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Processos decisórios de TI que ocorrem fora da área de TI: percepções dos 

decisores em uma organização pública. 

Patrícia Gomes Rêgo de Almeida
1
, Cláudio Silva da Cruz

2
, 

Fundação Universa, Universidade Católica de Brasília. 

Resumo: 
No setor público federal, a atenção à Governança de Tecnologia da Informação passou a ser questão de Estado 

com atuação do Tribunal de Contas da União avaliando os processos decisórios que norteiam a gestão de TI. 

Este artigo apresenta um estudo quanto à participação de gestores externos à área de TI em processos 

decisórios relativos à TI numa organização pública. Por meio de pesquisa de caráter exploratório e qualitativo, 

procurou-se aprofundar, neste estudo de caso, a percepção dos gestores da organização quanto a questões de 

Governança de TI, confrontando-as com o que as boas práticas recomendam, uma vez que estas frequentemente 

são discutidas por observadores oriundos da TI. Foram analisados tanto os papéis desempenhados pelos atores 

envolvidos nessas decisões, quanto as possíveis razões para cada percepção. Concluiu-se que os gestores 

externos da organização analisada já se vêem como parte importante dos processos decisórios analisados; mas, 

não há consenso quanto a forma em que tais processos deveriam ocorrer. 

Palavras-chave: Governança de TI; Processos Decisórios; Gestão de TI; Comitê de Gestão de TI. 

1. Introdução 

Dentre os recursos gerenciados por uma organização, a informação e a tecnologia da 

informação (TI) configuram entre aqueles que mais desafiam o gerenciamento. A dinâmica 

dos conceitos e do mercado de TI, acrescida das inúmeras maneiras de seu emprego em uma 

organização, potencializa a complexidade de sua administração (WEILL; ROSS, 2004, p. 1). 

O conjunto de mecanismos de decisão, papéis e responsabilidades que permitem gerir e usar 

TI de modo a maximizar a efetiva agregação de valor ao negócio é o tema da Governança de 

TI (ITGI, 2007, p. 5). 

No setor público federal brasileiro, o Tribunal de Contas da União (TCU) tem 

promovido auditorias específicas de TI com o objetivo de avaliar, além dos processos de 

contratação, os processos decisórios que norteiam a gestão de TI e seu alinhamento com o 

negócio de cada instituição pública (BRASIL, 2008a, 2008b). A atenção na governança de TI 

passou a ser questão de Estado, dado o grande número de constatações de mau uso dos 

recursos públicos por decisões equivocadas, sem sustentação técnica e legal, e, sobretudo, da 

ausência de foco no negócio das instituições (BRASIL, 2006). 

O objetivo desta pesquisa foi identificar as percepções de atores externos à área de TI 

quanto ao seu papel em processos decisórios que envolvam a TI de uma organização pública 

específica. 

Para tanto, foi conduzida pesquisa exploratória qualitativa da percepção de gestores 

públicos externos à área de TI e bastante influentes nas decisões corporativas, quanto a um 

conjunto de processos decisórios que envolvem a TI. Com isto, espera-se contribuir para que 

os tomadores de decisão dentro de uma instituição pública encontrem, dentro das 

particularidades de cada organização, sua participação em decisões que envolvam a TI, 

viabilizando a concretização da Governança de TI como parte vital da Governança 

Corporativa. 

2. Referencial Teórico 

O termo Governança Corporativa já era utilizado há muito no ambiente empresarial, 
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mas seu destaque ocorreu por volta de 2002, quando as crises da Enron, Worldcom e Tyco 

tiveram repercussão mundial e resultaram na promulgação da Lei Sarbanes-Oxley
1
. A corrida 

pela demonstração clara e incontestável da situação de uma empresa aos seus investidores deu 

à Governança Corporativa enfoque jamais abordado desde então (PELANDA, 2006, p. 1; 

SHORT; GERRARD, 2009, p. 2). 

 Para Weill e Ross (2004, p. 2), a Governança de TI é definida como uma estrutura de 

responsabilidades e de decisão, acompanhados por um framework de mensuração para 

incentivar um comportamento desejável quanto ao uso da TI. 

Governança de TI não é uma disciplina isolada, mas, sim parte de uma governança 

corporativa. O comitê executivo das corporações necessita estender a Governança Corporativa 

até a TI, provendo estruturas organizacionais e processos para assegurar que a TI sustente a 

estratégia e os objetivos da organização (ITGI, 2003, p. 6). Sendo fortemente vinculadas, as 

estratégias de negócio e de TI requerem mecanismos de comunicação claros e bem 

estabelecidos. 

Um esforço de excelente resultado na disseminação de boas práticas para gestão de TI 

foi coordenado pelo IT Governance Institute (ITGI), com a publicação de um framework de 

controle dirigido à Governança de TI: COBIT 4.1 - Control Objectives for Information and 

Related Technology (ITGI, 2007). Com a proposta de ser um framework de controle, o 

COBIT 4.1 apresenta indicadores de qualidade e de desempenho para viabilizar o 

acompanhamento de 34 processos de gestão de TI apresentados em domínios: Planejamento e 

Organização; Aquisição e Implementação; Distribuição e Suporte; e Monitoração e 

Avaliação. 

