados como requisitos de negócio, sendo entregues como tecnologia 

ou informação. Neste sentido, entra em ação o princípio do fluxo contínuo, que objetiva 

tão somente, a garantia de que todos as informações ou tecnologias, dependendo do 

valor definido, sejam entregues ou estejam disponíveis quando requeridos. 

 

Nesta fase, pode-se ter a noção exata do trabalho da espiral Lean para GTI nas PMEs, 

desde a definição de valor, até seus desdobramentos finais. Dessa forma, no contexto 

do modelo proposto, a própria definição de valor é uma informação pertencente à 
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espiral Lean, justamente por se tratar de um princípio Lean. As informações continuam 

a fluir pelos demais princípios, até que em um determinado momento, seja 

consolidado a entrega do valor definido, seja por meio de informação ou por meio de 

tecnologia. Logo, este princípio garante informação e tecnologia, lado a lado, ao longo 

da espiral, de forma que todas as ações necessárias à GTI possam ser melhor 

pensadas pelo dirigente e equipes envolvidas no trabalho. 

 

O princípio do fluxo contínuo, preza pela agilidade da TI em todos os aspectos. Isto 

inclui otimização e balanceamento de recursos de forma que os serviços prestados 

não sejam interrompidos e os projetos não sofram atrasos. O fluxo contínuo é o 

princípio para a espiral de uso da tecnologia em prol do negócio, tendo como principal 

norteador, a definição de valor. Esta espiral, sofre melhoramentos e incrementos de 

tecnologia sempre que necessário. Por meio do fluxo contínuo, a tecnologia 

disponibilizada para determinado valor, pode criar novos requisitos de informação, que 

geram revisões na própria definição de valor, exigindo  um novo fluxo de valor pela 

aplicação dos mecanismos. 

 

Em linha com as concepções de Domingues e Floyd-Wheeler (2017), a comunicação 

entre a tecnologia e os demais setores, incluindo os conselhos administrativos das 

empresas, são dificultadas pelo fato de que todo o fluxo e gerenciamento de 

informação nas organizações são realizados pelos profissionais de  TI. Logo o fluxo 

contínuo visa dar fluidez a estas dinâmicas, de forma que tecnologia e informação se 

tornem sistêmicas na organização. Não há nesta perspectiva, uso de tecnologia pela 

tecnologia ou um propósito modista, mas sim um uso consciente, baseado em 

definições e expectativas de valor previamente definidas, que quando submetidas a 

kaizen (melhoria contínua ), contribuem com um aprimoramento da percepção de 

alcance do valor definido, gerando entendimento da importância da TI e da 

necessidade de se manter ou ampliar os investimentos na área, ou seja, há um 

fortalecimento do binômio de classificação complementar das PMEs. 

 

Para que as ações recebam constantemente incrementos de melhoria e possam 

contribuir com a percepção de mudança nas relações do binômio de classificação 

complementar, a aplicação do último princípio Lean se faz necessária. Trata-se de 

Kaizen, palavra japonesa para “mudança para melhor”. Seguindo as concepções de 
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Bell and Orzen (2016), como base de aplicação dos princípios Lean IT, Kaizen pode 

ser entendido tão somente com a busca pela perfeição. Basicamente, trata-se da 

aplicação do método iterativo de gestão de quatro passos, PDCA (do inglês: PLAN - 

DO - CHECK – ACT), onde a busca pela excelência objetiva estimular a organização 

a melhorar de forma contínua. Não se trata de melhorias pontuais, mas sim de 

esforços Kaizen de negócio, tendo a TI como parceiro completo de negócio. Na 

concepção de GLTI, Kaizen acontece ao longo da espiral Lean proposta pelo modelo, 

onde cada um dos princípios afeta e é afetado ao longo dos esforços de melhoria. Ou 

seja, a própria definição de valor pode sofrer incrementos de melhoria ao longo da 

espiral, assim como as escolhas de mecanismos ou ferramentas, considerando os 

resultados obtidos. 

 

3.2.2. Metodologia para Aplicação do modelo 

 

O modelo GLTI apresentado, focado em uma abordagem voltada para PMEs, foi 

construído a partir de impressões empíricas, fundamentadas em atuação profissional 

e também na literatura, tendo como base os princípios Lean. A Tabela 32 mostra a 

relação de autores para confecção do modelo. 

 

Tabela 32  

Relação de autores que sustentam o modelo. 

TEMA Autores 

Gestão e GTI  

(Assis at al., 2017; Curry et al., 2017; Van Grembergen & De 
Haes, 2016; Lunardi, Becker, Maçada & Van Grembergen, 
2017; Chagas, Siqueira, Su, & Reinhard, 2017; Domingues & 
Floyd-Wheeler, 2017; Raffa et al., 2017; Pereira, 2016; 
Carvalho, Romão & Faroleiro, 2016; Prado, Mancini, Barata & 
Sun; 2016; Meirelles, 2016; Martins, 2016; Costa & Rosini , 
2015; Schlosser et al., 2015; Louro, 2015; Oliveira et al., 2014; 
Fernandes & Abreu, 2014; Lunardi, Dolci, Maçada & Becker, 
2014; Rowlands, Haes & Van Grembergen, 2014; Silva & 
Gomes, 2014; Mueller, 2013; Bloc, Blumberg & Laartz, 2012; 
Ricci, 2011; Lunardi, Becker & Maçada, 2010; Giampaoli, 
2010; Hunter & Westerman, 2009; Sortica & Graeml; 2009; 
Campbell et al., 2009; Xue, Liang & Boulton, 2008; Weill & 
Ross, 2006; Marchand, 2005; Sallé (2004), Ciborra,1997).  
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Lean e Lean IT 

(Kobus, Westner, & Strahringer, 2017; Altintepe, 2016; 

Ferreira et al., 2016; Mandujano et al., 2015; Pearce & Pons, 

2013; Bharosa et al., 2011; Bell, 2016; Engelholm & Wiström, 

2012; Bell & Orzen, 2016; Müller, Schröder, & Thienen, 2011; 

Nagel & Pavlov, 2010; Fortes, 2010; Womack & Jones , 2003;  

Shah & Ward, 2003; Poppendieck & Poppendieck, 2003). 

PMEs 

(Wamuyu, 2017; Martins, 2016; Taghva et al., 2016; Ayat, 
Masrom, & Sahibuddin, 2011; Fernandes & Abreu, 2014; 
Leone & Leone, 2012; Néto & Teixeira, 2011; Rattner, 1985; 
Drucker, 1981). 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Sua aplicação, embora tenha sido pensada com viés de simplicidade, não elimina a 

necessidade de atuação de profissionais da área de TI e que tenham conhecimento 

dos mecanismos relacionados. Não exige, contudo, que os dirigentes tenham de 

antemão, tais conhecimentos. Entendemos que eles podem ser gradativamente 

compreendidos à medida que se tornem mais aderentes aos objetivos definidos. Ou 

seja, cada mecanismo de GTI ou ferramenta Lean utilizados, responderão diretamente 

a uma necessidade de negócio (definição de valor), advindo do princípio da produção 

puxada (requisitos de TI), que em sua essência traduz a integração TI e negócio, à 

medida em que os valores de negócio são alcançados. 

 

A implementação de GLTI segue as bases do roteiro de implementação para Lean IT, 

sugeridos por Bell and Orzen (2016), porém, com adaptações para o contexto das 

PMEs. Neste sentido e diante de todas as considerações acerca de Estratégias, sua 

ausência ou mesmo a falta de rigidez em segui-las, contexto inerente às PMEs, GLTI 

entende a estratégia como sendo a aplicação do princípio Lean “definição de valor” 

para cada quesito da TI, que são planejados e executados por profissionais de TI. 

Porém, a definição de valor, independentemente de qualquer estratégia existente na 

PME, não encerra a responsabilidade por acompanhamento e controle das funções 

da TI. Devido a sua estrutura, onde na maior parte das vezes o dirigente consegue 

“ver” as coisas acontecendo, entender que é preciso cuidar da TI da mesma forma 

que se cuida da principal atividade do negócio, é dar vazão ao princípio da definição 
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de valor, promovendo entendimento de importância para área. A Figura 52 mostra o 

esquema do roteiro. 

 

 

Figura 52 - Roteiro macro para implementação GLTI.  
Fonte: elaborado pelo Autor. 

 

Na prática, GLTI tende a promover as funções da TI partindo de uma noção de 

governança, sem que burocracias adicionais sejam utilizadas e que possam 

comprometer a visão que se pretende criar e disseminar para a PME. Neste ponto, a 

classificação complementar das PMEs é um elemento fundamental que dita, de 

acordo com sua estrutura, os mecanismos e ou ferramentas Lean mais adequadas 

para o planejamento e execução daqueles valores definidos. Pode-se perceber a 

existência de um domínio acerca dos valores a serem alcançados baseados na visão 

do dirigente, que define o valor a ser alcançado e espera por ele.  

 

Sabemos que os donos de negócio não conhecem ou entendem a TI profundamente, 

a ponto de definirem com exatidão o que elas devem entregar. Mas sabem com 

certeza, em linguagem de negócio expor suas necessidades, cabendo à TI, por meio 

de seu departamento de TI ou outras formas, traduzi-los em linguagem de TI. Dessa 

forma, entregues ou não, o valor é definido, perseguido, mensurado e melhorado 

pelas iniciativas dos princípios Lean.  

 

Para exemplificação, suponhamos como exemplo, um supermercado, cuja 

classificação de porte tradicional, seja de pequena empresa. Após aplicação da 

pesquisa de classificação complementar da PME, ele é identificado como uma típica 

PME Analógica. Uma vez aceita esta classificação, como um primeiro passo para uma 

completa mudança na forma como negócio e TI coexistem na empresa, o dirigente 

passa a entender que todas as funções da TI precisam ser baseadas na definição de 
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valor, inicialmente definidas por ele e posteriormente expandidas e disseminadas por 

toda empresa.  

 

Para esta PME, o dirigente pode definir como valor, por exemplo, que os caixas de 

cobrança e venda de mercadorias estejam funcionando sem interrupções de qualquer 

natureza. Considerando que os caixas funcionando, na verdade, são computadores 

rodando sistemas para emissão de cupons fiscais e baixas de estoque, começamos 

a traduzir este valor de uma simples linguagem de negócio para a linguagem da TI. 

Neste sentido, as funções da TI começam a aparecer com estrita ligação com o 

negócio e plenamente entendidas pelo dirigente. O caixa deixa de ser somente o 

hardware e software que usa internet para trafegar dados com a Receita estadual. Ele 

passa a ser a principal artéria do negócio, que gera faturamento e informações acerca 

dos estoques que precisam ser repostos, sob o risco de faltar mercadorias, 

comprometendo assim as vendas de produtos. Um sistema automatiza a contagem 

dos estoques, bem como a data de validade dos produtos que devem ser repostos. 

Várias outras funções comuns aos sistemas de gestão são executadas gerando 

informações úteis ao negócio.  Estas informações são armazenadas em um banco de 

dados que deve ser protegido contra perdas. Seu funcionamento depende de 

infraestrutura capaz de garantir redundâncias contra falhas físicas e lógicas, como 

arquivos corrompidos do sistema, falhas de link de internet, entre uma série de outros 

problemas que podem ocorrer. 

 

Pode-se notar, à esta altura, que o dirigente já estabelece para si próprio uma noção 

da importância do papel da TI para seu supermercado, bem como a necessidade de 

uma série de investimentos para que o valor definido por ele, possa ser entregue e 

mantido. Neste sentido, uma vez estabelecidas tais premissas, inicia-se um 

movimento de PME Analógica para digital.  

 

Muito embora tenhamos admitidos os percentuais de investimento em TI, como 

premissas estatísticas baseadas nas pesquisas de Merelles (2016), entendemos que 

tais investimentos serão determinados pela aplicação dos mecanismos, que pode 

variar caso a caso. Ou seja, não se pode admitir uma receita pronta aplicável a 

qualquer PME, mesmo que pertencente à mesma classificação complementar.  

Todavia, conforme as definições das Funções da TI apresentadas, existe uma espinha 
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dorsal envolvendo a relação do binômio de classificação complementar, ou seja, à 

medida em que a visão de importância do papel da  TI e os investimentos nesta área 

sofrem incrementos, na mesma direção, as funções da TI também são incrementadas. 

