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RESUMO 

 

A capacidade de TI é uma habilidade organizacional para realizar atividades dessa função de 
maneira mais efetiva e um importante mecanismo na criação de valor. Seu processo de 
construção (estágios de criação e desenvolvimento) ocorre através de iniciativas de gestão 
para melhorias no desempenho de suas atividades, usando recursos humanos e ativos de TI 
complementares responsáveis pela evolução das suas rotinas organizacionais. Esta pesquisa 
trata das capacidades de TI relacionadas aos sistemas SIG (sistemas institucionais integrados 
de gestão), criados e implantados na UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), 
para realização e controle das atividades administrativas, acadêmicas e dos recursos humanos. 
Desde 2009, através de acordos de cooperação com instituições federais de ensino e da 
administração direta, a UFRN tem apoiado a implantação destes sistemas, atualmente 
envolvendo mais de 30 instituições. O presente trabalho objetiva compreender como as 
capacidades de TI, relevantes na concepção, implantação e disseminação dos SIG da UFRN, 
foram construídas ao longo do tempo. Trata-se de um estudo de caso único de natureza 
qualitativa e longitudinal, realizado através da captura, codificação e análise de dados 
secundários e provenientes de entrevistas semi-estruturadas realizadas principalmente com 
membros da Superintendência de Informática, unidade organizacional responsável pelos 
sistemas SIG na UFRN. Como resultados, foram identificadas as capacidades técnica, de 
relacionamento interno e de cooperação externa como relevantes na trajetória bem sucedida 
dos sistemas SIG, e que evoluíram de maneiras distintas. A capacidade técnica, iniciada em 
2004, percorreu os estágios de criação e desenvolvimento até que atingiu o estágio de 
estabilidade em 2013, em decorrência de limites tecnológicos. Quanto à capacidade de 
relacionamento interno, iniciada em 2006, esta percorreu os estágios de criação e 
desenvolvimento, tendo seu escopo de atividades estendido em 2009, estando em 
desenvolvimento desde então. Diferente do padrão de ciclo de vida observado na literatura, a 
capacidade de cooperação externa foi iniciada por uma intensidade de iniciativas e evoluções 
nas rotinas em 2009, que foram decrescendo até cessarem, em 2013, no intuito de estabilizar a 
estrutura tecnológica já criada para as instituições cooperadas. Identificou-se ainda o início 
das cooperações, em 2009, como um importante evento de seleção, responsável por alterar ou 
criar trajetórias de evolução nas três capacidades. As iniciativas de melhorias mais frequentes 
foram as de natureza organizacional e o planejamento interno foi a atividade mais 
transformada nas rotinas das três capacidades. Importantes recursos e ativos complementares 
foram identificados como relevantes para a realização das iniciativas, como os recursos 
humanos de conhecimento técnico, para as capacidades técnica e de cooperação externa; e o 
conhecimento negocial, para todas elas, além dos ativos de TI complementares: as aplicações 
iproject, de controle dos processos de desenvolvimento, e o repositório de documentos wiki. 
Todos estes recursos e ativos complementares evoluíram junto às capacidades, mostrando-se 
de valor estratégico para a SINFO/UFRN. 
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ABSTRACT 
 

The IT capability is a organizational ability to perform activities of this role more effectively 
and an important mechanism in creating value. Its building process (stages of creation and 
development) occurs through management initiatives for improvement in the performance of 
their activities, using human resources and IT assets complementary responsible for the 
evolution of their organizational routines. This research deals with the IT capabilities related 
to SIG (integrated institutional management systems), built and deployed in UFRN 
(Universidade Federal do Rio Grande do Norte) to realization and control of administrative, 
academic and human resources activities. Since 2009, through cooperative agreements with 
federal and educational institutions of direct administration, UFRN has supported the 
implementation of these systems, currently involving more than 30 institutions. The present 
study aims to understand how IT capabilities, relevant in the design, implementation and 
dissemination of SIG, were built over time. This is a single case study of qualitative and 
longitudinal nature, performed by capturing, coding and analysis from secondary data and 
from semi-structured interviews conducted primarily with members of Superintenência de 
Informática, organizational unit responsible for SIG systems in UFRN. As a result, the 
technical, of internal relationship and external cooperation capabilities were identified as 
relevant in the successful trajectory of SIG systems, which have evolved in different ways. 
The technical capacity, initiated in 2004, toured the stages of creation and development until 
it reached the stage of stability in 2013, due to technological limits. Regarding the internal 
relationship capability, begun in 2006, it toured the stages of creation and development, 
having extended its scope of activities in 2009, being in development since then. Unlike the 
standard life cycle observed in the literature, the external cooperation capability was initiated 
by an intensity of initiatives and developments in the routines in 2009, which were decreasing 
to cease in 2013 in order to stabilize the technological infrastructure already created for 
cooperative institutions. It was still identified the start of cooperation in 2009 as an important 
event selection, responsible for changing or creating trajectories of evolution in all three 
capacities. The most frequent improvements initiatives were of organizational nature and the 
internal planning activity has been transformed over the routines of the three capabilities. 
Important resources and complementary assets have been identified as important for the 
realization of initiatives, such as human resources technical knowledge to the technical 
capabilities and external cooperation, and business knowledge, for all of them, as well as IT 
assets: the iproject application for control of development processes, and the document 
repository wiki. All these resources and complementary assets grew along the capacities, 
demonstrating its strategic value to SINFO/UFRN. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA DE PESQUISA 
 

Atualmente, entende-se que a Tecnologia da Informação (TI) é uma função cada vez 

mais indispensável para as organizações públicas e privadas que buscam maior efetividade no 

ambiente em que atuam. Isso decorre do apoio que a TI pode fornecer tanto às demais 

unidades organizacionais horizontalmente, quanto às estratégias elaboradas e implementadas 

pela organização, de maneira vertical, permitindo que as organizações tenham benefícios com 

tais estratégias, em decorrência do acesso e disponibilização de informações.  

Nesta perspectiva, avanços tecnológicos como aplicações baseadas em dispositivos 

móveis, internet incorporada em diversos meios e objetos físicos, incorporação de serviços 

provenientes da arquitetura de computação nas nuvens, big data, dentre outras, permitem que 

as estratégias transformem-se em realidade de maneira mais efetiva e são tendências possíveis 

de serem agregadas neste processo de apoio. 

Nas últimas décadas, a TI tem evoluído de uma orientação mais tradicional, baseada 

no suporte às atividades organizacionais e manutenção de suas operações, para um papel mais 

estratégico e necessário à sobrevivência em longo prazo das organizações. Nesta posição, a TI 

não apenas é vista como responsável pela redução de custos ou eficiência nas atividades, mas 

também como provedora de inovações no mercado, bem como possibilita a criação e 

desenvolvimento de novos produtos e serviços.  

Tanto a literatura acadêmica quanto as demais enfatizam como esta função tem 

impactado nos resultados organizacionais e vantagem competitiva das empresas, em estudos 

relacionados ao posicionamento estratégico provenientes de uma estrutura de TI flexível, 

investimentos em TI em longo prazo e alinhamento estratégico entre esta função e o negócio, 

dentre outros. 

Na área de Sistemas de Informações (SI)1, muitos destes estudos estão focados na 

compreensão de como a TI gera valor para os negócios, em uma perspectiva denominada de 

Information Technology Business Value (ITBV). Grande parte destas pesquisas tem 

procurado compreender como e em que extensão as aplicações da TI levam a melhorias no 

desempenho operacional ou financeiro das organizações, tanto em nível de processos 
                                                           
1
 Nesta pesquisa, o termo “Sistema de Informações” é referenciado como a área de estudos e pesquisas de 

aspectos organizacionais relacionados às tecnologias de comunicações e informações (DUBÉ; PARÉ, 2003) e 
“Tecnologia da Informação” como a função organizacional responsável pelas atividades de concepção, 
manutenção e desenvolvimento dos ativos tecnológicos componentes, genericamente identificados como 
hardware, software, armazenamento de dados e redes e telecomunicações (TURBAN et al., 2004). 
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intermediários quanto macro organizacional, envolvendo fatores externos e internos 

(MELVILLE; KRAEMER; GURBAXANI, 2004). 

O paradigma principal adotado pela ITBV para explicar o valor da TI tem sido 

predominantemente a Visão Baseada em Recursos (VBR) (BHARADWAJ, A., 2000;  

WADE; HULLAND, 2004), abordagem atualmente dominante em estratégia, que tem como 

pressuposto explicar o alcance e estabelecimento de vantagem competitiva pelas empresas em 

função do conjunto de recursos organizacionais únicos, de valor e difíceis de serem imitados, 

que controlam ou possuem (BARNEY, 1991). 

A VBR expande o escopo de pesquisas da ITBV ao considerar outros critérios 

estratégicos, que não apenas o valor da TI enquanto insumo relevante (BARNEY; CLARK, 

2007), e principalmente por contribuir para a área de SI nas definições e classificações de 

recursos e capacidades organizacionais relacionados aos sistemas de informações (WADE; 

HULLAND, 2004). 

Nesta perspectiva, que adota a VBR nos estudos em SI, investiga-se como os ativos de 

TI2, componentes tecnológicos usados para armazenar, processar e disseminar informações 

(NEVO; WADE, 2010), são relevantes para o desempenho e vantagem competitiva das 

organizações, tendo em vista principalmente os critérios estratégicos adotados pela VBR 

como o valor gerado pelos recursos, sua raridade no mercado, a difícil imitação por parte dos 

concorrentes e a exploração dos recursos pela organização (BARNEY; HESTERLY, 2008). 

De acordo com a VBR, recursos que obedecem a estes critérios são considerados como 

estratégicos e tendem a resultar em desempenho superior (BLACK; BOAL, 1994;  CROOK et 

al., 2008). 

No entanto, pesquisadores da área de estudos em SI reconhecem há algum tempo os 

ativos de TI como commodities e disponíveis para aquisição em mercados de fatores 

estratégicos3 (CARR, 2003;  MATA; FUERST; BARNEY, 1995), de maneira que as 

propriedades estratégicas da VBR não se adequam à grande parte deles (CARR, 2003;  

MATA et al., 1995). Historicamente, isto pode ser constatado no ceticismo sobre o valor dos 

investimentos em ativos de TI, em decorrência de resultados contraditórios envolvendo seu 

impacto na produtividade, em publicações das décadas de 1980 e 1990 (BRYNJOLFSSON, 

1993). 