Em complemento ao COBIT, o ITGI elaborou o Enterprise Value: Governance of IT 

Investments, The Val IT Framework 2.0 (ITGI, 2008b) que se propõe a evidenciar o valor da 

TI para os negócios, visando orientar os investimentos de TI a custos e riscos aceitáveis. Nele, 

processos e práticas de gerenciamento são distribuídas nos domínios: Governança de Valor; 

Gerenciamento de Portifólio e Gerenciamento de Investimento. 

O entendimento da relação desses dois frameworks é essencial à Governança de TI. 

Desta forma, pelo VAIL IT, permite-se melhor discernimento de questões estratégicas 

(“Estamos fazendo as coisas certas?”) e questões de valores (“Estamos obtendo os benefícios 

esperados?”). Pelo COBIT, atinge-se o foco nas questões vistas pela TI (“Estamos fazendo da 

maneira correta?”). (ITGI, 2008b, p. 9) 

Gestões empresariais bem sucedidas, no que tange à TI, têm creditado seu êxito às 

seguintes ações (ITGI, 2010): 

 Alinhamento da estratégia da TI à estratégia da organização; 

 Encadeamento de objetivos estratégicos partindo daqueles da organização até níveis 

inferiores hierarquicamente, de maneira a manter relação de causa e feito entre cada 

nível; 

 Provimento de estruturas organizacionais que viabilizem a implementação dos 

objetivos estratégicos da organização; 

 Provimento de condições para que um framework de controle seja adotado e 

implementado; 

                                                           
1
 Lei Sarbanes-Oxley- Lei americana que assegura a transparência dos relatórios financeiros das empresas. Busca 

garantir a criação de mecanismos de auditoria e segurança confiáveis nas empresas, incluindo regras para a 

criação de comitês e comissões encarregadas de supervisionar suas atividades e operações de modo a mitigar 

riscos aos negócios, evitar a ocorrência de fraudes, garantindo a transparência na gestão das empresas. 
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 Acompanhamento sistematizado e mensurável dos resultados da TI. 

O alinhamento da TI com a estratégia da organização requer: um envolvimento forte e 

pleno de vários níveis da organização; um gerenciamento focado e dinâmico; perfis 

multidisciplinares dentro e fora da área de TI; gestão de riscos; e uma Governança efetiva 

(ITGI, 2005). 

Processos de Governança Corporativa têm evoluído consideravelmente. Prover a 

governança de TI para trabalhar a efetividade na esfera governamental é um desafio e 

frequentemente frustrante para gestores de negócio e de TI (MCCLURE, 2009, p. 2). 

Observa-se a intenção de melhorar a Governança de TI iniciar a partir de uma avaliação na 

qual se constata que o processo decisório de TI não está funcionando bem (ROBERTS; 

CHIER; KOULBANIS, 2007, p. 2). Na perspectiva do diretor de TI, essa constatação pode 

ser vista devido à carência na participação dos principais stakeholders, a critérios 

inconsistentes para decisões, à ausência de clareza sobre os papéis e responsabilidades para os 

grupos que decidem, à existência de muitos comitês consultivos, e até, à existência de 

relacionamentos fracos entre os gestores de TI e os gestores de negócio (ROBERTS; CHIER; 

KOULBANIS, 2007, p. 2). 

Em pesquisa realizada por Weill e Ross (2004, p. 13) com 256 empresas de diferentes 

tamanhos e níveis de maturidade, identificou-se como melhor indicador de desempenho de 

efetividade de Governança de TI a porcentagem de gestores de TI em posições de liderança 

que poderiam descrever com precisão os seus processos de Governança de TI. 

2.1 Processos Decisórios na Governança de TI 

O fator risco é inerente ao processo de decisão. Considerando a dependência que as 

organizações têm da sua TI, decisões mal sucedidas nesse segmento, além de implicarem no 

uso inadequado do dinheiro público, podem colocar em risco a missão e a credibilidade da 

organização. 

Não obstante o esforço do corpo estratégico e tático de algumas instituições, os 

processos decisórios que sustentam a governança de TI ainda não estão estruturados. Em 

pesquisa realizada pelo ITGI (2005, p.7), identificou-se que 50% das empresas entrevistadas 

não possuíam estrutura formalizada para Governança; e a responsabilidade pela estratégia de 

TI frequentemente delegada a níveis de gerenciamento abaixo do comitê executivo. 

Quando o assunto é Governança de TI, é comum o erro de se delegar centralizadamente 

as decisões estratégicas ao diretor da área de TI (SHORT; GERRARD, 2009, p. 3), o que 

sugere entendimento equivocado de que tudo que essa área necessita pode ser provido por seu 

diretor e que os recursos de TI estão devidamente gerenciados e riscos mitigados. 