 

3.3. Metodologia para análise e implantação do modelo 

 

Com os modelos de analises concebidos e tendo em vista o objetivo de analisar sua 

implantação em uma PME, fez-se necesária a escolha de uma metodologia viável a 

este fim.  

 

Trabalhos voltados à implantação de Governança de TI podem ser considerados 

relativamente novos no mundo acadêmico devido ao pouco conhecimento 

sistematizado produzido. Segundo Miladi (2014), poucos estudos foram realizados 

sobre mecanismos de governança específicos para as PMEs. Logo a oportunidade de 

novos estudos capazes de contribuir com a delimitação das fronteiras, definições e 

escopo da Governança de TI, além de elevar o nível de relevância e importância desta 

pesquisa, exige ainda maior rigor nos métodos escolhidos para sua validação.  

 

Dessa forma, utilizou-se de um estudo de caso, por ser o mais adequado aos fins 

propostos. Autores como Creswell (2010), colocam esta abordagem como uma 

estratégia viável para explorar fatores efetivos que contribuam com o obejtivo da 

pesquisa, que é a análise dos resultados da implantação do modelo proposto, 

propiciando  assim, entender os seguintes aspectos: (i) as particularidades de um 

fenômeno ainda pouco explorado, que é o movimento Lean It no contexto das PMEs, 

em especial por meio de um modelo concebido exclusivamente a este fim; (ii) o 

movimento da PME objeto de estudo, por ser um caso particular, à medida em que 

são executadas as etapas de implantação do modelo proposto;  (iii) e por fim, a 

oportunidade de aprofundamento e detalhamento das questões inerentes ao modelo 

proposto, quando submetidas à PME objeto de estudo.  

 

O estudo de caso, nas palavras de Gil (2002, p.54), consiste “no estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos já 



167 
 

considerados”. Todos estes fatores justificam a escolha do estudo de caso como a 

abordagem mais adequada ao objetivo de análise  dos resultados da implementação 

desse modelo. 

 

3.3.1. Unidade de análise e de observação 

 

Este estudo de caso foi realizado em um único estabelecimento da indústria metal-

mecânico com sede em Contagem (MG) e filiais em Belo Horizonte (MG) e Piracicaba 

(SP), onde, a partir de investigação impírica, buscou-se analisar os dados e suas 

variações num espaço de tempo, com a implantação de um modelo de GTI. A escolha 

por uma única empresa foi decisão do pesquisador, devido ao interesse de 

aprofundamento em busca de maior exequibilidade, conforme recomendando por 

Eisenhardt (1989). 

 

Procurou-se escolher, no universo das PMEs, aquela que melhor atendesse aos 

objetivos do estudo. Dessa forma, a escolha foi pautada por três critérios: (i) as 

evidências iniciais de que a empresa escolhida estava querendo implantar 

mecanismos de gestão e governança de TI; (ii) por se tratar, conforme classificação 

tradicional de porte, de uma empresa de médio porte, acreditou-se ser mais aderente 

pela possibilidade de contribuíção, tendo em vista que no contexto das pequenas 

empresas, poderia haver maiores restrições, dificultando assim, a própria 

oportunidade de aperfeiçoamento do modelo proposto; e por fim, (iii) à facilidade de 

acesso aos dados e livre acesso aos principais atores, devido ao vínculo de gestor 

mantido pelo pesquisador na empresa escolhida.  

 

Dentro da ampla estratégia de pesquisa do estudo de caso, utilizou-se conforme 

Moresi (2003), os métodos mais utilizados, sejam eles a observação participante e 

entrevistas semiestruturadas.  

 

As unidades de observação foram selecionadas por representatividade, capacidade 

informativa de cada um sobre os aspectos inerentes ao tema proposto, bem como o 

fato do pesquisador conhecer a fundo a empresa e seus membros. Logo, não havendo 

dificuldades para selecionar ou realizar as entrevistas, foram selecionadas pessoas 

de cargos estratégicos na organização, tais como: diretores e gerentes, bem como 
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pessoas do nível tático e operacional, representados pelos coordenadores, 

engenheiros, analistas e até mesmo operários.  Toda a seleção foi concentrada na 

sede da empresa em Contagem, muito em função de todo o seu corpo tático e 

gerencial atuar nesta unidade. A opção de observar igualmente as percepções desde 

o corpo diretivo até os operários do “chão de fábrica” reforça entendimento de Bell and 

Orzen (2016), que defende a aplicação do Lean a partir da base da pirâmide 

hierárquica, ao menos para a disseminação de valor, tendo em vista que a definição 

de valor, continua sendo feita por dirigente da PME. No próximo item é detalhada a 

estratégia de coleta de dados 

 

3.3.2. Coleta de dados 

 

A coleta de dados relevantes para validação deste trabalho, guarda estrita relação 

com aspectos contidos no próprio modelo, o qual se pretende validar. Dessa forma, 

somente com a pesquisa em curso, poderíamos explicitar quais as melhores fontes 

de evidenciação acerca da implantação do modelo GLTI, ora proposto. Logo, tendo 

em vista todo o exposto acerca dos modelos e seus respectivos procedimentos 

metodológicos, a partir da definição de valor - passo importante do roteiro de 

implementação de GLTI nas PMEs, é que se cria os requisitos básicos do que de fato 

precisa ser coletado, quais os dados relevantes ao contexto das definições 

apresentadas, quais os tipos de fontes mais representativos, bem como qual a melhor 

estrutura, formato e duração para as entrevidas, posteriormente registradas no 

Apêndice B.  

 

Vale ressaltar que em entrevistas é comum encontrarmos, por parte do entrevistado, 

uma postura voltada para a valorização de sua empresa bem como de suas 

qualidades profissionais. Por vezes esta postura pode eliminar situações negativas às 

quais o entrevistado não tem interesse em revelar. Para Gil (2002), uma das limitações 

da metodologia qualitativa provém da suscetibilidade dos instrumentos e da utilização 

dos dados de forma inadequada. 

 

Porém, devido à experiência prévia do pesquisador e percepções empíricas, além é 

claro de suporte da literatura, conforme Eisenhardt (1989) e Gil (2002), sabe-se da 

necessidade de múltiplas fontes de coleta de dados. Logo, além das entrevistas e da 
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observação participante, para este estudo de caso levou-se também em consideração 

a disponibilidade de fontes que estivessem estritamente ligadas às definições 

apresentadas no modelo, como documentos, registros em arquivos, apresentações e 

dados de indicadores. 

 

3.4. Síntese do modelo de análise. 

 

Nas sessões anteriores, foram apresentados em detalhes o modelo de análise e 

metodologias utilizadas para alcance dos objetivos propostos. Nota-se que de forma 

geral, o modelo de análise configura em si mesmo e de forma propositiva, uma 

abordagem para modelagem específica de implantação de governança de tecnologia 

da informação para as pequenas e médias empresas. A Figura 53 exemplifica os 

marcos do modelo de análise. 

 

 

Figura 53. Modelo de Análise. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Dessa forma, com a implantação do modelo GLTI, busca-se tão somente que as 

funções da TI sofram incrementos de melhoria, contribuindo para que a governança 

de Tecnologia da Informação passe a ser o seu estado inicial e não mais, o seu estado 

mais elevado. Neste ponto, é preciso ressaltar que esta nova abordagem se opõe ao 

preconizado pela literatura, que conforme Sallé (2004), defende a governança de TI 
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como o estado mais elevado das funções da TI, que evolui ao longo do tempo, 

iniciando pelo gerenciamento da infraestrutura de TI e passando em seguida pelo 

gerenciamento dos serviços de TI, até chegar ao seu estado mais elevado. 

 

Em sentido oposto, GLTI defende que a evolução das funções da TI nas organizações 

são alcançadas à medida em que se busca a eliminação das lacunas, que podem 

existir nas empresas e são evidenciadas pela aplicação do binômio de classificação 

complementar. Ou seja, as funções da TI passam a evoluir à medida em que deixam 

de ser analógicas, prudentes e conservadoras. Dessa forma, acredita-se que esta 

abordagem, principalmente no contexto das PMEs, seja bastante pertinente. 

 

Para que as funções da TI possam efetivamente sofrer os incrementos sugeridos, tem-

se na espiral Lean para GLTI, as bases necessárias para que a governança de TI 

passe a contribuir com a organização. Neste sentido, a aplicação dos cinco princípios 

Lean combinados com os mecanismos de GTI, ditam o ritmo das ações e mudanças 

requeridas. Conforme explicitado no roteiro de implantação para GLTI, a espiral nasce 

com o princípio de valor, desencadeamento várias ações à medida que o valor é 

perseguido. Logo, tem-se a necessidade de escolha de ferramentas Lean mais 

apropriadas, bem como dos mecanismos de GTI mais aderentes ao valor definido. 

 

Porém, para que as escolhas tanto das ferramentas Lean, quanto dos mecanismos 

de GTI não sejam equivocadas, deve-se levar em conta as características da 

organização, objeto da implantação. O que nos remete à classificação complementar 

das PMEs, conforme já explicitado.  

 

A importância da referida classificação, encontra amparo nos achados de Martins 

(2016), que evidenciou a importância dos gastos e investimentos em TI, combinados 

com o papel estratégico da TI, nas pequenas e médias empresas. Estes achados 

deram origem à definição do binômio de classificação complementar, conceito 

determinante para concepção dos tipos de PMEs, no modelo ora exposto.  

 

Outro importante aspecto da classificação complementar para as PMEs, são os 

critérios para seu alcance. Ainda que, amparados de forma sólida pelas definições 

trazidas pelo binômio de classificação, concebê-los de forma lógica, constituiria um 
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desafio adicional. Dessa forma, buscou-se na lógica booleana, por meio da aplicação 

dos conceitos de Porta, o rigor para critérios mais robustos. 

 

Diante do exposto, acredita-se que GLTI como um modelo genérico, possa 

representar os processos que normalmente são encontrados nas funções da TI. 

Quando submetidos à espiral Lean, estes processos direcionam entregas mais 

aderentes aos propósitos do negócio, contribuindo assim, com os principais aspectos 

definidos no binômio de classificação. Vale ressaltar ainda, que tais contribuições 

podem eliminar eventuais lacunas alterando o tipo inicial da PME, quando submedida 

à classificação complementar.     

 

4. Apresentação e análise dos dados 

 

Neste capítulo são apresentados os dados encontrados na pesquisa de campo, bem 

como a análise da implantação do modelo GLTI no contexto da PME escolhida. 

 

4.1. Apresentação da Empresa  

 

Devido às questões de confidencialidade, premissas para participação na pesquisa, a 

empresa objeto deste estudo foi referenciada como Empresa Z. Fundado em 1991, o 

grupo é líder em tecnologia na transformação do aço, fornecendo soluções para 

diferentes segmentos da indústria metal-mecânico com forte atuação no setor 

automotivo, máquinas operatrizes, construção civil, tratores e bens de capital. Atuando 

em três segmentos distintos, o grupo constitui um conglomerado independente que 

reúne a compra do aço junto às principais usinas siderúrgicas do País e a produção e 

distribuição de componentes, com forte apelo à qualidade e aos indicadores de 

gestão. 

 

Com faturamento na casa dos milhões, o grupo se torna relevante para esta pesquisa, 

por apresentar aberturas do ponto de vista da gestão visando melhorias que possam 

de alguma forma contribuir com o negócio, principalmente em se tratando de TI e das 

novas abordagens propostas. 
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Embora apresentada como grupo, é na Matriz, localizada em Contagem, que se dará 

o foco do trabalho, tendo em vista que seu departamento de TI fica localizado nesta 

unidade e todas as ações são naturalmente replicadas às demais.  

 

A Empresa Z possui caraterísticas distintivas, com cultura, interesses e espírito 

empreendedor próprios. Marcada pela administração familiar, onde o controle é do 

empresário que a criou, a Empresa Z mantém membros da família na administração 

dos negócios, apresentando estreita relação entre propriedade e controle. Tal 

característica se torna relevante, devido à proposta objeto deste trabalho, exigir uma 

mudança acerca de como as “coisas de TI” são vistas e geridas.   

 

Considerando que as referidas mudanças exigidas ou proporcionadas pelo modelo 

objeto de estudo, levam em consideração as características da Empresa Z, conhecer 

seu porte é de fundamental importância. Dessa forma, tomando-se a classificação de 

porte do Sebrae e Dieese (2015), a Empresa Z é considerada uma empresa de médio 

porte, pois apresenta mais de cem funcionários. Pela classificação do BNDES (2016), 

a Empresa Z é considerada uma média-grande empresa por apresentar, atualmente, 

um faturamento acima de noventa milhões por ano. Já de acordo com a Anvisa (2016), 

trata-se do grupo um de empresas de grande porte, devido ao seu patamar de 

faturamento.  