                                                           
2
 Ativos de TI geralmente podem ser classificados como recursos físicos (BARNEY, 1991) e divididos em infraestrutura de TI 

e aplicações de negócios específicas que utilizam esta estrutura (MELVILLE et al., 2004). 
3
 Mercados onde recursos necessários para implementar estratégias são adquiridos (BARNEY, 1986). 
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Por outro lado, é cada vez mais disseminada a ideia de que os ativos de TI podem ter 

sua relevância estratégica quando examinados sob a perspectiva da configuração em que estão 

envolvidos, ou seja, ao serem usados em combinação com outros recursos4 organizacionais 

resultando em recursos estratégicos habilitados pela TI para a empresa (NEVO; WADE, 

2010;  POWELL; DENT-MICALLEF, 1997;  WADE; HULLAND, 2004). 

Dessa maneira, o papel dos ativos tecnológicos de infraestrutura de TI, tais como 

plataformas de hardware e software, dados, redes e aplicações estáveis compartilhadas, em 

complementaridade com outros recursos humanos e organizacionais, tem-se demonstrado de 

valor e a sinergia que resulta desta combinação relevante no desempenho organizacional, 

criação e sustentação de vantagem competitiva (BARNEY; CLARK, 2007;  DUNCAN, 1995;  

GRANT, 1991;  MELVILLE et al., 2004;  POWELL; DENT-MICALLEF, 1997;  WEILL; 

BROADBENT, 1998). 

Especificamente, pesquisas têm constatado a importância da complementaridade entre 

estes ativos de TI e os recursos humanos relacionados às habilidades e conhecimentos 

técnicos (CHEN, J.-L., 2012;  KARIMI; SOMERS; BHATTACHERJEE, 2007) bem como 

àqueles conhecimentos específicos da organização, denominados de negociais5 (KARIMI et 

al., 2007;  ZHANG, M. J., 2007). 

Esta visão, ao privilegiar a combinação entre os ativos de TI e outros recursos 

organizacionais, reconhece que embora estes ativos não tenham relevância estratégica quando 

isolados, a presença e efetiva utilização deles podem resultar em capacidades organizacionais 

geralmente difíceis de imitar, raras e de valor (BLACK; BOAL, 1994).  

Nesta relação, espera-se que o valor de uma capacidade organizacional aumente em 

função do incremento na magnitude dos ativos e recurso complementares (AMIT; 

SCHOEMAKER, 1993), caracterizando uma relação de dependência em que níveis 

insuficientes no estoque dos recursos complementares podem comprometer o 

desenvolvimento da capacidade (DIERICKX; COOL, 1989). 

                                                           
4
 Neste trabalho não se distinguem os conceitos de ativos e recursos organizacionais. Ambos são considerados como 

elementos tangíveis e intangíveis que as organizações usam para criar, produzir e ofertas produtos e serviços ao mercado 
(WADE; HULLAND, 2004). São ainda estoques de fatores disponíveis possuídos ou controlados pela organização (AMIT; 
SCHOEMAKER, 1993). Esta visão se distingue da corrente tradicional da VBR que considera recursos apenas aqueles que 
obedecem aos critérios estratégicos (BARNEY, 1991). O termo “ativo de TI” é preferencialmente usado por representar um 
conceito mais tangível para os gestores, ao contrário dos recursos, vistos como elementos mais abstratos (PICCOLI; IVES, 
2005). Essa distinção ajuda a não confundir este conceito com capacidades de TI, tratado de maneira independente e que 
tem posição central nesta pesquisa, muitas vezes denominado de recursos de Sistemas de Informações ou recursos 
habilitados pela TI (NEVO; WADE, 2010). 
5
 O termo “negocial” é adotado nesta pesquisa para se referir ao conhecimento relacionado à lógica dos 

processos organizacionais inerentes a uma organização (RAVICHANDRAN; LERTWONGSATIEN, 2005). 
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No entanto, apenas a presença destes elementos complementares não é suficiente 

(MCKELVIE; DAVIDSSON, 2009). Para que haja sinergia positiva resultante destes 

relacionamentos, faz-se necessário que as organizações realizem esforços de integração ou 

iniciativas de gestão para dar suporte, guiar e auxiliar a integração entre ativos e recursos 

organizacionais (HARRISON et al., 2001;  NEVO; WADE, 2011;  NEVO; WADE, 2010;  

STIEGLITZ; HEINE, 2007). Tais iniciativas podem ser exemplificadas como reestruturação 

organizacional, treinamentos de pessoal, capacitação de usuários dos ativos de TI e 

implementação de sistemas de apoio às atividades. 

Ao combinar recursos complementares através de iniciativas de gestão, bem como ao 

adquiri-los e desenvolvê-los, ao longo do tempo, organizações podem se tornar hábeis em 

realizar atividades operacionais e estratégicas, usando estes fatores complementares em suas 

atividades (AMIT; SCHOEMAKER, 1993;  SIRMON; HITT; IRELAND, 2007). Neste 

sentido, as interações decorrentes da complementaridade entre ativos de TI e outros recursos 

complementares são responsáveis por construir capacidades organizacionais (GRANT, 1991;  

MAKADOK, 2001;  SIRMON et al., 2007;  TEECE; PISANO; SHUEN, 1997).  

Capacidades são reconhecidas como um tipo especial de recursos pela VBR e 

conceituadas como bens intermediários criados pela organização para possibilitar maior 

produtividade a partir de seus recursos (AMIT; SCHOEMAKER, 1993). Têm a propriedade 

de agirem sobre os demais recursos, o que as torna relevantes para o desempenho e 

proporcionando vantagem competitiva no mercado (GRANT, 2010). Capacidades estão 

tradicionalmente vinculadas às áreas funcionais como marketing, produção, vendas, dentre 

outras.  

Assim, nesta visão de construção e uso de capacidades, sejam elas operacionais ou 

dinâmicas, apenas obter e manter os recursos organizacionais não é suficiente, faz-se 

necessário um melhor uso destes. Do ponto de vista estratégico, organizações que adaptam ou 

constroem capacidades se valem de um importante mecanismo de criação de valor a partir de 

seus recursos para se adaptarem aos ambientes competitivos (LEVINTHAL, 2000;  

MAKADOK, 2001;  TEECE et al., 1997). Dessa forma, apesar da VBR reconhecer recursos 

em geral como unidades básicas de análise, organizações criam vantagem competitiva 

integrando recursos para criar capacidades. 

Dentre as capacidades organizacionais existentes, esta pesquisa trata das capacidades 

habilitadas pela TI, ou simplesmente, capacidades de TI, compostas por habilidades e práticas 

realizadas pela empresa para mobilizar e desenvolver ativos de TI em combinação com outros 

recursos e capacidades organizacionais (ARAL; WEILL, 2007;  BHARADWAJ, A., 2000). 
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Tais habilidades organizacionais têm um papel relevante enquanto responsáveis pela 

vantagem competitiva e desempenho superior das organizações, dado seu papel ativo em 

transformar os ativos tecnológicos essencialmente estáticos em elementos importantes para a 

formulação e implementação de estratégias.  

Exemplos de capacidades de TI na literatura incluem capacidades de relacionamento 

envolvendo o setor de TI com as demais unidades organizacionais (interno) ou atores do 

ambiente externo, como fornecedores e clientes; capacidades técnica e de gestão da TI, 

capacidades de infraestrutura flexível e capacidade de operações de TI efetivas (BARNEY; 

CLARK, 2007;  BHATT, G. et al., 2010;  ROSS; BEATH; GOODHUE, 1996).  

Para esta pesquisa, capacidades de TI são definidas como habilidades organizacionais 

formadas por rotinas que permitem à função de TI entregar serviços para a organização e 

stakeholders externos utilizando recursos complementares (BHARADWAJ, A., 2000;  

RAVICHANDRAN; LERTWONGSATIEN, 2005). Este aspecto coloca as rotinas como 

blocos de construção nos quais a capacidade é formada (COLLIS, 1994;  WINTER, 2000).  

Rotinas organizacionais são compreendidas como padrões repetidos e reconhecidos na 

organização de ações interdependentes realizadas por múltiplos atores organizacionais6 

(FELDMAN; PENTLAND, 2003). São essencialmente abordagens para resolução de 

problemas organizacionais coletivos (SCHREYÖGG; KLIESCH‐EBERL, 2007), 

representando, portanto, a concretização da realização das atividades relacionadas às 

capacidades. 

Pode-se vislumbrar a construção das capacidades de TI7, portanto, em função de dois 

componentes: suas rotinas, que concretizam as capacidades ao realizar as atividades de 

natureza ordinária ou dinâmica nas organizações através de conhecimentos adquiridos e 

incorporados; e seus ativos e recursos complementares, que quando utilizados pela gestão 

possibilitam a construção efetiva de capacidades e realização das rotinas (BANDEIRA-DE-

MELLO; CUNHA, 2001;  DOSI; NELSON; WINTER, 2000).  

A capacidade organizacional apresenta outras características importantes: uma 

capacidade diz respeito a sua natureza organizacional e não individual ou relacionada a um 

ativo; fornecem resultados específicos (produtos e serviços) próprios da organização; se 

caracterizam não apenas pela realização de tarefas, mas também por sua coordenação; e têm 

                                                           
6
 Nesta pesquisa, é considerado o aspecto performativo da rotina, ou seja, padrões comportamentais vislumbrados em sua 

execução efetiva realizada por pessoas específicas em momentos e lugares específicos. Esta perspectiva complementa o 
aspecto ostensivo da rotina, relacionada a regularidades cognitivas e padrões abstratos (FELDMAN; PENTLAND, 2003), e 
não abordado neste trabalho. 
7
 Nesta pesquisa, o termo "construção da capacidade” é usado para denotar as fases de criação e desenvolvimento da 

capacidade ao longo do seu ciclo de vida (HELFAT; PETERAF, 2003). 
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um desempenho confiável e minimamente satisfatório, portanto, reconhecido pelos membros 

da organização (DOSI et al., 2000;  HELFAT; PETERAF, 2003;  HELFAT; WINTER, 2011;  

SCHREYÖGG; KLIESCH‐EBERL, 2007;  WINTER, 2003).   

Apesar destes aspectos favoráveis inerentes às capacidades organizacionais e seu papel 

nas estratégias, poucos estudos exploram como estas são formadas no tempo (PRIEM; 

BUTLER, 2001). Este processo representa um fenômeno importante de ser analisado, já que 

as capacidades são, em sua maioria, construídas pelas organizações e não adquiridas em 

mercados de fatores estratégicos (DIERICKX; COOL, 1989;  TEECE et al., 1997). É nesta 

idiossincrasia que se pode compreender como capacidades resultam em superioridade por 

parte de algumas empresas e outras não, já que caracterizam a heterogeneidade no mercado, 

um dos pressupostos básicos da VBR (BARNEY; CLARK, 2007). Assim, capacidades 

tornam-se parte integrante da teia organizacional, dada sua natureza intangível e relacionada 

ao conhecimento organizacional e das pessoas que compõem a organização. 