Em outra pesquisa realizada pelo ITGI (2008a, p.15), 68% das empresas entrevistadas 

afirmaram que seu comitê executivo participava das ações de TI, porém, de forma distante do 

gerenciamento da TI, não havendo envolvimento com as decisões dessa área. No entanto, 

mesmo nessa amostra, cresce em torno de 10% ao ano o número de empresas que detectaram 

aumento da frequência do tema TI na agenda das reuniões do comitê executivo. 

Nos frameworks de referência COBIT 4.1 (ITGI, 2007) e VAL IT (ITGI, 2008b) são 

apresentados vários processos de gestão de TI que possuem entre seus atores papéis não 

pertencentes à área de TI de uma organização. Observa-se, por vezes, que a atuação desses 

agentes é determinante nas decisões de cada processo gerencial na TI, o que é esperado dada a 

relação de causa-e-efeito entre processos de TI e processos de negócio. 

Observa-se a necessidade de um novo comportamento: o movimento do eixo das 
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decisões de TI para perfis não pertencentes a esta área, fazendo com que os serviços 

corporativos sejam projetados considerando a TI como parte de sua estratégia. 

Para Roberts, Chier e Koulbanis (2007, p. 4), considera-se a definição dos fóruns para 

desenvolvimento da Governança de TI tão importantes quanto a definição dos próprios 

processos decisórios. As atribuições, papéis e responsabilidades destes grupos devem estar 

muito claras, não permitindo dúvidas quanto a atuações como o comitê executivo, o comitê 

diretor de TI, o grupo de líderes de TI e o comitê de arquitetura de TI. 

Um fórum que tem crescido nos processos decisórios de TI é o comitê de TI. 

Geralmente, atribui-se a um Comitê de TI assegurar a qualidade, segurança, confiabilidade e a 

manutenção dos investimentos de TI que sustentam os processos de negócio da organização. 

Espera-se que as decisões de tal grupo subsidiem a Alta Administração quanto a novas 

oportunidades de negócio viabilizadas pela TI; fornecimento de informações quanto a projetos 

e sistemas legado; necessidades e riscos dos ativos atuais (inclusive os intangíveis) e cenários 

de outras organizações de natureza similar quanto a soluções sustentadas pela TI. 

 NOLAN e MCFARLAN (2005, p.3) destacam não existir modelo único a esse comitê, 

devendo-se identificar antecipadamente o perfil da organização quanto à sua estratégia de 

utilização da TI. 

 Cenário 1: Organizações com estratégia defensiva e baixa necessidade de TI 

confiável caracterizam-se por: suportarem a organização funcionando com até 12 

horas de interrupção dos serviços de TI; as atividades de TI são basicamente de 

manutenção; serviços internos são praticamente imperceptíveis para os clientes e 

fornecedores. 

 Cenário 2: Organizações com estratégia defensiva e alta necessidade de TI confiável 

caracterizam-se por: dependerem fortemente da TI para sua sobrevivência; não 

suportarem interrupções de minutos no fornecimento de serviços sustentados pela TI; 

a maior parte das atividades de negócio está online, e a atividade da equipe de TI é 

fortemente dirigida à manutenção. 

 Cenário 3: Organizações com estratégia ofensiva e baixa necessidade de TI confiável 

caracterizam-se por: existe o compromisso de se oferecer novos sistemas que 

requerem grandes transformações nos principais processos da organização; novos 

sistemas prometem redução de custos; a TI constitui forte parcela do capital para 

investimentos. Por constituir situação provisória, recomenda-se a supervisão por um 

comitê durante esse momento transitório, até que evolua a outro cenário (geralmente 

para o cenário 2 ou 4). 

 Cenário 4: Organizações com estratégia ofensiva e alta necessidade de TI confiável 

caracterizam-se por: se os serviços sustentados pela TI ficam indisponíveis por 

poucos minutos, há imediato prejuízo à organização; acréscimo de poucos segundos 

no tempo de resposta dos serviços sustentados pela TI geram sérias conseqüências 

tanto para usuários externos quanto internos; existe o compromisso de se oferecer 

novos sistemas que requerem grandes transformações nos principais processos da 

organização; novos sistemas prometem redução de custos; novos sistemas permitirão 

superar os serviços e desempenho de processos de concorrentes. 

O ITGI (2005, p. 19) faz uma distinção entre Comitê Estratégico de TI e Comitê Diretor 

de TI. Enquanto o primeiro atuaria assessorando o Comitê Executivo da organização na 

formulação da estratégia de TI, o segundo atuaria subsidiando os executivos na distribuição 

daquela estratégia. Passa a ter grande importância assegurar que todas as linhas significantes 

do negócio estejam representadas nos seus mais altos níveis e que a responsabilidade não seja 

delegada hierarquia abaixo. 
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3. Metodologia 

A literatura acerca de Governança de TI é frequentemente apresentada por meio de 

observadores da própria TI, que, apesar de fazerem considerações quanto à necessidade de 

participação de atores de outras unidades da organização, ainda constitui-se um ponto de vista 

técnico. Talvez por essa razão, seja escasso material que verse sobre o que ocorre no universo 

externo à TI quanto às ações e decisões corporativas que envolvam esse assunto. 