 

Nota-se neste contexto, que a diversidade de classificações aplicadas à Empresa Z,  

em nada contribui, quando se objetiva viabilizar modelos de gestão e governança de 

TI para empresas. Nas classificações citadas, foram utlizados dois critérios: 

quantidade de funcionários e faturamento. Porém, fica evidente que tais critérios não 

se mostram suficientes. Ao tomarmos a classificação proposta pela Anvisa (2016), por 

exemplo, na qual a Empresa Z é pertencente ao grupo 1 das empresas de grande 

porte, poderíamos erroneamente supor uma disponibilidade de recursos e estrutura 

para viabilizar qualquer implantação de práticas e modelos de GTI sem qualquer 

restrição, pelo menos do ponto de vista financeiro, o que na prática, pode não ser 

verdade. 

 

Contudo, não é somente nas classificações tradicionais que podemos encontrar uma 

falta de consenso sobre o porte da empresa. Segundo um dos diretores da Empresa 
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Z, ao ser perguntado sobre qual seria sua noção acerca do tamanho da empresa 

(Porte), respondeu: “Somos uma empresa de médio porte muito bem estruturada” 

(Entrevistado 1, membro da diretoria administrativa). Ao fazermos a mesma pergunta 

a um analista do departamento de programação e planejamento, recém-chegado à 

empresa, respondeu: “Trata-se de uma empresa de grande porte, devido ao moderno 

maquinário, tamanho da fábrica e grande quantidade de funcionários” (Entrevistado 

17, operário membro da equipe de produção). 

 

As evidências colhidas acerca do porte da Empresa Z, corroboram com autores como  

O'Regan and Ghobadian (2004), que afirmam não existir consenso nos critérios 

utilizados para o enquadramento das empresas nas categorias de porte existentes. 

Logo, a denominação de porte fica sujeita às interpretações pessoais, que muitas 

vezes se limitam ao universo de entendimento de quem as esta proferindo, conforme 

apresentado nas entrevistas supracitadas. Dessa forma, as referidas evidências, além 

de justificar o uso e aplicação de um novo modelo de classificação, tido como 

complementar, nos traz ainda a oportunidade de levarmos em consideração outros 

aspectos característicos da PME.  

 

4.2. Classificação complementar da Empresa Z  

 

A Empresa Z, quando submetida à classificação complementar para PMEs, 

pertencente ao modelo GLTI, ora proposto, apresentou alguns resultados divergentes 

da própria visão de seu principal dirigente, conforme será detalhado.  

 

De acordo com a proposta de classificação complementar, para a identificação do tipo 

de PME deste estudo foi aplicado um questionário (Apêndice A), ao principal 

dirigentes da Empresa Z. A escolha foi feita por conveniência do pesquisador, por se 

tratar do Diretor Administrativo/Financeiro ao qual a TI é subordinada. Foi solicitado 

que as perguntas fossem respondidas com base em um período anterior a 

01/06/2016, período o qual antecede às novas iniciativas de gestão e governança de 

seu departamento de TI. 

 

Para o grupo de 1 de perguntas, conforme Apêndice A, a Empresa Z na pessoa de 

seu diretor, concordou em responder o questinário, nos critérios mencionados e 
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fornecerndo informações confidencias, desde que de forma anônima, não sendo 

autorizado divulgação de seu nome e nem da empresa. Por esta razão, registramos 

as respostas do diretor administrativo-financeiro, de uma empresa do setor metal-

mecânico, localizada em Contagem, MG, com 390 funcionários e receita anual, à 

epóca referenciada, em torno de  cinquenta milhões por ano.  

 

Para o grupo dois, composto pela questão que levanta os gastos e investimentos na 

área de TI, incluindo as despesas com pessoal, apurou-se um percentual de 0,67% 

do faturamento líquido.  Este dado corrobora com Meirelles (2016), onde os gastos e 

investimentos nas médias empresas, considerando a classificação do Sebrae e 

Dieese (2015), variam entre 0,1% e 20% da receita líquida. Vale ressaltar ainda que 

de acordo com o entrevistado: 

 

“Estes percentuais tanto de faturamento, quanto de gastos com a TI ficaram 

abaixo da curva histórica da empresa, devido ao grave momento de crise 

enfrentado pela indústria e diversos outros setores da economia” (Entrevistado 

1, membro da diretoria administrativa).  

 

Para o grupo três de perguntas da pesquisa de classificação complementar da PME 

Empresa Z, apurou-se no somatório dos valores de cada resposta, um total de seis 

pontos, sendo “Discordo totalmente” a resposta predominante para todas as 

perguntas. Segundo o entrevistado: “A TI, no período referenciado, não contribuía 

para redução de custos, aumento de produtividade e nem para novos produtos ou 

serviços” (Entrevistado 1, membro da diretoria administrativa). Na visão da diretoria, 

em se mantendo o quadro atual da TI (à época), no futuro, não haveria alteração neste 

cenário. É importante salientar que esta condição da TI, não correspondia à visão e 

crença de sua diretoria, uma vez que para o entrevistado: “A TI pode contribuir com 

todos os aspectos mencionados, porém, devido a questões internas, isto não estava 

acontecendo” (Entrevistado 1, membro da diretoria administrativa).  Tanto que para o 

grupo quatro de perguntas, foi apurado um total de oito pontos, sendo a resposta 

“concordo totalmente” para as duas perguntas, ou seja, na visão do entrevistado, a TI 

é importante para o negócio, assim como manter investimentos nesta área. A Tabela 

33 apresenta a síntese das apurações. 
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Tabela 33  

Apuração dos dados da classificação complementar. 

Classificação Var1 % Var2 

Analógicas 0,67% 6 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Vale ressaltar, conforme definições já apresentadas, que as variáveis do grupo quatro 

somente seriam consideradas, caso a Empresa Z fosse enquadrada nas 

classificações intermediárias. Para tanto, não poderíamos encontrar valores 

verdadeiros para as definições de Var1 e Var2. Contudo, não foi o que ocorreu. Vimos 

que o percentual de gastos e investimentos em TI apurados foram menores do que 

1,5% do faturamento líquido anual e que o somatório dos pontos das respostas do 

grupo dois, representados por Var2, foram menores do que 8 pontos. Dessa forma, 

tendo em vista os resultados apurados para as variáveis do grupo 2 e 3 de perguntas, 

chegamos à conclusão de que a Empresa Z pertence ao grupo de PMEs Analógicas. 

A Figura 54 mostra esta representação. 

 

 

Figura 54 - Empresa Z como PME Analógica.  
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Neste ponto, é preciso fazer algumas considerações acerca do modelo de 

classificação das PMEs defendido neste trabalho. O questionário utilizado na 

entrevista foi confeccionado com o intuito de capturar a essência do pensamento do 
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dirigente da PME, acreditando-se que este pensamento fosse refletido nas práticas 

adotadas para direcionamento da Gestão e ou governança, quando fosse o caso. 

Notamos, porém, após entrevista e apuração dos dados, que na prática havia 

deficiências estruturais na forma como a própria TI entregava seus resultados, que de 

alguma forma não refletia as expectativas da diretoria. Essa constatação corrobora 

com a iniciativa de novas formas de gestão e governança, em especial para GLTI, 

uma vez que mesmo havendo um forte entendimento do dirigente sobre a importância 

da TI para o negócio (como na Empresa Z) e até mesmo investimentos na média de 

mercado (que não é o caso da Empresa Z), a empresa poderia não ter suas 

expectativas atendidas.  

 

Quando os resultados da pesquisa de classificação complementar foram 

apresentados, pode-se perceber a mesma falta de consenso apresentadas pelos 

modelos tradicionais. Para um dos diretores,  

 

Esta classificação é bem interessante. Apesar de nunca ter ouvido falar dela, 

não estranho o quadro apresentado. A crise nos impediu de fazer os 

investimentos necessários e apesar de entendermos a TI como importante em 

nosso plano estratégico, nosso departamento não conseguia corresponder em 

linha com nosso entendimento (Entrevistado 1, membro da diretoria 

administrativa). 

 

A mesma pergunta submetida a um experiente diretor da área de engenharia de 

produção, atuante diretamente na linha de fabricação de produtos e que faz uso 

intenso dos sistemas de informação disponibilizados pelo departamento de TI, 

apresentou resposta inusitada: 

 

Empresa analógica? Creio que não! Nós aqui somos totalmente digitais. Temos 

os relatórios gerencias de produção no sistema, eu e vários outros 

colaboradores passam o dia inteiro conectados à rede “wifi”, enviando e 

recebendo e-mails, compartilhando informações da produção, tudo online. Não 

somos analógicos, somos digitais e online (Entrevistado 4, membro da diretoria 

de produção). 
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As diferentes percepções apresentadas nas evidências anteriores, mostram que um 

certo entendimento adicional é necessário para assimilação do modelo de 

classificação complementar, apesar de explicações prévias terem sido apresentadas. 

Tal entendimento foi demonstrado pelo primeiro respondente, que é o diretor 

responsável pela área de TI, o qual incentiva novas formas de gestão para que a TI 

seja cada vez mais aderente ao negócio. Provavelmente devido ao costume em lidar 

com questões da área de TI e, de certa forma, demonstrar algum conhecimento sobre 

os conceitos e disciplinas de tecnologia da informação, o modelo tenha sido melhor 

assimilado. Ou seja, trata-se de alguém que toma decisões de TI e responde por elas. 

Talvez, o entendimento mais limitado do segundo respondente, esteja estritamente 

ligado ao fato de ser tão somente um usuário de tecnologia, sem maiores 

responsabilidades. Dessa forma, reforça-se a necessidade de entendimento e 

aceitação, por parte do respondente, da pesquisa de classificação complementar para 

PMEs, considerada um dos principais conceitos apresentados no modelo proposto.   

 

4.3. Modelo GLTI na Empresa Z 

 

A classificação complementar apurada na Empresa Z, mostrou a existência de uma 

PME Analógica, não por que seus dirigentes não pensam a TI como importante, 

estratégica ou fundamental. Ao contrário, ficou claro na entrevista que a TI não 

conseguia corresponder às expectativas da direção e por isso, não contribuía, com 

redução de custos, aumento da produtividade, etc.  

 

Uma das principais características da classificação complementar para PMEs é a 

utilização do binômio de classificação. Por meio dele, tem-se a oportunidade de se 

revelar as lacunas impeditivas de uma PME Digital e que, no contexto do modelo 

proposto, são impeditivas para redução de custos, aumento da produtividade, entre 

outras oportunidades de melhoria. Dessa forma, em sendo uma PME Analógica, a 

Empresa Z apresenta lacunas em ambas as direções do binômio de classificação 

complementar, que devem ser superadas.  

 

Diante do exposto, uma vez conhecida a classificação complementar da PME, deve-

se explicar e aprovar junto ao dirigente da PME, a nova concepção de valores para a 

TI, definindo a estratégia conforme roteiro de implementação apresentado.  
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Neste ponto, encontramos uma dificuldade adicional. Embora esta nova concepção 

de valor seja condição imprescindível para GTI no universo das PMEs, pelo menos 

via GLTI, emplacar tal ideia se mostrou tarefa árdua. Os conceitos Lean referem-se 

sempre à uma cultura capaz de promover o engajamento de todos em prol do objetivo 

comum.  Leva tempo, exige esforços de todos e é trabalho contínuo. Tal situação pode 

ainda ser agravada, caso não haja apoio institucional para as iniciativas necessárias. 

 

Mesmo a Empresa Z sendo uma PME do setor industrial, ramo de atuação onde os 

conceitos Lean historicamente são mais enraizados, ela mostrou-se bastante 

resistente na aceitação de princípios Lean na TI. Embora não se tenha tido uma 

recusa formal, a falta de uma aceitação formal dificultou bastante as iniciativas. Dessa 

forma, acreditando-se no potencial do modelo e sendo o pesquisador o gestor de 

Tecnologia da Informação da Empresa Z, iniciou-se uma implantação de GLTI de 

forma não oficial.  