Em uma perspectiva dinâmica de ciclo de vida, podem-se vislumbrar capacidades 

organizacionais como criadas em um determinado momento na organização, desenvolvendo-

se ao longo do tempo a partir de buscas por alternativas para melhorar o desempenho das suas 

atividades, até que atinja um nível de maturidade em que o seu desempenho permanece 

estável (HELFAT; PETERAF, 2003). 

A literatura relativa à evolução de capacidades ao longo do tempo em um ciclo de 

vida, apesar de enfatizar características de cada fase, não aborda como a capacidade evolui 

através de suas rotinas, e nem mesmo as iniciativas responsáveis por esta evolução. Estes 

aspectos são importantes para se compreender as capacidades como fenômenos relacionados 

às micro atividades organizacionais, permitindo uma maior proximidade às atividades de 

gestão. Além disso, capacidades de TI não são tratadas nesta literatura (OUYANG, 2010;  

PANDŽA et al., 2003;  PREGELJ, 2013;  ZHAI; SHI; GREGORY, 2007). 

Esta tese versa principalmente sobre o papel de dois componentes importantes das 

capacidades organizacionais: seus ativos de TI e recursos humanos complementares; e suas 

rotinas organizacionais (BANDEIRA-DE-MELLO; CUNHA, 2001;  DOSI et al., 2000), 

durante este ciclo de vida das capacidades organizacionais. Embora ativos de TI sejam 

críticos para o desenvolvimento da capacidade, somente através da complementaridade com 

os recursos humanos é que as capacidades evoluem ao longo do tempo, tornando-se 

rotinizadas em um contexto organizacional específico (BHATT, G., 2000). 

Neste sentido, os recursos são importantes direcionadores na construção de 

capacidades ao serem utilizados para melhoria do desempenho das atividades, no papel de 
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fatores complementares combinados durante o processo (KARIMI et al., 2007;  SIRMON et 

al., 2007).  

Assim, espera-se que na fase inicial do ciclo de vida das capacidades, as rotinas sejam 

refinadas constantemente até que se estabilizem e tornem-se mais estáveis em um estágio 

maduro do ciclo de vida da capacidade. Além disso, espera-se ainda que as iniciativas de 

melhoria sejam menos frequentes no início e na maturidade da capacidade, mas que se 

mostrem intensificadas durante o seu desenvolvimento. 

Isto caracteriza o processo de construção de capacidades como baseado no 

aprendizado do tipo learn by doing, em que a organização inicialmente depara-se com um 

desafio ou oportunidade inicial e utiliza recursos complementares para lidar com isto, 

atualizando suas rotinas organizacionais até que estas tenham os recursos complementares 

devidamente incorporados em um estágio posterior (PREGELJ, 2013;  ZOLLO; WINTER, 

2002). Neste contexto, iniciativas de gestão voltadas para melhoria no desempenho das 

atividades relacionadas às capacidades utilizam estes ativos e recursos complementares ao 

longo do tempo. 

Este respaldo conceitual provê condições para que o fenômeno da construção de 

capacidades seja investigado nesta pesquisa: definido como um processo de criação e 

desenvolvimento das capacidades baseado nas iniciativas por melhorias das atividades e 

evolução nas rotinas e na adoção dos recursos humanos e infraestrutura de TI 

complementares. 

Tal framework conceitual foi adotado em um estudo de caso único, relacionado às 

capacidades de TI durante a concepção, implantação e disseminação dos Sistemas 

Institucionais Integrados de Gestão (SIG) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN).  

Estes sistemas de informações foram inicialmente desenvolvidos a partir de 2004, em 

um contexto local, com o objetivo de automatizar e integrar atividades de natureza acadêmica 

(através do sistema SIGAA, iniciado em 2006), administrativa (SIPAC, a partir de 2004) e 

posteriormente de recursos humanos (SIGRH, a partir de 2007), realizadas no âmbito da 

UFRN. Este objetivo foi atingido minimamente em 2008, de maneira que tais sistemas 

integrados passaram a dar apoio a todas as unidades organizacionais da instituição e vêm 

crescendo em escopo, atualizações e correções necessárias.  

Em 2009, outras instituições de ensino superior bem como aquelas pertencentes à 

administração direta do Governo Federal tiveram interesse em implantar e utilizar tais 
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sistemas, originando duas redes de cooperação: uma acadêmica (IFES) e outra da 

administração direta (CICLO), que têm crescido desde então. 

Atualmente são mais de 30 instituições parceiras em um modelo de cooperação 

caracterizado como de transferência tecnológica, de maneira que é responsabilidade da UFRN 

dar apoio às atualizações nos sistemas benéficas para as redes e treinamentos e 

esclarecimentos de dúvidas, enquanto que as instituições, ao terem acesso a este suporte e aos 

sistemas, têm a responsabilidade de implantá-los em seu âmbito interno, contando com equipe 

própria de TI ou contratando outros fornecedores para este fim. 

O apoio que estes sistemas de informações institucionais integrados têm dado às 

atividades diárias e de gestão na UFRN e sua disseminação através de transferência de 

conhecimento para instituições federais cooperadas e de credibilidade por todo Brasil 

caracteriza-os como um caso bem-sucedido, principalmente ao se considerar a origem destas 

inovações geograficamente, advinda de um estado do nordeste do país, tradicionalmente 

pouco representativo em relação a serviços e produtos concebidos na área de TI. Isso torna 

relevante compreender como as capacidades de TI na UFRN foram construídas ao longo do 

tempo de maneira a dar apoio a estas inovações.  

Diante do exposto, a seguinte questão é colocada neste trabalho de pesquisa: “como se 

caracterizam e são construídas as capacidades de TI relevantes para a concepção, 

implantação e disseminação dos Sistemas Institucionais Integrados de Gestão?” 

Para responder a esta questão, a presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de 

caso único de natureza qualitativa e longitudinal, realizada principalmente na unidade 

organizacional responsável diretamente pelos SIGs: a Superintendência de Informática 

(SINFO) da UFRN. 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

Compreender como são caracterizadas e construídas as capacidades 

organizacionais de TI relevantes para a concepção, implantação e disseminação 

dos Sistemas Institucionais Integrados de Gestão. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

 

a) Identificar as capacidades de TI reconhecidas pelos membros da organização 

SINFO/UFRN como relevantes para a trajetória dos SIG; 

b) Descrever o processo de construção das capacidades de TI em seus estágios de 

ciclo de vida de criação e desenvolvimento, em função das iniciativas de 

melhoria no desempenho das atividades e evolução das rotinas 

organizacionais; 

c) Identificar os recursos humanos e ativos de infraestrutura de TI 

complementares às rotinas organizacionais adotados nas iniciativas de 

melhoria das atividades relacionadas às capacidades de TI.  

 

1.3. JUSTIFICATIVA 
 

Neste tópico, são descritas as contribuições que a pesquisa se propõe a oferecer, seja 

na perspectiva teórica (contribuição científica), principalmente relacionada à teoria da VBR e 

o conceito de capacidades organizacionais; seja para a sociedade, considerando a temática do 

da construção de capacidades organizacionais; seja para a organização participante da 

pesquisa, a UFRN e seus parceiros de cooperação; seja para o pesquisador. 

No que diz respeito às contribuições teóricas, ressalte-se a constatação em diversos 

estudos de que o valor da TI pode ser mais bem explicado quando se considera o papel das 

capacidades de TI como mediadores apropriados entre recursos e desempenho organizacional 

(ARAL; WEILL, 2007;  BHARADWAJ, A., 2000;  LIANG; YOU; LIU, 2010), seja esta 

contribuição para o desempenho financeiro ou operacional.  

Neste sentido, vale destacar o reconhecimento cada vez maior da relevância das 

capacidades de TI no desempenho relacionado aos processos organizacionais, de maneira que 

a adoção efetiva de recursos de TI implica maior desempenho destes processos, sejam interna 

ou externamente orientados (SILVA, 2011) que, por sua vez, impactam no desempenho 

organizacional (MELVILLE et al., 2004). A capacidade relacionada ao conhecimento 

compartilhado entre a função de TI e outros setores, por exemplo, melhora o desempenho dos 

processos de atendimento aos clientes (RAY; MUHANNA; BARNEY, 2005). 

Além disso, capacidades ainda mostram-se como fatores importantes na explicação de 

como organizações alcançaram vantagem competitiva (BHATT, G. D.; GROVER, 2005), 
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bem como fator de impacto em processos organizacionais (RAY et al., 2005). Isto posiciona o 

conceito de capacidade como relevante para se compreender o valor da TI nas organizações. 

Apesar da importância deste conceito, pouca ênfase em pesquisas é dada à necessidade 

de maior compreensão de como capacidades organizacionais são construídas ao longo do 

tempo. O modelo de ciclo de vida das capacidades proposto por (HELFAT; PETERAF, 

2003), por exemplo, representa uma abordagem conceitual relevante neste contexto, mas com 

poucos trabalhos que o tenham adotado para análises empíricas em pesquisas realizadas 

posteriormente ao modelo proposto (PREGELJ, 2013). 

Esta preocupação é estendida também para recursos em geral, em que se minimiza o 

papel do processo de criação de recursos e capacidades na teoria da VBR (PRIEM; BUTLER, 

2001), considerando-se estes fatores como pré-existentes. Apesar do reconhecimento de que 

recursos são formadores de capacidades, este processo não é devidamente operacionalizado 

nas pesquisas.  

Ao se ignorar o processo com que as capacidades são formadas, perde-se a perspectiva 

de quais os fatores que contribuem para que uma capacidade considerada estratégica possa vir 

a existir, e como estes fatores são trazidos para este contexto. Este é um importante passo no 

entendimento do papel dos gestores ao construir capacidades. 

Por outro lado, diversos estudos enfatizam o papel das capacidades na estratégia. Esta 

supremacia de muitos estudos desta natureza, e poucos que enfatizem o processo, pode ser 

explicada pela adoção de diversas metodologias estatísticas, caracterizadas como teorias de 

variância, em que se explica um fenômeno em termos de relacionamentos entre variáveis 

dependentes e independentes (LANGLEY, 1999). Tal perspectiva contribui para o 

conhecimento, ao explicitar que fatores influenciam os demais, mas pouco adiciona ao 

conhecimento em uma perspectiva processual, relacionada a como indivíduos realizam ações 

de combinação entre recursos complementares, por exemplo (SALVATO; RERUP, 2011;  

VAN DE VEN, 1992).  