Considerando a relativa restrição de material disponível sobre o tema, a pesquisa teve 

caráter exploratório e qualitativo que permitisse melhor conhecer a percepção dos gestores 

externos à área de TI de uma instituição pública específica quanto às suas participações nas 

decisões da organização que ocorrem em torno do tema TI. 

Procurou-se, inicialmente, definir os principais processos decisórios que envolvem a TI, 

por meio de pesquisa bibliográfica (ABNT, 2005; BRASIL, 2008c; CRUZ, 2007; ISO, 2008; 

ISO, 2009; ITGI, 2007, 2008b; WEILL; ROSS, 2004). Em seguida, levantaram-se os papéis 

desempenhados pelos principais atores desses processos decisórios. Por fim, desse conjunto, 

extraíram-se decisões que tinham recomendação de participação de gestores externos à área 

de TI como responsáveis pelas decisões ou tomadores daquelas decisões (Figura 1). 

 

Figura 1 – Estrutura utilizada para compor o questionário aplicado. 

 

O questionário elaborado para as entrevistas fundamentou-se nesse último conjunto de 

21 decisões (Tabela 1). Para cada decisão, era apresentado um cartão contendo as seguintes 

perguntas: 

 Hoje, quem toma essa decisão em sua organização? 

 A decisão deveria ser tomada por outros atores? 

As alternativas de respostas focavam os grupos de tomadores de decisão, como 

apresentado na Tabela 2. 

A coleta de dados utilizou pesquisa de campo por meio de entrevistas com 10 gestores 

de uma organização pública. O conjunto possuía as seguintes características: 

 Um gestor com formação em TI - o diretor da área de TI; 
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 Nove gestores com formação em área distinta da TI. Ocupantes de posição de 

alto nível hierárquico externos à área de TI e grande poder de decisão. 

  Todos eram funcionários de carreira da organização, com no mínimo, 10 anos 

dedicados à empresa analisada; 

 Oito homens e duas mulheres; 

 Não há grandes diferenças hierárquicas entre os entrevistados; 

 Representam boa parte dos atores apresentados na figura1; 

 Representam unidades distintas no organograma da instituição.  

Tabela 1 – Questões relativas a processos decisórios relativos a TI. 
Questão Decisão 

Q1 Quem define a posição que a área de TI ocupa no organograma da Instituição? 

Q2 Quem decide a prioridade das demandas por TI? 

Q3 Quem solicita a elaboração de uma Política de Segurança da Informação? 

Q4 Quem decide pela existência da Gestão de Segurança da Informação? 

Q5 Quem solicita a elaboração de um Planejamento Estratégico de TI? 

Q6 Quem decide pela implantação da análise de riscos de TI para a Instituição e seleciona as ações 

de mitigação desses riscos que serão executadas? 

Q7 Quem decide pela implantação da gestão de projetos de TI e cobra por ela? 

Q8 Quem define o quantitativo e o momento de recrutar recursos humanos para TI? 

Q9 Quem decide quais usuários devem ser capacitados nos sistemas? 

Q10 Quem decide quais exigências legais, regimentais e contratuais relativas a TI devem ser 

verificadas? 

Q11 Quem provê a Governança de TI? 

Q12 Quem define a classificação da informação da Instituição? 

Q13 Quem define a disponibilidade dos serviços de TI? 

Q14 Quem decide o que terceirizar da TI? 

Q15 Quem identifica e aprova as oportunidades de informatização na Instituição? 

Q16 Quem decide pela criação de plano de continuidade dos serviços de TI da Instituição? 

Q17 Quem define o nível desejado de cada serviço corporativo sustentado pela TI? 

Q18 Quem decide sobre a qualidade dos serviços de TI? 

Q19 Quem decide quando os custos com TI serão contabilizados pela conta da área de TI? 

Q20 Quem decide pelos itens e valores constantes no orçamento de TI? 

Q21 Quem decide pela necessidade de acompanhamento dos benefícios obtidos na medida da 

utilização do orçamento de TI? 