 

Apesar de autores como Kobus et al. (2017), referenciarem a condução da 

implementação de Lean IT de cima para baixo, ou seja, com a liderança no topo da 

cadeia hierárquica, os mesmos autores defendem que a implementação de Lean IT 

pode ser iniciada em nível dos departamentos de TI, com foco em auto otimização. 

Embora não fosse o ideal, esta prática se mostrou bastante útil, principalmente pela 

oportunidade de aperfeiçoamento do próprio modelo, à medida que ações eram 

deliberadas rumo à uma Governança Lean de Tecnologia da informação. 

 

Utilizando-se do próprio dia a dia da empresa, das reuniões de diretoria e das listas 

de problemas que a TI deveria resolver, exatamente em 01/07/2016 iniciamos as 

ações para tornar GLTI uma realidade na Empresa Z. Nesta oportunidade, por 

diversas vezes entramos em contato com as definições de valor exigidas por GLTI, 

ainda que de forma não formalizada. Os principais valores mencionados foram:  

informação (Principalmente as informações geradas pelo sistema integrado de 

Gestão), segurança e redução de custos no geral. Vale ressaltar, um esforço adicional 

em capturar definições de valor que estivessem em sintonia com a organização, por 

meio do envolvimento e participação de vários colaboradores, conforme entrevistas 

efetuadas: 
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Frente aos principais desafios enfrentados pela organização, a redução de 

custos seria o principal valor a ser buscado pela organização. O momento de 

crise exige esta postura. Ao mesmo tempo, não podemos ter impacto no nível 

de informação gerada. Pelo contrário, precisamos cada vez mais que as 

informações estejam disponíveis e acessíveis a todos. (Entrevistado 1, membro 

da diretoria administrativa). 

 

Posso afirmar que minha maior preocupação é com a segurança da 

informação. Além do risco financeiro, há também risco quanto às informações 

confidenciais que devem ser resguardadas. Nossa diretoria defende e apoia 

todas as ações voltadas aos incrementos de segurança (Entrevistado 3, 

membro da diretoria Jurídica).  

 

Sentimos uma carência muito grande por informação. Nossas metas de vendas 

são arrojadas e exigem ações rápidas e estruturadas. Há vários níveis de 

deficiência de informação. As ações da TI devem suprir estas deficiências 

(Entrevistado 7, gerência comercial). 

 

Em nosso cotidiano lidamos com diversas informações que, por motivos óbvios, 

são sigilosas e devem ter nível elevado de segurança. Pode-se dizer que a 

segurança dessas informações constitui nossa maior preocupação. Contudo, 

não podemos esquecer que as informações utilizadas e geradas por nosso 

setor precisam de atenção especial (Entrevistado 8, gerência de RH). 

 

A partir da definição de valor, conforme o roteiro de implantação proposto, as ações 

são estruturadas para sua realização. Em todos os casos, exige-se olhar crítico 

pautado no conhecimento da área, seus mecanismos de GTI, bem como no próprio 

modelo GLTI. Dessa forma, pretende-se eliminar a complexidade usando tão somente 

o necessário em busca da entrega do valor, ou seja, trata-se da aplicação dos 

mecanismos de GTI o mais “Lean” possível.  A Figura 55 exemplifica a implementação 

GLTI na Empresa Z.  
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Figura 55 - Implementação GLTI na Empresa Z.  
Fonte: elaborado pelo Autor. 

 

Apesar do caráter inicial de informalidade adotado na implementação do modelo GLTI, 

o que de certa forma pode ter contribuído com alguma limitação frente aos princípios 

de valor definidos, entendemos que os arranjos apresentados no roteiro de 

implementação do modelo, vide Figura 55, são suficientes para uma demonstração 

inicial de aplicabilidade do modelo proposto. Outro ponto importante, refere-se ao 

tempo necessário para que as ações e práticas Lean pudessem ser percebidas, 

documentadas e apresentadas como resultados de uma implementação de sucesso. 

Porém, esta limitação não configura uma novidade em si. De acordo com a literatura, 

autores como Bell and Orzen (2016), já nos alertavam sobre a necessidade de 

investimento de longo prazo, tendo em vista que uma transformação do 

comportamento e da cultura exigiriam disciplina, persistência e principalmente tempo. 

Considerando que o tempo de pesquisa foi limitado ao prazo do mestrado, não houve 

tempo hábil para que todas as ações apresentassem resultados conclusivos, sendo 

dessa forma, este fato considerado uma limitação aos resultados desta pesquisa. 

 

Dessa forma, dos três valores definidos inicialmente, somente o primeiro valor 

“redução de custos” pode ser considerado conclusivo para fins de exposição. Para o 



181 
 

valor “segurança”, segundo valor definido, embora algum trabalho já tenha sido feito, 

os resultados preliminares não nos permitem conclusões, ainda que de forma 

preliminar. Por fim, o valor “informação”, embora já possua uma estrutura de 

implementação definida, pode-se concluir que todo o trabalho ainda não foi feito.  

 

Vale ressaltar ainda que, os critérios escolhidos para priorização de um valor, em 

detrimento aos outros, tiveram amparo em dois aspectos:  primeiro, nas percepções 

empíricas do pesquisador que conhece a empresa e sua TI, utilizando-se desse 

conhecimento para escolher as ações que pudessem ser mais representativas em um 

contexto de melhoria de gestão e governança de TI; segundo, amparado pela 

literatura, conforme autores como Bell and Orzen (2016), que sugerem iniciar a 

implementação das ações Lean, por aquelas mais simples e que geram resultados 

mais rápidos, contribuindo com a disseminação de uma cultura lean rumo à 

transformação.  

 

Nos próximos itens, conforme o roteiro de implementação para GLTI e considerações 

acerca do andamento das ações, são apresentados  os dados e resultados da 

implementação do modelo GLTI na Empresa Z, conforme as definições de valor 

constantes da Figura 55.  

 

4.3.1. Redução de custos  

 

O primeiro valor, com ações estruturadas para sua viabilização, foi a redução de 

custos. Esta escolha teve como base as percepções empíricas do pesquisador, 

acerca da área de TI da Empresa Z, após várias análises efetuadas. Pode-se dizer 

ainda que, o fato do principal dirigente da Empresa Z fazer referência direta a este 

valor em vários momentos, inclusive na oportunidade da entrevista, pesou bastante 

na escolha. Tal escolha é ainda corroborada por (Bell & Orzen, 2016), que sugerem a 

escolha de problemas significativos cujo sucesso seja alcançável e os ganhos iniciais 

além de promover as lições aprendidas, disseminem o interesse e incentivem a 

adoção das práticas em curso. 

 

Embora a Empresa Z seja uma PME do tipo analógica, as considerações acerca de 

sua classificação mostraram que o fato de sua TI não desempenhar um papel 
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estratégico, não se relaciona com a visão de seu dirigente. Pelo contrário, o 

entrevistado em todos os momentos fez referência ao importante papel que a TI 

poderia desempenhar hoje e no futuro, porém, não desempenhava naquele momento. 

Tais aspectos são importantes devido aos requisitos determinantes da produção 

puxada, importante princípio Lean, que para GLTI, conecta, por meio dos valores 

identificados, TI e negócio. 

 

Diante desta característica, o simples engajamento dos dirigentes da Empresa Z com 

as ações voltadas à redução de custos, definidas como valor via estratégia para GLTI, 

corroborariam com a elevação de percepção do papel estratégico desempenhado pela 

TI, originalmente identificados, desde que os resultados fossem perceptíveis. Logo, 

restaria tão somente a vertente dos gastos e investimentos na área, como fator 

determinante ao seu tipo Analógico, para iniciarmos a transformação tão referenciada 

pela filosofia Lean. 

 

Contudo, para o valor “redução de custos”, não seria preciso muito esforço, uma vez 

que uma simples visão aritmética poderia ser considerada suficiente para 

comprovação dos resultados, ou seja, qualquer investimento à mais, deve representar 

alguma melhoria, principalmente em termos de economia financeira (nada impede 

outras), como resultado ou entrega do valor identificado. Logo, não se trata apenas 

de cortar custos, despesas de TI, etc. A definição de valor “redução de custos” para 

GLTI significa uma releitura na TI da PME, neste caso da Empresa Z, por meio da 

espiral Lean para GTI. Cada princípio Lean deve ser visitado a fim da promoção da 

referida releitura.  

 

Cabe ressaltar que, a principal diferença entre iniciativas de redução de custos 

executadas nas empresas em geral e as que foram executadas na Empresa Z, está 

no fato de que todos os resultados obtidos, são alicerçadas por um modelo que tem 

como princípio norteador uma definição de valor. A Figura 56 apresenta a relação dos 

princípios Lean e as ações de TI para GLTI. Cada definição de valor, passa pela 

espiral Lean para GTI nas PMEs. 
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Figura 56 - Relacionamento Lean com TI para GLTI.  

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

4.3.1.1. Definição de Valor 

 

A definição de valor “redução de custos” refere-se ao que a Empresa Z deve buscar. 

Quando falamos de TI, a contribuição em termos de redução de custos pode ocorrer 

em qualquer parte da organização e não apenas na TI. Conforme entendimento de 

Fernandes e Abreu (2014), o apoio da TI na otimização de processos para redução 

de custos é tida como um requisito de negócio. Logo, a principal diferença da referida 

definição de valor Lean e uma ação normal definida em uma organização não Lean, 

esta na entrega, que segue desde o seu início a espiral proposta, até sua efetivação 

ou redefinição. 

 

Conforme o plano metodológico proposto, as definições para coleta de dados teriam como 

requisitos preliminares, o conteúdo da definição de valor, que neste caso foi a “redução 

de custos”. Dessa forma, tendo em vista todas as considerações acerca das motivações 

e critérios para escolha desse valor, ou seja, em plano resumido, as ações para o valor 

“redução de custos” seriam implementadas inicialmente na TI e, sendo o pesquisador 

gestor da área, a coleta de dados se baseou na observação participante e pesquisa 

documental, por maio de apresentações, relatórios, planilhas e indicadores. 

 

4.3.1.2. Produção Puxada  
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Uma vez definido o valor a ser entregue, a TI começa a se mobilizar em busca da 

concretização desse valor. O valor definido orienta a TI nesta mobilização, culminando 

nos demais princípios. Neste ponto, o tipo de PME é importante, pois toda a 

mobilização deve levar em consideração as características do tipo identificado na 

pesquisa de classificação complementar, conforme definições apresentadas e 

exemplificado na Figura 57. 

 

 

Figura 57 - Influência dos Tipos de PME no princípio Lean da produção puxada. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Estas características podem se apresentar como representativas das lacunas do seu 

tipo de classificação complementar. No caso específico da Empresa Z, cuja 

classificação complementar foi a analógica, tivemos os investimentos e gastos com a 

TI, em linha com os dados apresentados por Meirelles (2016), abaixo das médias de 

mercado. Porém, a visão de importância estratégica da TI, embora não fosse 

representativa de sua realidade de TI, no momento da aplicação da pesquisa, esteve 

presente na visão de seus dirigentes. Isso significa não ser necessário esforço de 

convencimento ou conscientização, no tocante a esta importante vertente de 

delineamento para os tipos de PMEs. Dessa forma, pode-se dizer que o princípio da 

produção puxada está sujeito às restrições provenientes da identificação 

complementar da PME ou a partir dela se torna um importante agente para sua 

mudança. Porém, independentemente de quaisquer restrições impostas pelas 

características da PME, cabe à TI buscar e aplicar o necessário para que o referido 

valor, possa ser alcançado.  
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O primeiro passo para promoção de qualquer projeto de redução de custos em um 

departamento, passa necessariamente pela avaliação de todos os seus gastos. Dessa 

forma, foram apurados todos os contratos e ordens de pagamento disponíveis. Devido 

aos requisitos de confidencialidade, tidos como condição para que pudéssemos ter a 

Empresa Z como participante desta pesquisa, os dados coletados foram apresentados 

em forma de percentual em relação ao seu total. Vale ressaltar que este requisito em 

nada diminui a veracidade ou representatividade do dado coletado, para fins dos 

propósitos deste trabalho. 

 

Outro ponto importante, são os gastos com pessoal, que foram retirados do total geral. 