Neste sentido, o presente estudo adota uma perspectiva longitudinal, voltada para 

traçar como o fenômeno de fato vem ocorrendo - a construção de capacidades organizacionais 

- ao descobrir eventos relevantes neste processo e como estes eventos são transformados ao 

longo do tempo, relacionando-os a rotinas organizacionais e a iniciativas de melhoria no 

desempenho das atividades da capacidade, que utilizam recursos complementares. 

Vale ressaltar ainda a inexistência de pesquisas sobre o papel das iniciativas de gestão 

para combinar recursos de TI e outros nesta visão longitudinal. Os estudos geralmente 

consideram relações de complementaridade em pares e pontuais estabelecida entre um ativo 



18 
 

de TI ou outro fator organizacional (CAO; WIENGARTEN; HUMPHREYS, 2011), e seus 

impactos em medidas de saída como alguma dimensão de desempenho (organizacional ou em 

nível de processo). 

Além disso, alguns autores reconhecem ainda que os atributos defendidos pela VBR 

são melhor reconhecidos como estratégicos quando se considera o conjunto ou o sistema que 

caracteriza a interação complementar entre os recursos do que apenas a um recurso específico 

como unidade de análise (BLACK; BOAL, 1994). Nesta lógica, considera-se que os recursos 

estratégicos são formados através de uma configuração que envolve outros ativos 

tradicionalmente desconsiderados pela VBR (TEECE, 1986;  TENG; CUMMINGS, 2002;  

WARREN, 2002), por não respeitarem tais critérios. 

Para a UFRN, este estudo busca agregar benefícios ao possibilitar que os gestores da 

instituição se conscientizem sobre o ciclo de vida tecnológico relacionado aos sistemas SIG e 

tenha condições de estender este ciclo, ao se identificar como as capacidades que foram 

construídas atualmente dão sustentação aos sistemas de informação. Além disso, ao direcionar 

esforços de gestão para construção de capacidades direcionadas para as competências 

principais da UFRN, pode-se obter maior valor dos ativos de TI envolvidos nas melhorias e 

adaptações dos SIG (RAVICHANDRAN; LERTWONGSATIEN, 2005). 

Neste sentido, o estudo pretende contribuir ao permitir que se desenvolvam ações para 

alavancagem de outras capacidades ou sustentação das capacidades de TI atualmente 

existentes, que possibilite à UFRN e demais instituições cooperadas continuar usufruindo dos 

benefícios advindos da adoção dos sistemas SIGs, em seus processos organizacionais.  

Assim, refletir sobre ações realizadas no passado ajuda no planejamento de iniciativas 

no futuro, que privilegie a atualização de rotinas organizacionais muito engessadas que não 

contribuam para o desempenho das capacidades, ou adoção de recursos e ativos 

complementares que resultem em sinergia positiva (BHARADWAJ, A., 2000;  NEVO; 

WADE, 2010).  

Espera-se ainda que o presente estudo possa sensibilizar gestores das instituições de 

ensino e administração direta participantes da cooperação com a UFRN, sobre como os 

sistemas podem ser implantados de maneira bem-sucedida ao conhecerem a trajetória 

histórica de implantação destes sistemas na UFRN. É possível que estas se deparem com os 

mesmos desafios e problemas enfrentados pela UFRN, principalmente aquelas em fase de 

implantação inicial dos seus sistemas. 

Para a sociedade, espera-se que a presente tese dê sua contribuição ao se entender 

como inovações nascem e tornam-se devidamente disseminadas em um contexto, na ótica de 
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capacidades organizacionais. Isso pode apoiar a definição de políticas que enfatizem a adoção 

de recursos humanos e ativos de TI ou foco explícito no mapeamento de capacidades 

organizacionais, tendo em vista que geralmente estas nascem de maneira emergente, sem um 

sistema de gestão apropriado para desenvolvê-la de maneira mais otimizada.  

Espera-se ainda poder contribuir na conscientização por parte dos gestores, 

funcionários e empreendedores da área de TI, de que as capacidades técnicas, embora 

importantes para a implementação de sistemas de informações, não são suficientes quando se 

desconsidera de outros recursos complementares envolvidos neste processo. Ambos precisam 

ser explicitamente gerenciados de maneira equilibrada, evitando-se favorecer demais aspectos 

tecnológicos.  

O pesquisador se beneficia deste trabalho de pesquisa por, na condição de professor da 

instituição, poder elaborar projetos de pesquisas que motivem a necessidade em mapear 

capacidades organizacionais de TI, a partir da perspectiva de criação, desenvolvimento e 

maturidade de capacidades organizacionais, sejam estes projetos científicos ou de extensão, 

voltados ao mercado e empreendedorismo. 

Por fim, ao adotar recursos complementares, considera-se que estes já estejam 

disponíveis para a organização, de maneira que não será investigado como os recursos 

humanos e ativos de TI complementares são adquiridos no mercado ou desenvolvidos 

internamente (MARITAN; PETERAF, 2011), mas seu papel quando utilizados nas iniciativas 

de melhoria das capacidades de TI. Enfatiza-se, assim, o papel do portfólio de recursos 

existentes na organização (SIRMON et al., 2007). 

Quanto aos tópicos subsequentes, o capítulo 2 trata dos principais conceitos que 

respaldam este trabalho: recursos e capacidades organizacionais, capacidades de TI, 

complementaridade e processo de construção das capacidades. Em seguida, no capítulo 3, 

serão apresentados aspectos metodológicos da pesquisa, como sua natureza, a estratégia e o 

desenho de pesquisa adotado, além de detalhamento sobre coleta e análise dos dados. O 

capítulo 4 aborda resultados da pesquisa, ao apresentar o caso selecionado para estudo, os 

eventos históricos relevantes nas trajetórias dos SIGs e o processo de construção das 

capacidades de TI reconhecidamente relevantes nesta trajetória. Finalmente, o último capítulo 

apresenta as considerações finais do trabalho, limitações e perspectivas futuras de pesquisa. 
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2. REFERENCIAL TÉORICO 

 

Neste tópico, serão abordados os conceitos que sustentam os pressupostos desta 

pesquisa, tendo como base as literaturas sobre Visão Baseada em Recursos (VBR), Sistemas 

de Informações e Capacidades Organizacionais. Inicialmente, serão explorados os conceitos 

de recursos e capacidades de modo geral, tendo como base teórica a VBR, área de estudos 

atualmente dominante em Estratégia, através das definições de recursos e suas características 

estratégicas, detalhando ainda os ativos, recursos e capacidades de TI, a partir da literatura em 

Sistemas de Informação. Em seguida, serão apresentados conceitos relacionados à 

complementaridade entre recursos, seu papel nas áreas de inovações, aquisições e VBR, 

tratando ainda da complementaridade envolvendo ativos de TI. Dando continuidade, será 

explorado de maneira mais profunda o conceito de Capacidades Organizacionais, explicitando 

suas características e por fim seu processo de construção através dos estágios de ciclo de vida 

das capacidades e outros modelos relacionados. 

 

2.1. VISÃO BASEADA EM RECURSOS 

 

Na área de estratégia, explicações sobre a vantagem competitiva alcançada por 

empresas no mercado é aspecto central, já que possibilita uma análise comparativa de como 

determinadas empresas têm sucesso a partir das estratégias que concebem e implementam. 

Principalmente na década de 1980, grande parte dos estudos nesta área reconhecia a 

importância da estrutura de mercado como responsável pelas estratégias das empresas 

(PORTER, 1986). Esta corrente afirmava que a vantagem competitiva poderia ser explicada 

pela maneira com que os produtos de uma empresa estavam posicionados no mercado. 

Para contrapor estas ideias, Wernerfelt (1984) elaborou um conjunto de ideias que 

demonstrava esta não ser uma explicação suficiente para vantagem competitiva. O autor 

cunhou o termo Visão Baseada em Recursos (VBR) para explicar a importância de se analisar 

o outro lado da moeda em relação ao produto da firma, sendo seu posicionamento melhor 

compreendido quando se adicionava uma perspectiva interna baseada nos recursos que a 

empresa possui ou controla, em que esta dimensão representava suas forças e fraquezas, visão 

minimizada pelos adeptos da estrutura e posicionamento. Dessa forma, o autor propõe 

barreiras de posicionamento dos recursos de maneira similar às barreiras de mobilidade 

definidas por Porter (1986). 
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Assim, a VBR se propõe a explicar o desempenho superior alcançado por empresas no 

mercado e vantagem competitiva sustentável, a partir dos recursos e capacidades que estas 

empresas têm ou controlam (BARNEY, 1991).  

Enquanto construto básico da abordagem, recursos são definidos como ativos, 

capacidades, processos, atributos, informação, conhecimento, controlados pela empresa e que 

podem ser usados para criar e implementar estratégias (BARNEY, 1986;1991). 

São ainda entendidos como inputs para o processo produtivo de uma empresa 

(GRANT, 1991), bem como estoques de fatores disponíveis, que a empresa possui ou 

controla, sendo convertidos em produtos ou serviços finais pelo uso de uma gama de outros 

recursos organizacionais e mecanismos de ligação (AMIT; SCHOEMAKER, 1993). 

Este escopo bastante abrangente relacionando uma gama diversa de significados dado 

aos recursos é um aspecto que embora tenha contribuído para disseminação da VBR nas 

pesquisas, deve ser cuidadosamente definido pelos pesquisadores, para operacionalizar de 

maneira apropriada os elementos envolvidos (PRIEM; BUTLER, 2001). 

Os recursos podem ser compreendidos ainda como fontes para criação de capacidades, 

sendo estas definidas como o potencial de um grupo de recursos em realizar alguma tarefa ou 

atividade (GRANT, 1991). Dessa forma, ao prover a cooperação e coordenação de um 

conjunto de recursos, capacidades tornam tais ativos produtivos e de valor, permitindo que a 

empresa aproveite-os apropriadamente. Neste contexto, capacidades se baseiam em 

informações e são processos específicos da organização, sendo desenvolvidos ao longo do 

tempo através de interações complexas entre os recursos (AMIT; SCHOEMAKER, 1993). 

Quando vistos em uma perspectiva processual, recursos são transformados em capacidades, e 

estas alavancadas para fornecer valor aos clientes de demais stakeholders (SIRMON et al., 

2007). Definições, caracterizações e processo de construção de capacidades organizacionais 

serão aspectos abordados de maneira mais detalhada posteriormente. 