Tabela 2 – Alternativas de resposta do questionário 
Alternativa Tipo de Participação da Decisão 

1 Unidades externas à área de TI 

2 A área de TI 

3 A área de TI e unidades externas à área de TI 

4 Não sei 

5 Ninguém decide sobre esse assunto 

4. Resultados e análise 

A organização analisada encontra-se no início da implantação de uma Gestão 

Estratégica. Sendo seu primeiro Planejamento Estratégico, ela passa por uma grande mudança 

cultural quanto à gestão de projetos, sobretudo, por se tratar de uma gestão horizontal. O 

perfil dos projetos estratégicos é também de mudanças fortes em processos de trabalho em 

várias unidades de negócio. A automação desses processos e a infraestrutura necessária a tais 

mudanças colocam a TI presente no caminho crítico de todos os projetos e programas 

estratégicos. O modelo de gestão recentemente adotado definiu um Comitê de Gestão 
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Estratégica – CGE -  formado pelos gestores de maior expressão dentro do quadro 

administrativo da Instituição. Esse comitê, além de acompanhar as ações e projetos do 

Planejamento Estratégico, também tem em suas atribuições, a priorização dos principais 

projetos corporativos que envolvam a TI, dada a dificuldade de administrar concorrência de 

recursos da área de TI para todos os seus projetos. As decisões submetidas ao CGE não tem 

sido posteriormente questionadas. 

 Para análise dos dados, convencionou-se como cenário claramente definido aquele em 

que a maioria absoluta das respostas concentrava em uma das alternativas 1 a 3. E, de maneira 

complementar, cenário não definido, aquele em que não se conseguiu respostas nas condições 

descritas. Rotulou-se cenário HOJE, as respostas referentes à 1ª pergunta, e cenário 

DESEJADO, para a resposta à 2ª pergunta do questionário (Figura 2). 

 
Figura 2 – Tipos de tomadores de decisão no conjunto analisado 

Merecem destaque as seguintes percepções dos respondentes, analisada a seguir: 

1º) Acertar no tipo de tomador de decisão (interno e/ou externo à área de TI), em si, não 

tem sido condição suficiente para uma decisão adequada à Instituição analisada, pelos 

seguintes motivos: 

 Q1, Q10 e Q12 são decisões em que hoje, no cenário desejado e nas boas práticas, o 

tipo de tomador de decisão é o mesmo; 

 Q1, Q8, Q10, Q12 são decisões em que hoje e no cenário desejado os tipos de 

tomadores de decisão são os mesmos. Nelas, os entrevistados não consideraram 

necessária a mudança do tipo do autor (interno e/ou externo à TI); mas, apesar disso, 

identificou-se insatisfação e necessidade de mudança quanto à forma com que são 

tomadas. 

2º) A Instituição analisada pode ter mais sucesso nas decisões Q3, Q4, Q6 e Q12, se 

investir em aprofundar os conhecimentos de seus gestores nos assuntos de que tratam essas 

questões, pois, teriam maior domínio e igual entendimento, permitindo maiores chances de 

sucesso na definição dos respectivos tomadores de decisão e processos decisórios. Até mesmo 

aqueles entrevistados sensíveis à necessidade dessas decisões, apresentam grande 
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preocupação quanto à distância existente entre a cultura atual da organização em relação aos 

assuntos e o que seria adequado a ela. É interessante observar que os temas das decisões 

citadas - Política de Segurança da Informação, Gestão de Segurança da Informação, Análise 

de Riscos, e Classificação da Informação – versam, sobretudo acerca da informação: bem, 

intangível em algumas corporações que ainda têm a cultura de que os bens de uma corporação 

são somente aqueles declarados na relação de patrimônio das empresas. Esse comportamento 

sugere a necessidade de esforços para aprofundamento e nivelamento de conceitos e valores 

relacionados à informação para a Instituição. 

3º) Para a decisão Q6 (Análise de Riscos), caso a Instituição analisada desejar seguir as 

boas práticas, deverá existir um movimento de inserir os gestores externos no processo 

decisório. Levantam-se, portanto, as questões: A área de TI teria de convencê-los? Como se 

daria essa aproximação? Dentre as alternativas de solução desse problema, podem ser citadas 

três: a) criar uma unidade de Segurança e Análise de Risco Institucional; b) tratar as questões 

de risco de TI no CGE; c) criar o Comitê de TI para que, dentre suas atribuições, trate dessa 

questão. A alternativa "a", apesar de ser, em tese, a mais indicada, parece ser a mais difícil, 

dada a baixa preocupação da Instituição com o tema e sua cultura, como apontado na 

conclusão 2. A alternativa "b" é prática e parece a mais "fácil" de ser implementada, dada a 

grande aceitação do CGE pelos gestores. No entanto, requer que a área de TI leve os assuntos 

a esse comitê e ele se reúna na frequência necessária às decisões relativas à Análise de Riscos. 

Ademais, seria necessário incluir, dentre as atribuições de um comitê criado para acompanhar 

as ações relativas ao Planejamento Estratégico, outras relativas a todas as decisões que 

envolverem riscos, estando ou não no escopo do Planejamento Estratégico. A alternativa "c", 

apesar de implicar a criação de novo comitê, tira proveito de boa aceitação de comitês de 

gestão e não sobrecarrega o CGE com questões distintas do Planejamento Estratégico 

Corporativo. Portanto, a alternativa mais adequada parece ser a criação de um Comitê de TI. 