Esta ação é justificada por dois motivos: primeiro que pensar em redução de custos 

cortando pessoal, sem levar em conta suas atribuições ou contribuições, embora seja 

prática comum adotada no meio empresarial, principalmente em momentos de crise, 

em projetos Lean, não é algo razoável. Inclusive, a literatura já vem nos alertado sobre 

a falta de pessoas na combinação entre processos e tecnologia. Segundo Bell and 

Orzen (2016), estes casos culiminam com a subutilização dos sistemas; no segundo 

motivo e talvez o mais importante, também sustentado por autores como Bell and 

Orzen (2016), refere-se à responsabilidade das pessoas em liderar o caminho rumo à 

transformação Lean, o que exige que pessoas, processos e tecnologia sejam 

mantidos sempre em equilíbrio. A Tabela 34 apresenta evidência coletada na 

Empresa Z, por meio de seu departamento de TI, com os principais gastos em 

percentual, agrupados por tipo. 

 

Tabela 34  

Lista dos principais gastos 

Tipo % em relação ao Total 

Telecomunicações 37% 

Terceirizações 28% 

Sistemas de informação 35% 

Fonte: coletado na Empresa Z. 

 

As evidências coletadas e apresentadas na Tabela 34 sugerem onde poderíamos 

iniciar as ações em busca do valor definido. Dessa forma, poderíamos partir do tipo 
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“telecomunicações”, por apresentar o maior percentual, representando assim, uma 

possibilidade de maior redução de custos. Contudo, por se tratar de contratos 

contemplando todo o arcabouço de comunicação (Fixa e Móvel) e troca de dados 

entre a matriz e as filiais, consultamos o departamento jurídico a fim de conhecermos 

os detalhes para uma possível rescisão. Após a resposta e de posse dos referidos 

contratos, foi constatada a impossibilidade de rescisão. Os contratos em vigor, em 

média a um terço do prazo contratual, exigiriam o pagamento de multas para rescisão 

antecipada, que inviabilizariam esta ação. Dessa forma, apesar de representar o maior 

percentual de gastos na área, este tipo foi descartado.  

 

O segundo tipo com maior percentual foram os contratos voltados aos sistemas de 

informação, somando-se um percentual de 35%. Neste tipo foram contemplados e 

agrupados todos os sistemas em uso na Empresa Z, somando-se a eles os custos 

com mensalidades e licenciamentos, customizações e suporte. Porém, mesmo 

apresentando percentuais representativos, este tipo foi previamente descartado, 

baseando-se nas percepções empíricas do pesquisador e também na literatura. 

Sendo o pesquisador um profissional da área de TI com experiência em implantação 

de sistemas de gestão, sabe-se que qualquer mudança neste sentido vai exigir 

projetos multidisciplinares com risco, custo e duração que não condizem com a 

estratégia inicialmente adotada. E conforme já mencionado, a literatura preconiza a 

implantação de ações Lean em projetos que sejam mais simples e que possam 

apresentar resultados mais rápidos. 

 

Dessa forma, o único tipo passível de ações via GLTI, seria o tipo “terceirizações”, 

representando 28% do total. Este tipo foi representado pelo agrupamento de vários 

contratos voltados ao cotidiano da TI, contemplando áreas como infraestrutura, e 

microinformática. Também foram submetidos a uma tabulação via percentual, com o 

objetivo de identificar os contratos que pudessem representar os maiores percentuais 

de possibilidade de redução. Vale ressaltar que, a escolha por este tipo de 

agrupamento (por áreas) foi decisão unilateral do pesquisador, por acreditar ser a 

melhor forma de revelar ações intrínsecas de uma atuação profissional, considerada 

um diferencial. A Tabela 35 apresenta a evidência coletada na Empresa Z, por meio 

de seu departamento de TI. 

 



187 
 

Tabela 35  

Percentuais por área dos contratos de terceirização 

Área % em relação ao total do tipo Terceirizações 

Microinformática 47% 

Infraestrutura 53% 

Fonte: coletado na Empresa Z. 

 

Uma vez identificados e agrupados por área, tivemos que os contratos mais 

representativos para possíveis ações voltadas à redução de custos, foram os de 

infraestrutura, que compreendem os serviços de datacenter, redes, e-mail, segurança, 

entre outros. A diversidade dos serviços prestados por esta área, se confunde com 

sua complexidade de gestão e necessidades técnicas de especialização. Como pode 

ser percebido na Tabela 35, a área de microinformática também concentra uma gama 

bastante significativa de recursos em contratos. Dessa forma, decidiu-se que ambas 

as áreas seriam verificadas.   

 

De forma geral, tanto os contratos da área de microinformática quanto da área de 

infraestrutura, apresentaram dificuldades de análise e mensuração do quanto eram 

representativos para a Empresa Z. Ora pela falta de informações acerca dos serviços 

prestados, como indicadores de desempenho, incidentes e problemas, ora pela 

qualidade das informações que se encontravam bastante precárias. Como evidência 

da referida dificuldade, tomamos como exemplo os registros de incidentes e 

atendimentos de TI, coletados internamente por volta do mês de agosto de 2016, 

conforme Tabela 36. 

 
Tabela 36  

Análise dos atendimentos na Empresa Z em 2016. 

Análise Help Desk Totais 

Total de chamados 2639 

Média mensal 528 

Média mensal por atendente 176 
Média dia por atendente 8 

Fonte: coletado pelo autor na Empresa Z. 
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Vale ressaltar, que os dados apresentados na Tabela 36 constituem os únicos 

indicadores disponíveis acerca dos atendimentos efetuados pela TI. Pode-se notar 

uma preocupação para contabilização dos totais de chamados por mês e por 

atendente, muito em função de serem os indicadores utilizados para fins de 

remuneração de vários contratos. Porém, com estes indicadores não podemos fazer 

diagnósticos dos principais incidentes, onde se concentram as principais ocorrências 

e quais as ações que podem levar a uma possível redução de custos.   

 

Valendo-se da classificação complementar da Empresa Z, a qual apresentou 

restrições quanto à média de gastos e investimentos na área de TI, escolheu-se, em 

linha com a base teórica apresentada por Lunardi (2008), os mecanismos de GTI que 

mais servissem aos propósitos mencionados. Dessa forma, escolheu-se inicialmente 

implementar ITIL, pelos seguintes motivos: (i) a ITIL, em linha com autores como 

Fernandes e Abreu (2014), tem sido bastante utilizada para os assuntos de 

infraestrutura; (ii) a implementação de ITIL, conforme preconizado pela literatura, 

desempenha um papel vital na gestão dos serviços de TI. Autores como Taghva et al. 

(2016), já defendiam o seu uso para acordos de nível de serviço, gerenciamento das 

aplicações e garantia da infraestrutura necessária ao negócio, como importantes 

ações para a sobrevivência das organizações; (iii) Fernandes e Abreu (2014), 

defendem a implementação de ITIL nas PMEs, justamente por este mecanismo 

apresentar uma gama de possibilidades de aplicação; (iv) por fim, porém, não menos 

importante, corroboramos com o entendimento de Taghva et al. (2016), ao defender 

a implementação de ITIL, de forma simplista, com a escolha apropriada dos principais 

processos. 

 

4.3.1.3. Fluxo de Valor 

 

No contexto do modelo proposto, o fluxo de valor se apresenta como o princípio para 

a definição e estruturação dos processos necessários à concretização do valor, nos 

mesmos moldes apresentados por Bell and Orzen (2016). Seguindo a lógica da espiral 

Lean para GLTI, o requisito de negócio foi definido (redução de custos) e transformado 

pelo princípio da produção puxada, em requisito de tecnologia da informação. 

Valendo-se das características de PME Analógica e da escolha de ITIL como 

mecanismo de GTI mais aderente à definição do valor em tela, procedeu-se à escolha 
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e definição dos processos necessários. Neste ponto, houve um cuidado especial com 

as interligações existentes, sejam as que agregam valor ou as que criam resíduos 

(desperdícios). 

 

Muito embora, a ITIL possibilite uma gama de possibilidades para sua implantação, 

seus 26 processos podem revelar complexidades adicionais, bem como exigir 

estruturas que não estão disponíveis na PME, caso não sejam estruturados a fornecer 

somente o necessário na busca pelo valor definido. Dessa forma, tendo em vista 

sempre a tão referenciada e importante definição de valor proposta pelo modelo GLTI, 

valeu-se tão somente dos processos apresentados no estágio de operação de serviço 

da ITIL, com o objetivo de registro e categorização dos incidentes. De forma prática, 

isso significa registrar de forma qualitativa, cada ocorrência recebida e não apenas 

proceder uma contagem de quantos incidentes ocorreram em um determinado 

período de tempo. Steinberg et al. (2011) já defendiam esta estratégia na fase de 

prestação dos serviços de TI, justamente por se tratar, em linha com Fernandes e 

Abreu (2014), do dia a dia da empresa.  

 

Embora constituem uma fase importante, a implementação dos referidos processos 

ITIL, no contexto deste trabalho, não configuram ações que apresentem 

especificidades por terem sido concebidas via abordagem Lean. Pode-se dizer, que 

em linhas gerais, a referida implementação não apresenta distinção de uma 

implementação ITIL comum, quando analisados de forma isolada, ou seja, fora da 

espiral Lean para GTI proposta por GLTI. Dessa forma, entende-se não ser necessário 

apresentação de evidências do trabalho realizado para que ITIL se tornasse uma 

realidade na Empresa Z.  

 

4.3.1.4. Fluxo Contínuo 

 

Podemos afirmar, com base em evidências coletadas na Empresa Z, que a 

implementação de ITIL possibilitou uma melhor leitura dos incidentes recebidos pelo 

departamento de TI. O indicador de chamados, que antes era composto apenas por 

dados quantitativos, ou seja, pela quantidade de chamados ocorridos no mês, 

discriminados por atendente e por dia, passou a apresentar também, dados 

qualitativos. Na prática, isso significa a disponibilidade de dados e informações que 
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podem levar ao entendimento da origem das ocorrências. Conforme apresentado na 

Figura 58, as maiores ocorrências reportadas ao departamento de TI são da área de 

microinformática, seguidas pela área de infraestrutura e telecomunicações.  

 

 

Figura 58 - Chamados por categoria. 
Fonte: coletado na Empresa Z. 

 

Valendo-se dos dados e informações disponibilizados pelo sistema de chamados, 

conforme apresentado na Figura 58, iniciou-se a análise de efetividade dos contratos, 

os quais, até então, não podiam ser feitos por não haver dados e informações mínimas 

disponíveis a este fim.  

 

Neste ponto, muito em função da disponibilidade dos dados qualitativos, pode-se 

perceber o movimento da espiral Lean para GLTI fluindo informação útil rumo à 

efetivação do valor inicialmente proposto. Porém, vale ressaltar que o objetivo do 

princípio do fluxo contínuo é a garantia de disponibilidade tecnológica e de informação. 

Neste caso, a disponibilidade de informação é referenciada pelos dados qualitativos 

gerados a partir da implementação de ITIL e a disponibilidade tecnológica, tendo em 

vista a definição de valor em tela, pode ser referenciada pela disponibilidade do 

sistema de chamados, que deve estar operante para recebimento das demandas. 

 

4.3.1.5. Kaizen 
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Conforme já mencionado, este princípio objetiva criar uma cultura de melhoria 

contínua.  Sendo assim, não requer que sua aplicação seja o último elemento de um 

conjunto de princípios aplicados de forma linear, apesar da forma escolhida para 

estruturar a narrativa desde capítulo, sugerir exatamente o contrário. Dessa forma, 

ressaltamos que no contexto do modelo proposto, o princípio Kaizen pode ser aplicado 

a qualquer momento. A Figura 59, exemplifica os esforços Kaizen ao longo da espiral 

Lean para GLTI de forma não linear.  

 

 

Figura 59 - Esforços Kaizen na Espiral Lean. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Dessa forma, o modelo na espiral Lean para GTI encontra no princípio Kaizen novas 

oportunidades de interação com o valor definido, que por sua vez, afeta os demais 

princípios ao longo da espiral. Quando os primeiros resultados começam a ser 

percebidos, principalmente pelo dirigente da PME, a percepção de importância e 

possibilidades da TI frente aos principais desafios de negócio são substancialmente 
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incrementadas, conforme evidências coletadas na Empresa Z e apresentadas ao 

longo deste capítulo.  

 

Basicamente, com a simples identificação e categorização dos chamados registrados 

junto à TI, pode-se prover um mapeamento adequado das demandas, que resultou na 

necessidade de se avaliar outros mecanismos de GTI e ferramentas Lean que 

pudessem ser úteis. Nota-se neste ponto, que a escolha de mecanismos de GTI e de 

ferramentas Lean, conforme roteiro de implementação proposta para GLTI, são ações 

de planejamento e execução pertencentes ao princípio da produção puxada. O que 

corrobora com as definições de esforços Kaizen aplicados de forma não linear. 