Diante da diversidade de recursos no contexto organizacional, diversas categorias são 

propostas para classificação destes. Recursos podem ser classificados, por exemplo, como 

físicos, humano e organizacional (BARNEY, 1991). Além destas categorias apresentadas, 

Grant (1991) ainda considera os tipos de recursos financeiros, tecnológicos e reputação. O 

autor leva em conta o fato de que sistemas de informações e relatórios financeiros e contábeis 

das empresas são inadequados para representar a totalidade de sua base de recursos. Apesar de 

classificações como estas facilitarem a compreensão de tipos específicos de recursos, grande 

parte delas não se relacionam aos aspectos de vantagem competitiva tratadas na VBR 

(BLACK; BOAL, 1994).  
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2.1.1. Pressupostos e critérios estratégicos da VBR 

 

Para explicar como empresas obtém vantagem competitiva sustentável, a VBR 

sustenta-se em duas suposições críticas: a heterogeneidade e a imobilidade de recursos 

(BARNEY; HESTERLY, 2008). A heterogeneidade trata das diferenças de conjuntos de 

recursos entre empresas no mercado. Esta diferença diz respeito ao fato de que certos recursos 

são superiores (quanto ao seu valor, por exemplo) (PETERAF, 1993), permitindo que as 

empresas que os possuam obtenham vantagem competitiva sobre outras.  

Complementando esta visão, a imobilidade sustenta que algumas destas diferenças 

podem ser duradouras, já que nesta condição é muito custoso para concorrentes desenvolver 

ou adquirir os recursos e capacidades de uma firma. Esta imobilidade se denomina como 

perfeita quando a empresa possui recursos não comercializáveis no mercado, sendo portanto 

específicos dela por não terem outra utilidade externamente à empresa. Será reconhecida 

como mobilidade imperfeita quando mesmo podendo ser comercializável, possuem mais 

valor para a empresa, de maneira que não resulte em maior valor para as demais (PETERAF, 

1993).  

Em ambas condições de imobilidade, os recursos caracterizam-se como especializados 

em algum grau às necessidades e sistema de atividades internas da empresa. Esta condição 

surge ainda quando um ativo é co-especializado, ou seja, seu valor só é obtido quando 

combinado com outro recurso ou ativo (TEECE, 1986). 

As suposições críticas de heterogeneidade e imobilidade (BARNEY; HESTERLY, 

2008) resultam em características que permitem analisar a configuração de recursos de uma 

empresa quanto ao seu potencial estratégico. Tais características representam os critérios de 

valor, raridade, imitabilidade e organização (BARNEY, 1991;  BARNEY; CLARK, 2007).  

A característica organização diz respeito à habilidade da empresa em explorar seus 

recursos e capacidades através de políticas e procedimentos organizacionais adotados. Este 

critério foi incorporado à VBR recentemente. 

Um recurso é dito valioso quando permite à empresa melhorar sua posição competitiva 

explorando uma oportunidade ou neutralizando uma ameaça externa. Recursos raros são 

aqueles controlados por um número reduzido de empresas no mercado. Empresas que 

possuem recursos de valor, mais disseminados entre seus concorrentes, têm, no máximo, uma 

situação de paridade competitiva, já que não são raros. 

Quando possuem recursos valiosos e raros, as empresas conseguem inovar em suas 

estratégias. No entanto, se tais recursos podem ser potencialmente imitados pelos 
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concorrentes, a empresa poderá obter, na melhor das hipóteses, uma vantagem competitiva 

temporária. Dessa forma, recursos de difícil imitação são aqueles que impõem às empresas 

que não possuem o recurso uma vantagem de custo para adquirir ou desenvolvê-lo.  

O processo de acumulação de recursos, ou o desenvolvimento destes pelas empresas, 

sendo caracterizado como tendo que obedecer a um tempo para ser construído, por exemplo, é 

reconhecido como um mecanismo que potencializa a dificuldade de imitação de um ativo de 

natureza não comercializável no mercado (DIERICKX; COOL, 1989). 

Complementando estes critérios apresentados, Peteraf (1993) ressalta ainda que devem 

existir condições anteriores e posteriores ao atingimento da vantagem competitiva, para que a 

heterogeneidade seja preservada no intuito de gerar valor para a empresa que detém recursos 

superiores.  

Estas condições foram explicitadas por Wade e Hulland (2004) para a área de TI. As 

condições anteriores são válidas quando a empresas ainda está em busca de atingir uma 

posição superior no mercado a partir de seus recursos. Valor e raridade, já explicados 

anteriormente, além de apropriação, em que a empresa se apropria do valor gerado pelo 

recurso, representam critérios para esta condição anterior.  

Os limites posteriores representam forças que limitam a competição pelos retornos 

gerados pela posição superior já alcançada pela empresa no mercado. Difícil imitação, 

substituição e imobilidade representam os critérios nesta condição. 

O quadro 1 exibe a relação entre a empresa possuir características do modelo VRIO e 

as implicações competitivas decorrentes. 

Enquanto que as características de valor, raridade e custoso de imitar devem ser 

analisadas quanto ao fato da empresa possuir ou não e dizem respeito à especificidade do 

recurso, o fato do recurso ser explorado pela organização serve como um fator de ajuste no 

modelo. 

 

Quadro 1 – Modelo VRIO 

VALIOSO? RARO? 
CUSTOSO DE 

IMITAR? 
EXPLORADO PELA 
ORGANIZAÇÃO? 

IMPLICAÇÕES 
COMPETITIVAS 

NÃO - - 
NÃO 
 
 
SIM 

Desvantagem competitiva 
SIM NÃO - Paridade competitiva 
SIM SIM NÃO Vantagem competitiva temporária 

SIM SIM SIM 
Vantagem competitiva 
sustentável 

Fonte: (BARNEY; HESTERLY, 2008) 
 

Outros autores exploram aspectos anteriores e externos relacionados à vantagem 

competitiva alcançada através dos recursos e capacidades. Ao considerar a importância de 
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também se analisar o ambiente de mercado para definição dos recursos, Amit e Schoemaker 

(1993) definem os ativos estratégicos como todos os recursos e capacidades difíceis de 

comercializar e imitar, escassos, apropriados pelas empresas e especializados que 

possibilitaram a elas alcançar vantagem competitiva.  

Do ponto de vista externo, os autores definem os fatores estratégicos de mercado como 

aqueles determinados por complexas interações entre competidores, clientes, reguladores e 

demais participantes de um mercado, que não podem ser identificados anteriormente por 

nenhuma empresa e que são responsáveis pela lucratividade das empresas em um mercado. 

Esta visão permite estender a compreensão dos recursos para a estratégia ao considerar 

não apenas aqueles controlados pela empresa, mas ainda os que emergem dos inter-

relacionamentos entre participantes no mercado. 

 

2.2.  CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS 

 

Historicamente, alguns autores estabeleceram as bases para definição de capacidades 

organizacionais conhecidas atualmente. Em um importante trabalho, a economista Edith 

Penrose, em 1959, propõe mecanismos que governam o crescimento das organizações e a taxa 

eficiente deste crescimento (PENROSE, 2006). Nesta perspectiva, a autora é pioneira ao 

considerar os recursos no contexto organizacional relacionando-os a fenômenos como 

estratégias de crescimento e diversificação. 

Penrose (2008) definiu uma organização como um conjunto de recursos produtivos 

disponíveis para diferentes usos ao longo do tempo, determinados por decisões 

administrativas (PENROSE, 2008, p.21). Um aspecto relevante nesta definição diz respeito às 

diferentes possibilidades de uso de um recurso. A autora destaca que um recurso representa 

um conjunto de ‘serviços’, pois cada recurso pode ser potencialmente usado para diversos fins 

através destes serviços.  

Ao explicar que um recurso pode gerar diferentes possibilidades, ela defende que cada 

firma é única em função da heterogeneidade resultante do processo de adoção de diferentes 

serviços mesmo quando considerado um mesmo recurso.  

Esta ênfase em como os gestores usam um conjunto de recursos que têm a disposição 

explicita a importância das atividades na adoção dos recursos e não apenas a mera posse deles 

pelas organizações, condizente com a perspectiva das capacidades organizacionais. Dessa 

maneira, enquanto os recursos encontram-se disponíveis para muitas organizações, a 

capacidade em utilizá-los produtivamente é heterogeneamente distribuído. 
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Outros trabalhos seminais que respaldam o conceito de capacidade baseiam-se no 

reconhecimento da contribuição que capacidades podem oferecer para vantagem competitiva 

das organizações (ANDREWS, 1971;  RICHARDSON, 1972). Ambos os autores propõem 

modelos que demonstram a importância de se enfatizar o que as organizações fazem de 

maneira melhor que as demais em um mercado e não apenas que ativos possuem. 

Richardson (1972), por exemplo, relaciona capacidade com a habilidade dos gestores 

em minimizar os custos em adotar mecanismos de preços, definindo-a como conhecimento, 

habilidades e experiências apropriadas para realizar atividades relacionadas a descoberta e 

estimativa de futuros desejados.  

Mais recentemente, a literatura em VBR tem tratado as capacidades como um 

subconjunto ou tipo especial de recurso, embora reconheça que estas permitem a empresa 

aproveitar outros recursos que têm (BARNEY; CLARK, 2007;  MAKADOK, 2001). 

Neste ponto de vista, o conceito é abordado em um mesmo framework conceitual e só 

passou a ser analisado individualmente quando desenvolvido sob a perspectiva de conceitos 

como capacidade dinâmica, por exemplo (RAVICHANDRAN; LERTWONGSATIEN, 

2005). Assim, faz-se necessário distinguir capacidades dos demais recursos de maneira mais 

explícita, para uma melhor compreensão e operacionalização deste termo, tendo em vista sua 

relevância para esta pesquisa. 

Capacidades se distinguem de outros recursos porque enquanto estes são ativos 

produtivos possuídos ou controlados pela organização, capacidades se relacionam a 

habilidade organizacional em realizar uma atividade (GRANT, 2010), tendo uma natureza 

intangível e envolvendo processos, rotinas, habilidades e conhecimento (ULRICH; 

SMALLWOOD, 2004).  

Nesse sentido, possuir uma capacidade implica dizer que a organização é capaz de 

mobilizar outros recursos físicos, humanos ou organizacionais, geralmente em combinação, 

através de processos organizacionais, provendo um significado de ação e atividade ao termo. 

Estas atividades têm um sentido específico para organização: elas devem prover maior 

produtividade aos demais recursos, sendo assim vistas de maneira abstrata como bens 

intermediários (AMIT; SCHOEMAKER, 1993).  

Dessa maneira, capacidade não existe em si mesma, caso não haja estoques de 

recursos que justifiquem ações sobre estes. São, portanto, limitadas pelo conjunto de recursos 

e outras capacidades que a organização possui. Dessa forma, embora os recursos possam ser 

avaliados economicamente antes de se investir neles, o valor econômico das capacidades só é 

reconhecido após os recursos serem adquiridos, de maneira que estas atividades de aquisição 
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de recursos devem ser bem-sucedidas para que capacidades se desenvolvam apropriadamente 

(MAKADOK, 2001). Sob este enfoque, capacidades são bastante específicas para a 

organização ao qual pertencem, não sendo facilmente transferível. 