4º) Para a decisão Q17 (nível desejado dos serviços de TI), caso a Instituição analisada 

siga as boas práticas e o cenário desejado pelos entrevistados, deverá existir um movimento 

de inserir os gestores externos no processo decisório. Alguns entrevistados alegam que 

atualmente, essa decisão é feita pela área de TI, principalmente, pelo fato de ser pautada na 

escassez de recursos. Previram que, ao evoluir de um serviço pautado na escassez de recursos 

para um acordo de nível de serviço fundamentado na importância e demais características do 

serviço, a decisão passaria a ter caráter estratégico; e, por isso, requereria autoria por agentes 

que possam ter uma visão do negócio. Quanto ao autor da decisão, alguns entrevistados 

defendem que o tomador de decisão externo deva ser o gestor de negócio; outros defendem a 

idéia de um colegiado pelo equilíbrio e ponderação que este fórum traz, uma vez que cada 

gestor de negócio tende a considerar o seu como o mais importante, o que pode ser 

potencializado pela despreocupação com os custos associados. Considerando a boa aceitação 

de processos decisórios pelo CGE, a alternativa mais adequada parece ser a criação do Comitê 

de TI que decidiria o nível de serviço, ouvido o Gestor de Negócio. 

5º) Para as decisões Q1, Q3, Q10, Q12, Q14, Q15, Q16, Q17, Q20, no cenário desejado 

e nas boas práticas, o tipo de tomadores de decisão coincidem. Esse fenômeno pode indicar 

que tais práticas têm boa chance de serem concretizadas na Instituição em análise, visto já 

serem da vontade de seus principais gestores e terem sido testadas o suficiente a ponto de 

serem classificadas como recomendáveis pela literatura especializada. 

6º) Na Instituição analisada, é alto o número de decisões em que o tipo de tomador de 

decisão não foi claramente identificado na situação atual. O que poderia estar acontecendo? 

Necessidade de comunicação interna à Instituição? O momento de transição para um modelo 

de Gestão Estratégica ainda estaria consumindo bastante energia na mudança que propõe, 

impossibilitando tempo e energia a outras evoluções de gestão? Se positiva a primeira 



 9 

hipótese, basta colocar em prática estratégia de comunicação sobre tais processos decisórios. 

Caso seja a segunda hipótese, mesmo que não se tenha recursos humanos disponíveis a 

estruturar esses processos decisórios, convém o registro e um plano formal e aprovado para 

tratá-las em momento já definido, minimizando, desta forma, a possibilidade de esquecimento 

desses assuntos. 

7º) Os entrevistados demonstraram boa compreensão do alcance da decisão Q21 - 

Acompanhamento dos benefícios obtidos durante a execução orçamentária. Mas, apesar de se 

preocuparem com o assunto e de ressaltarem o grande rigor no processo de aprovação dos 

gastos, praticamente todos os entrevistados não sabem quem decide ou acham que ninguém 

decide sobre o assunto. Há uma expectativa de que a implantação da Gestão Estratégica gere a 

necessidade desse acompanhamento, na medida em que a utilização de indicadores for 

difundida pela organização. Neste caso, parece ser algo prioritário a ser tratado, pois, muito 

provavelmente, envolverá mudança de cultura de toda uma organização. 

8º) Dentre as questões claramente identificadas no cenário desejado (Q1, Q2, Q3, Q8, 

Q9, Q10,Q12, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20), a Instituição analisada não classifica 

como ideal a participação da área de TI sozinha em nenhuma das questões desse conjunto, o 

que nos revela o reconhecimento quanto à importância da participação dos gestores externos 

nas decisões relativas a TI. 

9º) Dentre as questões claramente identificadas no cenário desejável (Q1, Q2, Q3, Q8, 

Q9, Q10,Q12, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20), a Instituição analisada deseja mais 

participação de unidades externas à TI nos processos decisórios em relação à situação 

atual.Temos também um bom reconhecimento quanto à importância da participação dos 

gestores externos nas decisões relativas a TI. É um reforço à conclusão 8. 

10º) Dentre as respostas para o cenário desejado, em que não houve maioria por 

nenhuma das opções fornecidas (Q4, Q5, Q6, Q7, Q11, Q13, Q21), houve aumento da 

indicação de tomadores de decisão externos à área de TI nas questões analisadas, em relação à 

situação atual. Também, reforço às conclusões 8 e 9. 

11º) Na Instituição analisada, há um desejo de maior participação de gestores externos 

às decisões selecionadas ao presente estudo. Esse comportamento, de certa forma, era 

provável, haja vista a amostra de decisões selecionadas para as entrevistas consistirem 

naquelas em que as boas práticas recomendavam participação de gestores externos à área de 

TI, seja em atuação exclusiva ou acompanhados da área de TI. 

12º) Em todas as decisões em que na situação atual já existe participação de unidades 

externas a TI, os entrevistados desejam que ela continue (Q1, Q2, Q8, Q9, Q10, Q12). 