 

Após 4 meses de acompanhamento e análise, constatou-se que alguns contratos não 

eram efetivos quanto aos acordos de nível de serviço (tempo de resposta e de 

solução) e qualidade necessária. Como exemplo, podemos citar a evidência 

apresentada na Figura 58, onde pode-se perceber claramente que os incidentes se 

mantiveram praticamente estabilizados, ou seja, sem qualquer redução em nível de 

quantidade. Nota-se uma certa estabilidade, quando na verdade, excluídos os fatores 

de sazonalidade como problemas em equipamentos, interrupções mais graves em 

sistema, etc., a curva de incidentes deveria ser decrescente com algumas poucas 

variações ascendentes e não uniformes, conforme apresentado.  

 

Foram identificados incidentes de complexidade baixa, média e alta, que se repetiam 

em praticamente todos os meses. Este fato contribuiu com o entendimento de que o 

contrato não apresentava padrões mínimos de qualidade. Dessa forma, fazendo-se 

uso da prerrogativa de aplicação do princípio Kaizen de melhoria contínua ao longo 

da espiral Lean, novos incrementos para o princípio da produção puxada foram 

utilizados. Por meio da aplicação de ferramentas como o trabalho padronizado, para 

atendimentos uniformes e aumento da qualidade e A3, para tratamento dos 

reincidentes, que naquela oportunidade eram em número expressivo, conseguiu-se 

uma redução significativa na quantidade de incidentes. Vale ressaltar que, a referida 

redução não foi alcançada em uma única ação e de forma isolada. Durante um período 

de seis meses, os esforços de melhoria (Kaizen) estiveram presentes nas ações 

idealizadas. Embora não haja registro do número de interações ocorridas, se 

tomarmos a média inicial de incidentes, teremos uma noção inicial da complexidade 
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do trabalho executado. Ressaltamos ainda, que este tipo de contabilização não é útil 

aos propósitos de proliferação de uma cultura de melhoria, que deve ser natural e 

contínua. Em analogia, podemos dizer que esforços Kaizen equivalem ao ato de se 

respirar: você não conta quantas vezes respirou, mas respira sempre que necessário. 

 

Após um período de trabalho de mais ou menos 6 meses, a nova evidência coletada 

na Empresa Z apresentou significativa redução dos incidentes mensais. Pode-se notar 

que os totais apresentados nos quatro primeiros meses, divergem da evidência 

coletada anteriormente e evidenciada na Figura 58. Isso se deve ao fato de termos 

identificados ao longo dos esforços Kaizen, incidentes duplicados que foram retirados 

da contabilização. Entendemos e defendemos esta atitude com o objetivo de manter 

as evidências coletadas o mais fidedigno possível à realidade de melhorias 

proporcionadas pelo modelo GLTI. Dessa forma, pode-se perceber os primeiros 

resultados da espiral Lean para GLTI, conforme apresentado pela Figura 60. 

 

 

Figura 60 - Indicadores de base ITIL. 
Fonte: coletado na Empresa Z. 

 

4.3.1.6. Desdobramentos dos esforços Kaizen na espiral GLTI 

 

Os dados apresentados até o momento, apesar de evidenciaram melhorias 

alcançadas por meio da aplicação do modelo GLTI, não constituem entregas 

diretamente relacionadas ao princípio de valor inicialmente definido. Tendo em vista, 

que as definições de valor serão sempre os requisitos de negócios proferidos pelos 

dirigentes das PMEs, cabe à TI, traduzi-los em requisitos de tecnologia da informação, 

que ao longo da espiral podem ser entregues como tecnologia, informação ou em 
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ambos. É por este motivo que a partir da definição de valor, uma espiral de tecnologia 

e informação percorre todos os princípios ao longo do modelo. 

 

Dessa forma, apesar de ainda não conclusivo, o uso de ferramentas Lean e a 

implementação de mecanismos de GTI, em especial ITIL, abriram novas 

possibilidades conectando, de forma mais intrínseca, as ações em curso ao princípio 

de valor, ora definido.  ITIL foi útil à medida que possibilitou olhar mais de perto para 

os problemas que ocorriam, assim como as ferramentas Lean contribuíram com o 

desenvolvimento do trabalho e solução desses problemas. Estas ações foram tão 

significativas, que por meio delas, percebeu-se a utilização de ferramentas de base 

tecnológica defasadas a um custo de tecnologias mais modernas, mesmo estando 

todas elas, cobertas por contrato. Estas tecnologias eram responsáveis por grande 

quantidade de incidentes mensais, que se repetiam mês a mês e deveriam ser 

substituídas. 

 

Logo, em nova referência ao princípio de Kaizen, novamente visitamos o princípio da 

produção puxada para uma nova leitura acerca de quais ferramentas e mecanismos 

poderíamos utilizar. Neste ponto, o trabalho envolvia melhorar a gestão dos contratos 

e substituir ferramentas de base tecnológica consideradas obsoletas. Pode-se 

perceber, que mais uma vez informação e tecnologia fluem ao longo da espiral Lean 

para GLTI, seja por parte das informações necessários ao melhor gerenciamento de 

contratos, seja pelo uso de tecnológicas mais modernas com a adoção de novas 

ferramentas. 

 

Para a substituição das ferramentas de base tecnológica, adotou-se um mecanismo 

de GTI utilizado para o gerenciamento de projetos, devido às mudanças necessárias 

apresentarem grande complexidade. Logo, adotou-se o Guia PMBOK, por ser, nas 

concepções do autor, o mais indicado e adaptável ao tipo de PME em tela. Outra 

justificativa para a referida escolha se encontra nas transformações ocasionadas pelo 

uso desses modelos. Em linha com o entendimento de Fernandes e Abreu (2014), 

qualquer modelo de gerenciamento adotado vai exigir da organização uma disposição 

extra, em aceitar mudanças.  
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Uma das principais mudanças proporcionadas pela implementação do Guia PMBOK 

foi o incentivo à participação dos dirigentes da PME, nos processos dos projetos 

executados. Seja pela assinatura dos artefatos gerados ao longo de cada projeto, 

como por exemplo o Termo de Abertura do Projeto (TAP) e o Termo de Encerramento 

do Projetos (TEP), seja pela aprovação formalizada dos prazos de execução e custos 

envolvidos em cada um deles. Neste ponto, podemos fazer duas importantes 

constatações: a primeira, refere-se à espiral Lean para GLTI fluindo, mais uma vez, 

tecnologia e informação. Sendo a tecnologia composta pelas ferramentas implantadas 

e a informação, composta pelos vários artefatos gerados e disponibilizados. Como 

exemplos podemos citar os TAPs, os orçamentos e cronogramas para cada projeto, 

os TEPs, entre outros; a segunda constatação, refere-se ao fortalecimento das 

relações do binômio de classificação complementar. Quando o dirigente da PME 

entende e participa dos processos e dos projetos de TI nos níveis descritos neste 

relato, o entendimento do papel e importância da TI são substancialmente 

incrementados. Na mesma linha, a percepção de necessidade dos gastos e 

investimentos são igualmente incrementadas, principalmente devido ao fato dos 

orçamentos dos projetos em pauta, serem aprovados pelo dirigente da PME.  

 

A utilização do Guia PMBOK na gestão dos projetos da Empresa Z, pode ser 

considerada a mais impactante para os dirigentes e corpo gerencial em geral, 

conforme relatos: 

 

Em nossa empresa não estamos habituados com nomes difíceis de se 

pronunciar, porém, admitimos o valor dessa metodologia pelas evidências de 

organização e estruturação dos trabalhos efetuados (Entrevistado 1, membro 

da diretoria administrativa). 

 

Podemos dizer que esta metodologia nos permitiu entrar em contato com 

marcos de projetos da TI que afetavam o nosso dia a dia, principalmente pela 

comunicação antecipada sobre interrupções nos sistemas e treinamentos em 

novas funcionalidades implantadas (Entrevistado 5, gerência de logística). 

 

Artefatos produzidos e entregues ao setor, por esta metodologia, possibilitaram 

um planejamento financeiro de acordo com o fluxo de caixa da empresa, 
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possibilitando uma organização prévia de forma a evitar atrasos nos 

pagamentos aos fornecedores envolvidos nos projetos iniciados pelo 

departamento (Entrevistado 6, gerência financeira).  

 

 

Já para a necessidade de se melhorar a gestão dos contratos, novamente o 

mecanismo escolhido foi a ITIL. Tal escolha foi amparada nas concepções de 

Hunnebeck et al. (2011), que já defendiam o processo de gerenciamento de 

fornecedores da ITL, como forma de garantir a qualidade dos serviços prestados por 

fornecedores externos cobertos por contratos. Outra justificativa para esta escolha, 

está na simplicidade e aplicabilidade no contexto da Empresa Z. Vale ressaltar que, 

os detalhes acerca de sua implementação não são apresentados neste trabalho por 

decisão do autor, que entende ser mais pertinente a um relato técnico. Porém, 

entendemos ser relevante mencionar que a adoção dos processos de gerenciamento 

de fornecedores, proporcionaram uma visão mais completa da gestão dos contratos, 

possibilitando serviços de TI com mais qualidade para o negócio. 

 

Com isso, novas oportunidades para a concretização do valor “redução de custos” 

foram encontradas. Em um dos contratos, após iniciado a gestão de fornecedores 

ITIL, percebeu-se que praticamente em todos os meses, pagávamos um excedente, 

devido à utilização ter extrapolado a franquia contratada. Estamos falando de um 

contrato que até aquele período, não tinha uma efetiva gestão. Sua entrega, era 

composta por 2 processos: Disponibilizar os serviços e pagar pelos serviços. De certa 

maneira, ficou evidente que faltava um processo de controle e monitoramento, que 

constituiria o fator de desperdício que deveria ser eliminado. Após todas as 

implementações, conseguiu-se a estabilização do contrato, conforme as evidências 

coletadas na Empresa Z e apresentadas na Figura 61. 
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Figura 61 - Indicadores de consumo de serviço.  
Fonte: coletado nas dependências da Empresa Z. 

 

Na mesma linha, todos os contratos da Empresa Z foram submetidos ao 

gerenciamento de fornecedores da ITIL, culminando após um período de 6 meses, em 

diversas ações. Entre as principais, podemos citar a rescisão de contratos cuja 

qualidade não apresentaram melhoria, a troca de fornecedores por opções que 

apresentassem melhores condição de execução e cancelamento de contratos 

considerados desnecessários. Vale ressaltar que, as referidas ações estão 

intrinsecamente ligadas à visão de gestão do pesquisador e não podem ser 

consideradas a melhor opção, apesar dos resultados mostrarem as primeiras 

evidências de alcance do valor definido. Subtraídos os investimentos necessários, 

projetou-se para o ano de 2017 uma redução de custos na ordem de R$35.000,00 

(trinta e cinco mil reais) e para 2018, na ordem de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil 

reais).  

 

Em linha com o entendimento de Bell and Orzen (2016), podemos dizer que os 

resultados da entrega do valor “redução de custos” podem ser consideramos como 

desperdícios, que segundo os princípios Lean, devem ser eliminados. Dessa forma, 

considerando o ano anterior às iniciativas de GLTI na Empresa Z, poderíamos projetar 

desperdícios na ordem de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para 2017 e de 

R$60.000,00 (sessenta mil reais) para o ano de 2018, conforme apresentado na 

Tabela 37. 
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Tabela 37  

Evidências sobre a entrega de valor. 

Desperdícios projetados Pré GLTI Valor alcançado Pós GLTI 

Ano Valores Ano Novos Gastos Economia 

2017 R$ 52.800,00 2017 R$26,285,88 R$ 35.840,00 

2018 R$ 63.360,00 2018 R$26,285,88 R$ 45.657,56 

Fonte: coletado na Empresa Z. 

 

Estes números mostram que a simples definição de valor, como centro de uma espiral 

desencadeada pelo movimento dos demais princípios Lean, contribui de forma 

significativa com a PME. Esta etapa, concentrou-se em demonstrar de forma 

argumentativa e por meio de evidências, que o roteiro de implementação para GLTI, 

definido para o valor “redução de custos” não só é factível, como também apresenta 

resultados concretos. Logo, para todas as questões de TI, às quais o negócio 

depende, pode-se começar pela definição do valor esperado, aplicação dos 

mecanismos e ferramentas Lean mais aderentes, culminando com os resultados 

sendo submetidos a Kaizen e provavelmente a novas interações na espiral. 