Esta caracterização atribui a dificuldade de imitação por concorrentes das capacidades, 

importante atributo para considerá-la como um fator estratégico. No entanto, embora exista 

este reconhecimento de capacidades como fonte de vantagem competitiva, algumas condições 

demonstram que estas podem não ser sustentáveis (COLLIS, 1994). Isto ocorre 

principalmente quando a capacidade sofre erosão à medida que a organização se adapta a 

mudanças competitivas e externas, tornando-se inflexíveis (LEONARD‐BARTON, 1992). 

Em outras situações, ela pode ainda ser substituída por outra capacidade ou superada por uma 

de melhor desempenho. 

Outra questão importante diz respeito à maneira com que o conceito é tratado na 

literatura e pesquisa, muitas vezes em uma conotação abstrata e longe da realidade dos 

indivíduos que realizam atividades diárias na organização (SALVATO; RERUP, 2011).  

Ao lidar com esta dificuldade, alguns autores como Dosi et al. (2000), Eisenhardt e 

Martin (2000) definiram o termo de maneira mais aproximada da realidade organizacional, 

caracterizando-o como o know-how que permite às organizações realizar atividades como 

criação de produtos, fornecimento de serviços, desenvolvimento de novos produtos e serviços, 

aquisições e fusões com outras organizações.  

O desempenho destas atividades sinaliza, portanto, a existência de uma capacidade, 

tornando-a concretizada no dia-dia das organizações, conforme atestado por Pregelj (2013) 

em uma pesquisa recente com empresas da indústria farmacêutica. Além disso, dão a ela um 

propósito organizacional claro ou busca por um resultado específico (AMIT; 

SCHOEMAKER, 1993). Este propósito é intencional e específico, geralmente relacionado a 

melhoria na “produção” de bens e serviços. Dessa forma, as capacidades preenchem uma 

lacuna entre intenção e resultado, de tal maneira que os resultados advindos da capacidade 

tenham bastante proximidade às intenções (DOSI et al., 2000).  

Isso não implica dizer que capacidades surgem necessariamente a partir de 

planejamentos corporativos. Pelo contrário, podem também nascer de maneira emergente a 

partir de interações sociais (SCHREYÖGG; KLIESCH‐EBERL, 2007). No entanto, as 

atividades relacionadas ao seu surgimento, desenvolvimento e manutenção têm propósitos 

claros, como implementar um sistema de informações ou prover atividades de atendimento a 

um usuário de determinada tecnologia, por exemplo. Em linhas gerais, e para evitar 
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tautologias, capacidades têm como propósito principal a criação ou melhoria de atividades 

existentes (PREGELJ, 2013). 

Além dos aspectos descritos, afirmar que uma organização tem uma capacidade 

implica dizer que tem a habilidade em realizar uma atividade de maneira confiável e 

minimamente satisfatória (HELFAT; WINTER, 2011). Esta confiabilidade se reflete no 

padrão do desempenho demonstrado pela realização da capacidade, em contraste com uma 

atividade ad hoc realizada de maneira não-rotineira (WINTER, 2003).  

O reconhecimento da capacidade como minimamente satisfatória também significa 

que o resultado da atividade é reconhecido como tal e funciona como intencionado, embora 

possa existir bastante possibilidade de melhoria neste desempenho funcional reconhecido 

(HELFAT; PETERAF, 2003). Assim, um conjunto de atividades só pode ser considerado 

como resultante de uma capacidade quando de reconhecido ‘sucesso’ em seu desempenho e 

resultados em diversas situações de maneira que a organização possa reproduzi-la 

(SCHREYÖGG; KLIESCH‐EBERL, 2007).  

O reconhecimento da capacidade e seu valor resultante baseado nas percepções 

cognitivas e coletivas por parte dos membros da organização caracteriza o conceito como 

construído socialmente (PANDŽA et al., 2003).  

Finalmente, a capacidade organizacional pode ainda ser definida como habilidade de 

uma organização em realizar um conjunto de tarefas coordenadas, usando recursos 

organizacionais, com o propósito de alcançar um resultado final particular (HELFAT; 

PETERAF, 2003). Exige, portanto, não apenas a execução de tarefas ou atividades, mas sua 

efetiva coordenação.  

Diante das definições descritas anteriormente, pode-se definir capacidades como 

habilidades organizacionais em realizar atividades coordenadas minimamente satisfatórias 

com resultados específicos, visando melhoria de produtos e serviços através da mobilização 

de outros recursos. Para tanto, faz-se necessário um padrão ou repetição destas atividades, 

explicada melhor no conceito de rotinas a seguir. 

 

2.2.1. Rotinas organizacionais: blocos de construção das capacidades 

 

Quando se analisa o aspecto empírico das capacidades, pode-se reconhecer a 

existência destas nas organizações a partir do comportamento repetido e padronizado que a 

caracteriza. Neste sentido, manter uma capacidade implica no exercício constante de suas 

atividades (rotineiras) por parte dos membros de uma organização.  



28 
 

Este aspecto faz com que muitos autores considerem rotinas como blocos de 

construção das capacidades, vislumbrando-as como formadas por rotinas componentes de 

mais baixo nível (COLLIS, 1994;  DOSI et al., 2000;  HELFAT; PETERAF, 2003;  

WINTER, 2000). Neste sentido, rotinas representam a concretização das capacidades. 

Collis (1994), por exemplo, define capacidades como rotinas socialmente complexas 

que determinam a eficiência na qual as empresas transformam fisicamente inputs em outputs. 

De maneira similar, Winter (2000) conceitua uma capacidade como rotina de alto nível (ou 

coleção de rotinas) que junto com seus fluxos de implementação de entrada, confere a gestão 

da organização um conjunto de opções decisórias para produzir outputs significativos de um 

tipo particular.  

Capacidades são vistas então como habilidades organizacionais para realizar e 

sustentar um conjunto de rotinas ou uma macro rotina. Esta relação entre os dois conceitos foi 

inicialmente apresentada em Nelson e Winter (1982), no contexto da economia evolucionária, 

cuja definição de rotina é central no modelo proposto por estes autores. 

A economia evolucionária é uma abordagem comportamental da economia, baseada 

na biologia evolutiva, e tem como um importante pressuposto o elemento de continuidade das 

ações organizacionais. Esta área de estudos explica que, através das rotinas criadas e 

adaptadas, as organizações podem usar e atualizar sua base de recursos, através do 

desempenho e adaptações em suas atividades, para responder às mudanças ambientais e 

permanecerem competitivas (PREGELJ, 2013). 

Para Nelson e Winter (1982), rotinas organizacionais são padrões de comportamentos 

organizacionais regulares e previsíveis e comparam-nas ao papel que os genes têm na teoria 

evolutiva da biologia. Nesta perspectiva, consideram que a rotina é uma característica 

persistente que determina o comportamento de uma organização; é herdado, no sentido de que 

organismos (rotinas) gerados no futuro herdam características dos presentes, sendo ainda 

selecionadas ao longo do tempo. Portanto, sofrem mutações e são selecionados neste processo 

evolutivo. 

Os autores ainda estabelecem uma comparação metafórica em que as rotinas 

representam as habilidades de uma organização, uma referência às habilidades individuais. 

Nesta visão, rotinas são caracterizadas como programadas (envolvem uma sequência de 

passos), o conhecimento envolvido na realização delas é predominantemente tácito e contém 

escolhas realizadas muitas vezes sem que os indivíduos tenham consciência dela, ressaltando 

apenas como “a maneira que as coisas são feitas aqui” (DOSI et al., 2000). 
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Ao relacionarem rotinas com memória organizacional, Nelson e Winter (1982) 

afirmam ainda que as organizações tendem a lembrar das atividades ao realizá-las 

constantemente, defendendo que a maneira mais efetiva de se armazenar conhecimento é 

através da rotinização de atividades. 

Dessa maneira, embora os termos relacionados às rotinas denotem uma ideia de 

manutenção ou estabilidade, representam um alicerce para explicar como os mercados e 

organizações evoluem, já que uma importante atividade organizacional diz respeito às 

avaliações da rotina existente que podem levar a pequenas ou grandes modificações e até 

mesmo a sua substituição.  

Em outra importante definição, bastante adotada, rotinas são conceituadas como 

padrões repetidos e reconhecidos de ações interdependentes realizadas por múltiplos atores 

(FELDMAN; PENTLAND, 2003). A repetição das rotinas permite que se visualize a 

performance destas através de suas múltiplas instâncias, diferentes entre si mas que pertencem 

a uma mesma categoria identificada através de padrões. Estes representam um aspecto 

ostensivo relacionado a regularidades cognitivas e padrões abstratos. 

Rotinas envolvem ainda a coordenação de múltiplos indivíduos envolvidos, com 

diferentes conhecimentos e objetivos. As ações realizadas por eles ocorrem em um contexto 

de ações criados por outros indivíduos, fornecendo às rotinas uma natureza coletiva através 

desta interdependência entre ações.   

Além do aspecto ostensivo citado, há ainda outro performático, em que considera-se 

os padrões comportamentais vislumbrados em sua execução efetiva realizada por pessoas 

específicas em momentos e lugares específicos. Assim, a rotina é reconhecida explicitamente 

nesta visão.  

As rotinas e capacidades assemelham-se conceitualmente por não estarem ligadas 

diretamente ao indivíduo (como uma habilidade pertencente a um funcionário, por exemplo), 

mas sim como um atributo organizacional. Assim, caracterizam-se como abordagens para 

resolução de problemas organizacionais coletivos (SCHREYÖGG; KLIESCH‐EBERL, 

2007).  

No entanto, estes dois conceitos se distinguem, já que rotinas tendem a ser mais 

limitadas quanto ao seu escopo organizacional e invocadas de maneira mais automática em 

resposta ao ambiente, não provendo tamanha liberdade decisória, como as capacidades 

(WINTER, 2000). Outra distinção importante é que capacidades caracterizam-se por um 

propósito organizacional evidente, o que nem sempre ocorre com as rotinas, caracterizadas 

muitas vezes como realizadas de maneira quase automática.  
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De qualquer forma, as rotinas são evidenciadas através dos processos que comunicam 

sua existência, já que um processo representa uma sequência de eventos interdependentes 

através das intervenções de indivíduos. Neste contexto, a interação entre indivíduos e 

processos estruturam rotinas e consequentemente capacidades de maneira crítica (FELIN et 

al., 2012;  GRANT, 2010). 

A relevância das rotinas para a organização é reconhecida na literatura  (BECKER, 

2004) ao enfatizar que estas favorecem a coordenação, provendo um balanceamento entre os 

interesses dos participantes; estabelece um grau de estabilidade ao comportamento 

organizacional; podem ser realizadas de maneira (quase) automática, economizando recursos 

cognitivos limitados; e permite que conhecimentos sejam relacionados e compartilhados.  