13º) Alguns entrevistados também veem a área de TI tomando decisões sozinha pelo 

vácuo hoje existente na Instituição de outro ator (unidade ou grupo) que compartilhe com ela 

ou que o faça para ela. Como a área de TI precisa da decisão, ela decide como estratégica de 

sobrevivência. 

14º) A existência do Comitê de TI, naturalmente com a participação do diretor da área 

de TI, poderia ser estratégia adequada para Q2, Q8, Q9 e Q17 (Priorização das Demandas por 

TI, Recrutamento de Recursos Humanos por TI, Capacitação dos usuários de TI, Nível 

desejado dos serviços de TI, respectivamente), para as quais, as entrevistas indicaram que 

para se chegar aos papéis apontados pelas boas práticas, seria necessário inserir a TI no 

processo decisório, junto aos atuais tomadores de decisão. 

15º) Os gestores entrevistados revelaram muita satisfação com a atuação do Comitê de 

Gestão Estratégica - CGE - e ao mesmo tempo, possuem muitas expectativas que esse grupo 
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possa decidir questões ainda não submetidas a ele. Consideram o processo decisório tendo 

como autor esse comitê, um modelo justo pelo equilíbrio que a discussão aberta e a 

necessidade de convencer os pares proporciona. Adicionalmente às decisões relativas à 

Gestão Estratégica, o comitê também tem, dentre suas atribuições, a priorização de demandas 

por TI. Parece que o primeiro passo foi dado no sentido da Governança de TI e começa-se a 

tomar ritmo. Mas, todas as decisões que se espera serem tomadas pelo Comitê de Gestão 

Estratégica deveriam ser tomadas por ele? 

Não seria um risco ao próprio Planejamento Estratégico que o as reuniões do CGE 

fossem dirigidas para vários assuntos além daqueles relacionados ao acompanhamento do 

Planejamento Estratégico? Considerando o fato do diretor de TI não ter assento nesse comitê, 

não seria o momento de se criar o Comitê de TI para tratar muitas dessas questões? A 

frequência das reuniões poderia permitir que se acompanhasse a velocidade das ações de TI 

em tempo de uma gestão eficaz. Destas decisões, somente aquelas relativas ao Planejamento 

Estratégico Corporativo seriam levadas ao CGE. 

5. Conclusão 

A definição dos principais processos decisórios que envolvem a TI é tarefa que, apesar 

de exigir conhecimento específico, não apresenta grandes variações dentro da literatura 

especializada. Mas, a identificação dos atores envolvidos nessas decisões e o papel de cada 

um deles é algo que envolve muitas variáveis distribuídas na cultura, nos normativos e nos 

planos de uma organização. 

  Na pesquisa realizada, a esse conjunto de indagações, somaram-se aquelas relativas 

ao desejo da organização: o que os principais gestores pensam que deveria ser. 

 Percebe-se que a Instituição está em momento de mudança nos mecanismos de gestão. 

Iniciou-se o primeiro ciclo de Gestão Estratégica. Reconhecidamente positivo, os principais 

gestores afirmam que se trata de um passo na direção de uma Governança Corporativa; e, do 

que já se provou dessa experiência, aprovou-se. Há entusiasmo e uma percepção de que se 

trata do início de um longo caminho. 

Não obstante o grande avanço nos processos decisórios da Gestão Estratégica da 

Instituição analisada, um universo muito maior de decisões envolvendo a TI não se encontra 

nesse contexto, mas igualmente importantes à plena Governança de TI e, consequentemente, 

da corporação. 

Os gestores externos já se vêem como parte importante de parcela significativa dos 

processos decisórios analisados. Conseguem associar a forte relação entre a TI e o negócio e 

desejam mais participação que aquela hoje existente em tais decisões. Reconhecem o vácuo 

deixado em muitas decisões das quais poderiam participar, e por esta razão, a área de TI é 

obrigada a decidir solitariamente, dada a sua necessidade de ação em determinados temas. 

Cientes desse contexto, em muitos processos decisórios, querem a área de TI decidindo de 

forma compartilhada.   

 Contudo, não há consenso de como os processos decisórios analisados poderiam 

acontecer, quais seriam os envolvidos nessas decisões, exceto aquelas para as quais já exista 

previsão no modelo de Gestão Estratégica. 

 Questões como Segurança da Informação, Classificação da Informação e Análise de 

Riscos, que versam sobre valores intangíveis, requerem maior aprofundamento da equipe de 

gestão quanto ao entendimento comum dos temas. Sugere-se que tais conceitos sejam, 

primeiramente, nivelados para a melhor escolha dos processos decisórios e consequente 

tomadores de decisão. 
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 Decisões que dependam dos atuais recursos tecnológicos poderão ser tomadas de 

forma mais plena e com a participação dos gestores externos, como desejam, se grandes 

esforços da Instituição forem direcionados ao planejamento, permitindo à área de TI preparar 

sua infraestrutura, em tempo, para as dimensões das demandas que lhe são dirigidas. Com 

esse feito, alguns processos decisórios poderiam ser pautados em reflexões estratégicas e não 

somente na escassez de recursos, como é o desejo dos gestores. 