 

Por fim, conforme já mencionado, devido ao fato da não concretização dos demais 

valores definidos, consideramos este trabalho como ainda em andamento, cujos 

resultados preliminares estão sendo apresentados. Toda a espiral para as demais 

definições de valor, ainda carecem de tempo para que suas conclusões possam ser 

apresentadas, sendo consideradas desde já, oportunidades futuras para continuidade 

dessa pesquisa.  

 

4.4. Reclassificando a PME 

 

Conforme as definições apresentadas na metodologia do modelo ora em tela, sabe-

se que um conjunto de mecanismos podem ser adotadas. Embora, neste estudo, as 

escolhas tenham sido pautadas e embasadas também pela literatura, o modelo GLTI 

não impõe qualquer restrição à escolha desses mecanismos. Desde que, elimine 

qualquer complexidade ou processos desnecessários, os mecanismos podem e 
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devem ser utilizados. Contudo, há de se observar a definição de valor, pois é ela a 

razão de qualquer escolha. A Figura 62 apresenta a relação dos mecanismos 

utilizados na busca pelos valores definidos na empresa Z. 

 

 

Figura 62. Objetivos de GLTI na Empresa Z 
Fonte: coletado na Empresa Z. 

 

Após um período de aproximadamente 7 meses, o dirigente da PME foi novamente 

submetido à pesquisa de classificação complementar. Excluindo-se as peculiaridades 

econômicas as quais todas as empresas do Brasil estão sujeitas, principalmente nas 

conclusões acerca dos gastos e investimentos na área de TI, que sempre vão 

depender de uma série de fatores, buscou-se investigar alterações que pudessem 

justificar incrementos advindos do modelo GLTI.  

 

O primeiro grupo de perguntas apresentou mudanças apenas na quantidade de 

funcionários e no faturamento anual líquido. Contudo, conforme já discutido 

anteriormente, ambos apresentam critérios quantitativos (Leone & Leone, 2012), que 

não são determinantes (Drucker, 1981) na classificação complementar das PMEs, 

para fins deste estudo. 

 

O segundo grupo de perguntas, que identifica os gastos e investimentos na área de 

TI, incluindo as despesas com pessoal, apurou-se um percentual de 1,81% do 
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faturamento líquido, revelando um incremento significativo para Var1. Segundo as 

definições deste quesito, as PMEs nesta faixa são consideradas “Prudentes”. 

 

O terceiro grupo também apresentou alterações.  Somente a questão acerca da 

contribuição da TI para novos produtos e serviços obteve valor 1 na escala Likert com 

a resposta “Discordo totalmente”. Todas as demais perguntas tiveram resposta 

“Concordo Totalmente”. O somatório dos valores obtidos neste grupo, num total de 

21, revelariam, conforme as definições já apresentadas, uma PME “Prudente” para o 

primeiro quesito delineador do tipo, que trata do papel e importância estratégica da TI 

para a PME.  

 

Ambos os quesitos do binômio papel da TI e investimentos, conforme mencionado 

anteriormente e definições já apresentadas, não apresentaram valores verdadeiros 

simultâneos para a classificação como “Digital” nem como “Analógicas”. Lembrando 

que ambas as classificações, de acordo com a lógica booleana END, exige que ambos 

os valores sejam verdadeiros. Em não sendo, utiliza-se a noção de porta lógica OR, 

para a classificação intermediária.  Dessa forma, fez-se necessário a análise em 

conjunto com Var3 e Var4, no grupo 4 de perguntas. Este grupo tem como principal 

objetivo aferir a visão acerca da TI, de modo que se possa desenvolver as ações 

necessárias em prol da PME. Vale ainda ressaltar, que esta visão pode determinar o 

quanto de gastos e investimentos serão direcionados para a área de TI. Ou seja, a 

relação de evolução do binômio de classificação complementar na PME é sempre 

imprescindível na condução da gestão e da GTI pretendida, independentemente do 

nível em que são encontradas na PME. Após apuração, verificou-se como resposta, 

para ambas as variáveis, o valor 4, “Concordo Totalmente”. Conforme as definições, 

vide Tabela 38, encontramos ∑ (VAR3; VAR4 =8), o que nos revela uma PME 

Prudente, em relação à importância do papel da TI. 
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Tabela 38  

Critérios intermediários de classificação da Empresa Z. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Podemos perceber que coincidentemente, todas as aferições revelaram uma PME 

Prudente, mas tal fato não corresponde a uma regra. Mesmo por que, as definições, 

quando excluídas as possibilidades de “Digital” e “Analógicas”, que exigem valores 

simultaneamente verdadeiros para ambas as variáveis, fazem de Var3 e Var4 o fator 

determinante para uma lógica mais conclusiva. A Tabela 39 mostra o resumo das 

apurações. 

 

Tabela 39  

Resumo das Apurações na Empresa Z. 

Classificação Var1 Var2 ∑ (VAR3; VAR4) 

Prudentes 1,81% 21 8 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Dessa forma, vimos neste momento que a Empresa Z como PME Prudente, reflete a 

visão de seu dirigente que sempre percebeu sua TI como importante ou estratégica. 

Lembrando que a primeira classificação revelou tão somente a Empresa Z como 

“Analógica”, para o quesito papel da TI, devido seu departamento de TI não conseguir 

representar a visão de seus dirigentes, em termos de entrega de resultados ou valor. 

Não cabe aqui, detalhar os motivos que levaram a esta condição, até por que, 

entendemos que sejam eles quais forem, GLTI conseguiria incorporá-los, à medida 

que os princípios fossem aplicados na Espiral proposta. A Figura 62 apresenta a 

representação da Empresa Z, como uma PME Prudente. 
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Figura 63 - Segunda classificação para Empresa Z. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Ao compararmos a primeira classificação da Empresa Z com a segunda, podemos 

perceber como GLTI, mesmo aplicado na informalidade, ou seja, sem que suas 

intenções como um modelo de Governança Lean efetivamente fossem reveladas, 

contribuiu com o potencial de direcionamento para abordagens de TI, nas quais o 

dirigente participa, toma conhecimento das ações e dita o que precisa ser de fato 

produzido e entregue por sua TI.  

 

Conforme apresentado na Figura 62, por meio de GLTI, aplicando-se somente dois 

mecanismos de forma bastante “enxuta”, verificou-se: (i) uma melhor gestão de 

projetos, tendo em vista que vários projetos foram implementados para que a definição 

de valor fosse alcançada; (ii) houve uma melhora no desempenho da TI, tendo em 

vista as evidências apresentadas acerca da redução dos incidentes e dos 

reincidentes; (iii) uma significativa melhora dos processos, principalmente aqueles 

voltados à gestão dos fornecedores, que propiciou melhor entendimento dos contratos 

e posterior reformulação de serviços; (iv) tudo isso somado, tivemos na Empresa Z, 

de forma geral, uma melhora significativa nas operações da TI, que são constituídas 

pelos serviços, tanto em nível de gestão quanto em nível de tecnologias utilizadas. 

Dessa forma, podemos inferir que GLTI enquanto modelo genérico, propiciou 

oportunidades de melhoria de gestão e GTI para a Empresa Z, a ponto de 

encontrarmos alterações nas relações inicialmente apresentadas pelo Binômio de 

classificação complementar, conforme apresentado pela Figura 63. 
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Esta nova concepção encontrada foi apresentada à Diretoria da Empresa Z, 

demonstrando por meio dos primeiros resultados, a viabilidade do modelo GLTI para 

a Empresa Z. Por esta razão, o modelo GLTI foi aceito e um projeto de cultura Lean 

de maneira formal, está sendo viabilizado. Apesar de, nem todos os valores definidos 

terem sido tratados neste estudo, por meio de GLTI pode-se perceber o potencial de 

sua aplicabilidade. 

  

5. Considerações finais 

 

As evidências apresentadas na sessão anterior demonstram que o modelo GTLI, pode 

contribuir com a melhoria da Governança de tecnologia da informação no contexto 

das PMEs. Em especial, na média empresa objeto do estudo. Tomados de forma 

conjunta, os aspectos apresentados, em linha com as definições de Xue et al. (2008), 

demonstraram controle e direção em relação ao retorno da TI, muito em função da 

participação e maior envolvimento do dirigente da PME. Este processo, que se inicia 

com a definição de valor é substancialmente incrementado, à medida que se percorre 

o modelo proposto ao longo de sua espiral Lean para GLTI.  

 

Embora, possa ser considerado um modelo genérico, a contribuição dos princípios 

Lean, em especial o primeiro, pode ser considerado suficiente para promover um 

caráter de particularidade à empresa que o adotar. Isso se deve ao fato de cada 

empresa possuir uma definição de valor própria e principalmente particularizada na 

essência de entendimento de seu principal dirigente, responsável por tal definição. 

Conforme demonstrado, este entendimento é representado pelo binômio de 

classificação complementar, que uma vez identificado, pode revelar desequilíbrios na 

ralação gastos e papel da TI interferindo assim, na gestão e GTI da empresa objeto 

do estudo. Este conceito é de suma importância para o modelo GLTI, simplesmente 

por afetar e ser afetado à medida que as ações do valor definido, começam a ser 

implementadas. 
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Este fato foi evidenciado na Empresa Z, pelos incrementos apresentados na pesquisa 

de classificação complementar, a qual foi submetida por duas vezes. O que contribui 

com desdobramentos na definição de valor inicial, em uma espécie de valores 

secundários, justamente pelos incrementos apresentados no binômio de classificação 

complementar. Ou seja, o incremento dos gastos e investimentos em TI possibilitaram 

a execução de novos projetos, que por sua vez, incrementaram a visão da PME 

quanto à importância do papel da TI. Não houve, por parte da Empresa Z, uma 

definição de valor neste sentido. Dessa forma, evidencia-se a ocorrência de 

desdobramentos a qualquer definição de valor posta, cabendo aos responsáveis pela 

implementação do modelo, lidar com estas situações. 

 

Dessa forma, conclui-se que o modelo GLTI se apresenta com possibilidades bem 

mais amplas, justamente por ser capaz de lidar com novas frentes de ação, para 

valores secundários que não foram oficialmente definidos, mas fazem parte do pacote 

de entregas da definição de valor inicial. Ainda que nem todas as definições, via 

modelo GLTI, tenham sido implementadas, foram evidenciadas de forma categórica, 

desdobramentos que beneficiaram a PME de forma substancial. 

 

Outro importante aspecto evidenciado pela aplicação do modelo, diz respeito às 

funções da TI. Quando a literatura preconiza a GTI como o estado mais elevado 

dessas funções, fruto de um amadurecimento da gestão com link direto numa visão 

estratégica da área de TI ao longo do tempo, muito provavelmente se referia a um 

paradigma encontrado no contexto da época (ainda pode ser atual) e dos negócios 

vigentes com uso de tecnologia da informação.   

 

Contudo, no contexto do modelo proposto, ainda que não tenha sido objeto de 

investigação um detalhamento acerca dos motivos pelos quais as funções da TI 

evoluem ao longo do tempo, GLTI defende qualquer evolução, a partir da Governança 

de TI. Dessa forma, os incrementos das funções da TI evoluem da Governança de TI 

para subdivisões em áreas especializadas. Isso não significa a criação de 

departamentos exclusivos a este fim, mas sim áreas de entendimento, que motivam 
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decisões e investimentos, principalmente por parte do dirigente da PME. Neste 

sentido, pode-se perceber a clara relação entre as propensas evoluções das funções 

da TI e o binômio de classificação complementar das PMEs. 

 

No estudo em tela, as evidências apresentadas demonstram que a Empresa Z, além 

de incrementos nas relações apresentadas pelo binômio de classificação 

complementar, saindo de analógica para prudente, também apresentou evolução em 

relação às funções da TI. Primeiro, devido ao fato da TI não partir de um 

direcionamento de gerenciamento de infraestrutura TI, mas sim de um valor advindo 

do principal dirigente da Empresa Z, que detém o controle e a direção das ações 

referentes à TI, sejam elas as decisões e ou investimentos. Somente este aspecto, já 

coloca a GTI como ponto inicial das novas funções da TI. Segundo, que todo o 

gerenciamento dos serviços de TI ou pelo menos aqueles que foram baseados nas 

definições de valor, carregam consigo as prerrogativas determinadas por princípios 

Lean, vide os mecanismos exigidos pelo princípio da produção puxada, as definições 

de processos do fluxo de valor ou mesmo incrementos de melhorias proporcionados 

por esforços Kaizen.   Por fim, tudo isso junto, sustenta a existência de GTI, sem que 

necessariamente evoluções significativas tenham ocorrido no gerenciamento de 

infraestrutura e serviços de TI, que pode sim levar tempo e por vezes, exige 

investimentos significativos.  