Em geral, as capacidades envolvem dois tipos de rotinas: aquelas relacionadas a 

execução de tarefas individuais e as que coordenam tarefas individuais (HELFAT; 

PETERAF, 2003). As rotinas podem ainda ser mais ou menos flexíveis e adaptáveis, ou seja, 

mais propensas a alterações pelos seus próprios participantes provendo variação e 

heterogeneidade entre rotinas ao longo do tempo ou aderentes aos seus processos subjacentes 

resultando em limitada variação em nível organizacional (FELIN et al., 2012). 

 

2.2.2. Capacidades operacionais e dinâmicas 

  

Tendo em vista a hierarquia de capacidades de maior ou menor nível de abstração em 

relação às atividades mais concretas realizadas na organização, pode-se classificar este 

conceito de acordo com seus objetivos ao agir sobre outros recursos e capacidades.  

Uma capacidade é dita operacional, de zero ordem ou ordinária, quando se relaciona 

diretamente aos produtos e serviços oferecidos por uma organização, bem como às suas 

receitas e despesas, impactando diretamente no desempenho organizacional. Em outras 

palavras, permite à organização sobreviver, através de suas operações básicas, de maneira 

contínua, usando aproximadamente as mesmas técnicas na mesma escala para dar suporte a 

produtos e serviços existentes para a mesma população de clientes (HELFAT; WINTER, 

2011). 

Por outro lado, capacidades dinâmicas ou de segunda ordem são aquelas que 

possibilitam mudanças nas capacidades ordinárias, agindo sobre elas (WINTER, 2003;  

ZOLLO; WINTER, 2002). São ainda definidas como a habilidade da organização em integrar, 

construir e reconfigurar competências internas e externas para lidar com ambientes de rápida 
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mudança (TEECE et al., 1997). Possibilitam assim, que organizações intencionalmente criem, 

estendam ou modifiquem sua base de recursos8 (HELFAT et al., 2009). 

Estas podem ser especificamente reconhecidas em processos como desenvolvimento 

de novos produtos e fusões e alianças. Dependendo do mercado, elas podem se mostrar 

diferentes: em mercados mais moderados, capacidades dinâmicas são processos estáveis com 

resultados previsíveis; em mercados dinâmicos e mais voláteis, tomam a forma de processos 

de natureza experimental com resultados imprevisíveis (EISENHARDT; MARTIN, 2000). 

Não apenas as mudanças rápidas que ocorrem no ambiente externo, mas também 

aquelas imprevisíveis e diversificadas em direção justificam que as organizações 

desenvolvam capacidades desta natureza (ZOLLO; WINTER, 2002). 

As organizações devem manter um equilíbrio quanto ao desenvolvimento e 

manutenção destes dois tipos de capacidades. Enquanto que necessita manter um desempenho 

superior baseado nas atividades que caracterizam suas operações diárias, como produção, 

distribuição, vendas, mecanismos de precificação e comercialização, as quais refletem a 

habilidade em realizar atividades funcionais básicas, precisam também sistematicamente 

adaptar suas entidades de mais baixo nível, como outras capacidades e rotinas operacionais, 

ao ambiente dinâmico, através de atividades de pesquisa e desenvolvimento, fusões e 

aquisições, por exemplo.  

Uma ênfase nas capacidades operacionais pode levar a organização a não se adaptar às 

mudanças ambientais ou não realizar inovações necessárias para sua sobrevivência de longo 

prazo. A possibilidade de coexistirem em um mesmo ambiente organizacional torna difícil 

compreender a separação entres estes dois tipos de capacidades (HELFAT; WINTER, 2011). 

Neste sentido, enquanto os investimentos em capacidades dinâmicas são tipicamente 

de longo prazo, em um ambiente de competição e crescimento no mercado organizações 

tendem a ser pressionadas a realizarem mais investimentos em capacidades operacionais, 

caracterizados como de curto prazo, tendo em vista a demora em visualizar resultado 

envolvido nos primeiros investimentos e a necessidade em crescimento imediato advindo 

destes últimos (RAHMANDAD, 2012). O quadro conceitual a seguir lista características das 

capacidades organizacionais. 

 

 

 

                                                           
8 Os autores conceituam uma base de recursos como ativos ou recursos tangíveis, intangíveis ou humanos bem 
como capacidades que a organização possui, controla ou tem acesso de maneira preferencial. 
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Quadro 2– Características relevantes das capacidades organizacionais 
CARACTERÍSTICAS DAS CAPACIDADES REFERÊNCIAS 

Permitem mobilizar/agir sobre os demais recursos 
e capacidades, buscando aumentar suas 
produtividades. 

(AMIT; SCHOEMAKER, 1993;  GRANT, 2010) 

Têm um propósito organizacional claro, 
intencional e específico. Possibilitam preencher a 
lacuna entre intenção e resultado. 

(DOSI et al., 2000) 

Refletem um comportamento organizacional 
padronizado, responsável pela sua manutenção. 
Capacidades são formadas por rotinas. 

(FELDMAN; PENTLAND, 2003;  WINTER, 2000) 

Se reflete na realização de atividades confiáveis e 
minimamente satisfatória, aspectos reconhecidos 
pelos membros da organização. 

(HELFAT; PETERAF, 2003;  SCHREYÖGG; 
KLIESCH‐EBERL, 2007) 

Classificam-se como operacionais (atividades 
funcionais básicas) e dinâmicas (atividades de 
adaptação ao ambiente competitivo). Capacidades 
dinâmicas agem sobre as operacionais. 

(HELFAT et al., 2009;  HELFAT; PETERAF, 2003;  
TEECE et al., 1997;  WINTER, 2003) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 
 

As capacidades habilitadas pela TI, por exemplo, exibem estes aspectos apresentados 

no quadro e sua caracterização e relação com os ativos e recursos será apresentada no 

próximo tópico. 

 

2.3. ATIVOS, RECURSOS E CAPACIDADES DE TI 

 

De maneira geral, compreende-se que a área de TI deve prover apoio às demais áreas 

de maneira que capacidades habilitadas pela TI surjam nestas relações. Nesta visão, algumas 

definições sobre os termos envolvidos nesta afirmação parecem apropriadas, além da 

apresentação de alguns modelos que consideram o valor estratégico dos recursos e 

capacidades de TI. 

Apesar de teorias como custo de transação, teoria da coordenação e de trocas sociais 

serem adotadas na compreensão do valor da TI para as organizações, a VBR tem sido um 

suporte teórico dominante neste aspecto (LIANG et al., 2010), principalmente ao buscar 

explicar a relação entre os recursos de TI e indicadores relacionados ao desempenho 

organizacional. 

Mais especificamente, a VBR fornece critérios para identificar recursos de TI 

estratégicos, permitindo ainda que diferentes recursos de TI sejam comparados em relação aos 

seus impactos no desempenho organizacional. Por fim, possibilita que recursos de TI com 

outros recursos organizacionais sejam considerados em uma mesma estrutura conceitual, 

promovendo pesquisas entre áreas distintas (WADE; HULLAND, 2004). 
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Em geral, a literatura reconhece que recursos de TI podem ter valor, principalmente 

quando se consideram outros fatores internos ou externos (MELVILLE et al., 2004). No 

entanto, embora o valor gerado seja um importante indicador estratégico, mostra-se como 

condição necessária mais não suficiente quando se analisa o impacto na vantagem 

competitiva, sendo necessário considerar os demais critérios de relevância estratégica 

proposta pela VBR (BARNEY; CLARK, 2007). 

Nesta lógica, Piccoli e Ives (2005) propõem um modelo que busca explicar como 

iniciativas estratégicas dependentes de TI favorecem a vantagem competitiva sustentável ao 

possibilitarem às empresas erguerem barreiras a erosão para impedir que os competidores 

repliquem suas estratégias.  

Estas barreiras podem ser de recursos de TI, relacionados a infraestrutura (base do 

portfólio de TI disponível na empresa) e repositórios de TI (coleção de dados organizados 

estruturados, usados para dar suporte às decisões), bem como de capacidades, como 

habilidades técnicas, de gestão e de relacionamentos internos ou externos. Tais barreiras 

podem ainda ser baseadas na complementaridade, quando as iniciativas estratégicas de TI 

usam recursos organizacionais estruturados em um sistema de atividades (PICCOLI; IVES, 

2005). Os autores ainda relacionam os processos de acumulação interna e aprendizado como 

mecanismos para o alcance e manutenção destas barreiras a erosão.  

O modelo proposto pelos autores sugere que existem direcionadores como os ativos e 

capacidades de TI responsáveis por erguer barreiras a erosão através de mecanismos de 

acumulação e aprendizado. Tendo o ambiente competitivo como um fator mediador, tais 

barreiras podem levar as empresas a vantagens competitivas sustentáveis. A figura 1 abaixo 

exibe este modelo. 

 

Figura 1 – Modelo de Iniciativas Estratégicas de TI9 

 
Fonte: Piccoli e Yves (2005) 

 

                                                           
9 Tradução dos termos da figura. Response-Lag Drivers: Direcionadores no atraso de respostas, Barriers to 
Erosion: Barreiras contra erosão, Sustained Competitive Advantage: Vantagem Competitiva Sustentável, 
Competitive Environment: Ambiente Competitivo. 
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Em uma perspectiva mais processual, Wade e Hulland (2004) posicionam os recursos 

de TI nos processos de criação e sustentação de vantagem competitiva, ao proporem que 

recursos de TI focados internamente, ou seja, desenvolvidos dentro da empresa em resposta a 

requisitos de mercado ou oportunidades, bem como aqueles que fazem a ligação entre o 

contexto interno e externo tendem a impactar mais fortemente na construção de vantagem 

competitiva do que recursos focados externamente (voltados para antecipar tendências de 

mercado, estender relacionamentos com clientes ou compreender melhor os concorrentes). 

Por outro lado, recursos externos e de ligação tendem a ter um impacto mais duradouro na 

sustentação de vantagem competitiva do que os recursos internos. Isso ocorre principalmente 

em ambientes mais complexos e dinâmicos (STOEL; MUHANNA, 2009). 

Em outro modelo, ao investigar como recursos e capacidades de TI afetam o 

desempenho organizacional, Ravichandran e Lertwongsatien (2005) constataram que as 

capacidades funcionais e tipicamente construídas pelos setores de TI das organizações, como 

as capacidades de planejamento, operações e desenvolvimento de sistemas, quando dão 

suporte ao desenvolvimento das competências principais da organização, explicam a variação 

no desempenho organizacional. Este processo resulta em ativos de TI difíceis de serem 

imitados, já que os concorrentes não conseguem criar conjuntos similares complementares de 

ativos de TI e organizacionais. 