  Das várias percepções apresentadas, aquelas que apontam para a formação de um 

Comitê de TI nos obriga a refletir: Quais atribuições devem ser desempenhadas por um 

Comitê de TI? Qual o modelo de um Comitê de TI seria adequado à Instituição analisada para 

que tenha a mesma credibilidade que o Comitê de Gestão Estratégica tem hoje? 

A Instituição analisada pode ser classificada como detentora de estratégia ofensiva e 

baixa necessidade de TI confiável. Passa por uma forte transição de gestão que a impõe 

mudanças substanciais em processos de negócio, os quais dependem muito de serviços de TI. 

A mudança, em si, gera à área de TI grandes esforços, tanto técnicos quanto de gestão. 

Recomenda-se a supervisão de um Comitê para essa gestão. Provavelmente, evoluirá para 

outro modelo, após a transição. 

Há implantações de Comitês de TI nos mais variados modos: seja com representações 

de usuários diversos da organização, seja com forte presença de representantes da área de TI. 

Pode-se, inclusive, optar por outro nome, como Conselho de Planejamento de TI, para evitar 

que cheguem a esse grupo questões de rotina. 

Para o caso em análise, sugere-se um comitê com membros representativos das áreas de 

negócio da Instituição, com amplos poderes de decisão e relativa independência, evitando-se 

grandes distâncias hierárquicas entre os membros. Configuraria, portanto, um comitê, de fato, 

decisivo e não somente consultivo. Essa parece ser uma característica forte do CGE da 

instituição analisada, cujas decisões não têm sido questionadas. A participação do diretor da 

Área de TI é imprescindível, porém, a ele não seria atribuída a presidência do grupo, uma vez 

que a intenção é de visão corporativa da utilização da TI. Se existir unidade específica à 

Documentação e Informação, também deve ser representada nesse fórum. Questões relativas a 

riscos e conformidades legais e contratuais, geralmente são consideradas durante a tomada de 

algumas decisões, o que requerem a representação da equipe de Auditoria (NOLAN, 2005) no 

comitê. 

Dentre os riscos de adoção inadequada de comitês de TI podem ser destacadas a  

imprecisão das atribuições do comitê e a existência de vários comitês cujas decisões podem 

conflitarem entre si. Para casos como o analisado, sugere-se a definição muito clara das 

atribuições desse fórum em relação a cada tema. Se a idéia para o caso analisado é que o 

comitê resolva o vácuo existente entre processos decisórios relevantes à corporação que 

envolvam a TI, não poderiam estar relacionadas ações como análises de uso de tecnologias, 

por exemplo. O foco é o negócio pela TI.  

Do exposto, sugere-se a instituições com características semelhantes àquelas da 

instituição analisada e que estejam passando pelo mesmo momento na evolução da 

Governança de TI, aproveitarem o modelo de decisão do Comitê de Gestão Estratégica; e 

criarem um comitê que viabilize e endosse decisões de TI não atendidas pela Gestão 

Estratégica, como muitas questões analisadas na presente pesquisa. Acredita-se, dessa forma, 

dirigir essas instituições a um segundo passo rumo à Governança de TI. 

Para os casos de corporações em que os gestores externos a TI ainda tenham percebido 

a necessidade de maior participação nas decisões de TI, há de se evoluir reflexões de como se 

viabilizaria essa percepção. Considerando o fato de que questões relativas à governança de TI 
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são abordadas quase exclusivamente pela literatura e pelo mercado de Tecnologia da 

Informação, como conseguir que essa abordagem surja dos diversos gestores potenciais 

participantes dessas decisões? Sem uma preparação adequada, provavelmente, jamais os 

gestores externos à área de TI perceberiam quais decisões deveriam participar e a forma com 

que se dariam esses processos decisórios. Há de se pesquisas quanto a estratégias eficazes de 

aproximação de tais gestores dos temas mais comuns em governança de TI, de maneira a se 

pensar o negócio pela TI. 

A partir do aprofundamento do conhecimento desenvolvido na presente pesquisa, 

poder-se-ia viabilizar um método para mapear as deficiências dos processos decisórios de TI 

por meio de um modelo de análise dos tomadores de decisões corporativas em torno da TI, 

comparando-os com o que tais gestores classificam como ideal e como as boas práticas 

recomendam. A identificação de grupos de decisão em que seja necessária a inserção de 

gestores externos nos processos decisórios juntamente a TI, ou simplesmente a substituição da 

TI por gestores externos, já agilizaria a busca de estratégias para otimização do modelo de 

governança; e, assim, projetar ações que viabilizem o alinhamento das visões dos dois lados – 

interno e externo à área de TI – no sentido de que todas as decisões corporativas coadunem 

para favorecer a efetiva Governança de TI. 
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