 

Porém, embora na Empresa Z, as evidências apresentadas, corroborem com as 

referidas evoluções no gerenciamento, elas por sua vez, não são causas para GTI, 

mas sim consequências dela. Ou seja, por meio da GTI, estado atual das funções da 

TI, buscou-se pela aplicação do Modelo GLTI, as condições para incrementos do 

referido gerenciamento. Outrora, se preconizou exatamente o oposto e que, conforme 

evidências apresentadas, GLTI torna possível esta nova concepção, muito em função 

da aplicação dos princípios lean, aplicados ao longo da espiral do modelo, com forte 

suporte do binômio de classificação complementar e dos mecanismos de GTI.   
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Apesar dos resultados evidenciados na Empresa Z, uma importante observação deve 

ser feita. Um conjunto de valores, definidos no primeiro princípio Lean, à medida em 

que são aplicados na PME e que contribuam com as evoluções nas funções de TI, 

poderiam se tornar cada vez mais complexas, principalmente devido à quantidade de 

definições em curso. Tendo em vista o objetivo de simplicidade do modelo proposto, 

acredita-se que conforme o dirigente da PME amadurece seu entendimento em 

relação aos principais aspectos de sua TI, as definições na aplicação do primeiro 

princípio Lean, tenderiam a ficar cada vez mais genéricas. E isto pode ser considerado 

um fator extremamente positivo, visto que uma quantidade excessiva de definições 

pode causar confusão, além de burocratizar aspectos da GTI que, conforme GLTI, 

foram projetados para aplicação simples, de forma que somente o necessário faça 

parte do seu escopo de atuação. 

 

Dessa forma, num cenário de mercado onde as PMEs representam 99% do total de 

empresas, atuando em ampla variedade de setores da economia e gerando grande 

parte dos empregos (CEPAL, 2013), somados os avanços tecnológicos cada vez mais 

disponíveis e o aumento dos gastos e investimentos na área, conforme Meirelles 

(2016), que exigem cada vez mais uma correta organização da TI, em linha com 

Wamuyu (2017), acredita-se que a contribuição trazida por este trabalho seja bastante 

relevante.  

 

Muitas organizações buscam por eficiência e dedicam grandes esforços para este fim. 

Porém, eficiência é sobre gastar menos para obter o mesmo resultado, enquanto 

Lean, seguindo as concepções de Altintepe (2016), é sobre não gastar em coisas que 

não importam. Dessa forma, GLTI como proposta de modelo contribui neste sentido. 

 

GLTI, sugere em sua essência, o entendimento de que todas as PMEs deveriam ser 

“Digitais” e que somente assim, elas teriam condição de extrair o máximo de sua TI. 

Em não sendo, GLTI consideraria no binômio de classificação complementar, as 

lacunas a serem superadas como o ponto de partida para início das mudanças 

necessárias. 
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Seguindo o entendimento de Chung, Byrd, Lewis and Ford (2005), em um ambiente 

de negócios em constante transformação, uma estrutura de TI adequada e flexível é 

fundamental para responder às necessidades de produção de bens e serviços. Tal 

flexibilidade é propiciada à medida que a aplicação dos mecanismos, orientados pela 

definição de valor, respondam aos requisitos de negócio. A integração TI e negócio 

como uma unidade central da PME é o que torna esta flexibilidade possivel, uma vez 

que não há situações rígidas impostas ao negócio pela TI. Logo, o modelo contribui 

com esta flexibilidade por que cria uma TI apta a responder às definições de valor à 

medida que estejam integradas aos requisitos de negócio.  

 

Considera-se que os objetivos do estudo foram alcançados, tendo em vista a 

proposição de um modelo de base Lean para governança de TI para as PMEs, 

apresentado como GLTI, bem como o início de um estudo de caso que pretendeu-se 

validar a aderência do modelo proposto em empresas de MG.  

 

Vale ressaltar, que no referencial teórico não foram apresentados modelos para 

processos de software e nem modelos voltados à segurança da informação. O 

primeiro caso, devido às PMEs de forma geral, não possuírem uma estrutura de 

desenvolvimento de software próprio, sendo mais comum a aquisição de produtos 

prontos, desenvolvidos por terceiros. Manter equipes dedicadas além de serem caras, 

exigem uma estrutura de TI e organizacional que não são representativas do universo 

das PMEs, conforme intensamente discutido neste projeto. Quanto aos modelos de 

segurança da informação, devido à abrangência das práticas, exigiria ações de 

segurança como uma disciplina, que por sua vez exigiria estruturas, no geral, não 

disponível no universo da PMEs. Entendemos que não somente segurança é 

importante, mas também que ela possa vir como uma definição de valor tratada de 

forma particular, utilizando-se de ITIL, por exemplo, para simplificação da maior parte 

dos casos.  
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A aplicação de Lean na TI exige uma mudança de mentalidade e é vista, conforme 

entendimentos de Bell and Orzen (2016) e Kobus et al. (2017), como desafiadora. No 

contexto das PMEs, este desafio é ainda maior, pois exige uma mudança de 

paradigma na cabeça do dirigente empresarial  que pode apresentar níveis distintos 

de resistência. Há aspectos inerentes às caracterísicas das PMEs, conforme 

entendimento de Wamuyu (2017), como a falta de uma visão de importância da TI 

para o negócio ou mesmo às dificultadades em traduzir uma visão de importância em 

resultados concretos de entrega pela TI, que tornam imprescindíveis novas formas de 

gestão. Tal fato foi evidenciado na Empresa Z, que teve sua visão acerca de sua área 

de TI incrementada de forma substâncial.  

 

Com o estudo, pode-se mostrar a importância de se utilizar novas formas de 

classificação de empresas, principalmente quando relacionadas à Tecnologia da 

Informação. Uma vez que as classificações mais difundidas e utilizadas no mercado, 

àquelas baseadas na quantidade de funcionários e faturamento, foram consideradas 

insuficientes para uso exclusivo neste estudo, utilizar-se da nova classificação 

complementar ou tipo de PME, contribui com ações e planos de TI, principalmente na 

busca pelo valor definido. 

 

O estudo mostrou ainda que, tão somente entender a área de TI como importante ou 

com papel estratégico não é suficiente. Faz-se necessário o binômio com os gastos e 

investimentos. E GLTI torna claro ao dirigente da PME a necessidade de incremento 

nos gastos e investimentos, que por sua vez, fortalece a visão em ambas as direções 

de definição do binônio de classificação complementar. 

 

Por meio de GLTI e sua espiral Lean, buscou-se a integração negócio e TI, por meio 

de um modelo estruturado para uma nova abordagem que permita efetividade para a 

PME. Embora GLTI não se apresente como uma solução completa, o estudo de caso 

mostrou que sua aplicação pode iniciar uma mudança de mentalidade que conduz a 

uma estruturação da TI de forma que  ela seja percebida e dirigida  de forma diferente. 

Sua aplicação leva tempo e requer transformações em âmbito geral da empresa, que 

vai muito além da TI. 

 



209 
 

Embora o modelo de classificação tenha sido concebido como um meio complementar 

para identificação das PMEs por meio de seus tipos possíveis, não se descarta sua 

abrangência para classificação de empresas de grande porte. Da mesma forma que 

ocorre nas PMEs, o binômio de classificação complementar pode apresentar 

desequilíbrio ou estar trabalhando de forma não sincronizada. Dessa forma, ter este 

entendimento poderia ser útil na correção de rumos, uma vez detectada tal situação. 

 

Não se pode falar em pesquisa concluída ou mesmo estudo de caso encerrado. Tanto, 

que o conjunto de elementos apresentados, sugerem um trabalho em curso. Ainda 

mais se levarmos em consideração a natureza evolutiva, não do ponto de vista de 

maturidade, mas sim de efetiva aplicação de um pensamento que uni, em uma só 

ótica, as pessoas, os processos e a tecnologia. Por esta razão, consideramos  esta  

pesquisa, como ainda em andamento. Cada nova iteração elenca novas dificuldades, 

desencadeando assim, novos refinamentos no próprio modelo, que por mais 

estruturado, nunca pretendeu ser completo.   

 

Dessa forma, podemos apresentar como limitação deste trabalho, a não conclusão do 

estudo de caso, tido ainda como em andamento. O tempo exigido para implantação 

de práticas Lean, de certa forma, impediram a obtenção de resultados mais concretos. 

Seguindo o entendimento de Bell and Orzen (2016), trata-se de um investimento de 

longo prazo, uma vez que uma transformação do comportamento e da cultura além 

de tempo, exigem disciplina e persistência.  

 

Vale ainda ressaltar, que a validação da aderência do modelo por meio de um único 

estudo de caso, embora válida, não é suficiente para este fim, sendo necessário, além 

da conclusão deste estudo de caso, o fomento de outras iniciativas com este 

propósito. 

 

Outra importante limitação ao modelo GLTI proposto, refere-se à crescente demanda 

por instrumentos que mensurem os benefícios da TI e que não foram cobertos pelo 

modelo, que não pretende ser um modelo de maturidade. Porém, nada impede que a 

maturidade seja medida por mecanismos de GTI apropriados. Contudo, apesar disso, 

a classificação complementar apresentada revela níveis de gestão e GTI, os quais 
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podem ser associados à maturidade da PME, desde que sejam baseados na relação 

do binômio apresentado. Ou seja, a visão que se tem da TI e os aportes financeiros 

efetuados na área, determinam a aplicação de GTI, de acordo com as classificações 

apresentadas. Porém, podem ocorrer casos em que a visão do dirigente não é refletida 

no status atual de sua TI. 

 

Para concepção do modelo, a falta de bibliografias amplas abordando GTI e Lean IT 

para as PMEs foi tida como outra importante limitação, sendo dessa forma, as 

definições apresentadas muito mais baseadas nas percepções empíricas do 

pesquisador, do que na literatura propriamente dita, muito embora, esta tenha 

contribuído de maneira decisiva. 

 

Apesar das limitações, consideram-se satisfatórios os resultados iniciais obtidos no 

estudo, concluindo com um alto grau de segurança e legitimidade, o potencial prático 

do modelo apresentado.  

 

Outros trabalhos que envolvam GTI, Lean IT e PMEs podem ser derivados deste 

estudo, ora pela utilização e estrutura do referencial teórico apresentado, ora pelos 

conceitos e arranjos propostos. Dessa forma, seguem quatro recomendações para 

trabalhos futuros.  

 

A primeira recomendação é a conclusão do estudo de caso, com o intuito de obter 

dados sobre a aderência e eficiência do modelo proposto, bem como validar aspectos 

práticos dos conceitos apresentados.  

 

A segunda recomendação visa investigar de forma mais abrangente, aspectos 

relacionados à classificação complementar proposta para as PMEs, elencando as 

características de cada tipo de forma detalhada, bem como, entendendo os cenários 

organizacionais aos quais cada tipo se desenvolve ou se perpetua.  
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A terceira recomendação, refere-se a uma investigação mais detalhada dos desafios 

ou dificuldades em se conceber as funções da TI a partir da Governança de TI, tendo 

como mola mestra os princípios que regem Lean IT, conforme as definições 

desenvolvidas neste estudo. 
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Apêndice A – Pesquisa de Classificação Complementar da PME 

 
  



224 
 

Apêndice B – Roteiro para entrevistas semiestruturadas 

 

1 - Qual sua noção acerca do tamanho da empresa (Porte)? 

Objetivo: Coletar impressões sobre definições porte. 

 

2 – Como você vê os recursos de tecnologia da informação nesta empresa? 

Objetivo: entender a PME como consumidor de TI. 

  

3 – Quais as principais preocupações do seu setor em que TI pode contribuir?  

Objetivo: buscar a definição de valor por meio de TI. 

 

4 – As metodologias adotadas pela TI lhe transmitem algum valor? 

Objetivo: Identificar percepções acerca das metodologias utilizadas. 

 