Diante da diversidade de conceitos no contexto da VBR a respeito de ativos, recursos 

e capacidades, faz-se necessário esclarecer estes significados para a área de Sistemas de 

Informações (SI).  

Os ativos de TI são conceituados como tecnologias usadas para processamento, 

armazenamento e disseminação de dados e informações em formato digital. Caracterizam-se 

como amplamente disponíveis no mercado, e, portanto, commodities que podem ser 

adquiridas facilmente pelas empresas (CARR, 2003;  NEVO; WADE, 2010).  

São, portanto, desprotegidos de mecanismos de isolamento e barreiras de erosão, 

perdendo seu potencial estratégico quando considerados isoladamente. Compreendem tais 

elementos de TI os componentes e plataformas de hardware, ambientes e aplicações de 

softwares e repositórios de dados (PICCOLI; IVES, 2005). 

Os recursos humanos de TI e os ativos de TI de infraestrutura, relevantes para esta 

pesquisa, serão apresentados a seguir e posteriormente as capacidades de TI, já que 

importantes pesquisas consideram a combinação entre estes fatores como estratégicos 

(MELVILLE et al., 2004;  POWELL; DENT-MICALLEF, 1997). 
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2.3.1. Ativos de Infraestrutura de TI 

 

A infraestrutura de TI pode ser conceituada como um conjunto de ativos tangíveis 

compartilhados responsável por fornecer a base para as aplicações de TI atuais e iniciativas 

futuras. Estes ativos incluem principalmente as plataformas tecnológicas (tanto de hardware 

quanto de software), tecnologias de redes e telecomunicações, dados críticos compartilhados e 

aplicações de software essenciais (BYRD; TURNER, 2000;  DUNCAN, 1995).   

Além destes componentes tecnológicos tradicionalmente vinculados ao conceito de 

infraestrutura, outros três elementos fazem parte dela, como os recursos humanos, serviços 

compartilhados de TI e aplicações padronizadas de apoio (WEILL; VITALE, 2002). 

Os recursos humanos de infraestrutura, relacionados a habilidades, conhecimento e 

experiência, possibilitam vincular estes elementos tecnológicos a serviços de TI 

compartilhados essenciais para a condução dos negócios e compreendidos pelos gestores, 

como serviços de canais de relacionamentos internos e externos e de comunicação (através de 

e-mails, web sites, videoconferências, etc.), serviços de segurança e gestão de riscos, serviços 

de acesso e disponibilização de dados, padrões arquiteturais, dentre outros (WEILL; 

SUBRAMANI; BROADBENT, 2002). 

Outro elemento relevante da infraestrutura de TI são as aplicações estáveis 

padronizadas e compartilhadas que existem sobre as camadas anteriores de serviços de TI. 

Estas são incorporadas à infraestrutura para que haja redução de custos, aumento na 

padronização e melhoria no tempo de desenvolvimento de novas aplicações que as utilizem 

como base. Sistemas de gestão de recursos humanos, folha de pagamento ou mesmo os 

sistemas integrados de gestão são classificados como aplicações padronizadas.  

Assim, as aplicações mais especializadas do negócio, muitas vezes responsáveis pela 

inteligência e vantagem competitiva, são executadas sobre estas quatro camadas de: 

componentes de TI tradicionais; recursos humanos dedicados; serviços necessários; e 

aplicações compartilhadas e padronizadas. Este modelo é exibido na figura 2 a seguir. 
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Figura 2 – Modelo de 4 camadas da infraestrutura de TI.10 

 
Fonte: (WEILL; BROADBENT, 1998). 

 

Algumas importantes propriedades devem ser consideradas quando se trata da 

infraestrutura de TI. Keen (1993) classifica a infraestrutura de TI em termos de alcance e 

escopo. O alcance determina a conectividade da organização com múltiplas plataformas, 

sejam estas locais ou remotas. Define, portanto, até onde a localização da infra de TI pode ser 

estendida ao unificar seus elementos entre si ou com outras plataformas. O escopo se refere à 

compatibilidade dos elementos da infraestrutura e determina as informações que podem ser 

compartilhadas direta e automaticamente entre serviços e sistemas.  

Duncan (1995) inclui ainda uma terceira dimensão: a modularidade, relacionada a 

habilidade de adicionar, alterar ou remover qualquer componente da infraestrutura sem 

implicar em maiores custos ou esforços. Tem relação com o grau com que estes elementos 

podem ser difundidos na infraestrutura ou facilmente suportados por ela. 

Sob a perspectiva estratégica, os ativos de TI que compõem uma infraestrutura são 

considerados como facilmente disponíveis no mercado, por carecerem de especificidade, no 

sentido de que, embora sejam usados em certas unidades organizacionais, podem ser adotadas 

por quaisquer organizações sem estarem necessariamente vinculadas a uma organização em 

particular (RAY et al., 2005). 

No entanto, o processo de integrar estes componentes no contexto estratégico da 

organização é complexo e difícil de ser compreendido (BHARADWAJ, A., 2000), leva tempo 

e requer aprendizado pela experiência (PICCOLI; IVES, 2005). Isto pode ser verificado 

                                                           
10 Tradução dos termos da Figura. IT Infrastructure: Infraestrutura de TI, Local Applications: Aplicações locais, 
Shared and Standard IT Applications: Aplicações de TI Compartilhadas e Padronizadas. Shared Information 
Technology Services: Serviços de TI Compartilhados. Human Information Technology Infrastructure: 
Infraestrutura de Recursos Humanos de TI. Information Technology Components: Componentes de TI.  
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principalmente quando se consideram não os elementos tecnológicos de uma infraestrutura, 

mas também outras dimensões como a interação entre os aspectos humanos com estes 

componentes técnicos e as atividades e processos responsáveis pela capacidade (FINK; 

NEUMANN, 2009). 

Ao analisar como capacidades são criadas para dar sustentação à estratégia de 

comércio eletrônico para a bolsa de valores de Guayaquil, Montealegre (2002) destaca a 

importância estratégica do sistema de transações eletrônicas da organização e outros 

componentes de hardware e software adquiridos, possibilitando flexibilidade e integração com 

parceiros externos. O autor descobriu o valor destes ativos ao apoiar processos de integração 

deles em atividades essenciais, experimentação e fortalecimento dos relacionamentos com 

parceiros externos. 

Neste sentido, uma maneira mais efetiva de se mensurar o retorno sobre investimentos 

realizados considerando os componentes tecnológicos de uma infraestrutura TI é analisar o 

impacto dos serviços fornecidos por estes componentes para a organização (WEILL; 

SUBRAMANI; BROADBENT, 2002). 

 

2.3.2. Recursos Humanos de TI: Conhecimento técnico e negocial 

 

Dada a natureza intensiva em conhecimento das atividades ligadas à TI, em que são 

necessárias habilidades específicas para serem realizadas em um contexto organizacional, 

duas dimensões de recursos humanos são relevantes neste contexto: habilidade técnica e 

habilidade negocial. 

A habilidade negocial refere-se a extensão com o que os profissionais da área de TI 

tem conhecimento sobre aspectos específicos da realidade organizacional, possibilitando a 

criação e desenvolvimento de rotinas em que atividades de TI ocorram alinhadas a este 

contexto particular (RAVICHANDRAN; LERTWONGSATIEN, 2005).  

Conhecer sobre como funcionam as demais unidades organizacionais permite que os 

profissionais de TI sejam mais efetivos no planejamento, concepção, implementação e apoio 

ao uso das aplicações implantadas na organização, levando ao aumento no desempenho das 

demais funções organizacionais (RAY et al., 2005).  

Estas habilidades têm sido reconhecidas como estratégicas dentro da VBR, já que 

muitas vezes envolvem conhecimento tácito, construído em torno de diversas pequenas 

decisões difíceis de serem reproduzidas, incorporado ao contexto organizacional ao longo do 

tempo (BARNEY; CLARK, 2007).  
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Além disso, elas dependem do relacionamento constante entre o pessoal de TI com os 

de outras áreas funcionais da organização e com outros atores externos como os clientes, por 

exemplo, caracterizando-o como um processo socialmente complexo. Estas interações, ao 

aumentarem o conhecimento sobre o domínio do negócio por parte do pessoal de TI, resultam 

em resolução de problemas de maneira mais efetiva e redução de custos associados a projetos 

(ETHIRAJ et al., 2005;  ROSS et al., 1996).  

A habilidade técnica se refere ao know-how necessário para desenvolver aplicações de 

TI usando os ativos tecnológicos disponíveis e operá-las para construir produtos e fornecer 

serviços. Envolvem conhecimento sobre alguma linguagem de programação, sobre protocolos 

de comunicação e sobre sistemas operacionais, por exemplo (BARNEY; CLARK, 2007).  

Apesar da relativa mobilidade desta habilidade entre organizações provocada pela 

rotatividade de pessoal de TI, alguns aspectos são difíceis de serem mobilizados e copiados, 

como ativos de conhecimento em nível corporativo e habilidade de integração entre 

tecnologias (WADE; HULLAND, 2004). 

Neste sentido, Bharadwaj (2000) destaca que a habilidade técnica pode trazer 

benefícios para organização provenientes da função de TI como a integração da TI aos 

processos de planejamento mais efetivamente, a concepção e desenvolvimento de aplicações 

confiáveis que apoie as necessidades da organização, integração com as demais unidades 

organizacionais e antecipação de necessidades futuras do negócio. 

 

2.3.3. Definições de Capacidades de TI 

 

As capacidades de TI têm sido reconhecidas na literatura como fator mais apropriado 

de contribuição dos recursos de SI no desempenho organizacional e vantagem competitiva 

(LIANG et al., 2010). Estas podem ser definidas como as habilidades e práticas que se 

complementam, realizadas pela organização para mobilizar e desenvolver recursos baseados 

na TI em combinação com outros recursos e capacidades (ARAL; WEILL, 2007;  

BHARADWAJ, A., 2000).  

Esta definição explicita a necessidade das organizações em realizar atividades 

equilibradas na gestão de seus recursos (ou ativos) de TI: é na maneira que realizam utilizam 

estes recursos a partir de combinações, alocações e integrações, que pode haver um impacto 

na efetividade organizacional (MAKADOK, 2001;  SIRMON et al., 2007). 

Em uma perspectiva mais relacionada a função da TI, capacidades são desenvolvidas 

ao longo do tempo através do desenvolvimento, avaliações e refinamentos de rotinas que 
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possibilitam a esta área fornecer serviços baseados na TI para a organização 

(RAVICHANDRAN; LERTWONGSATIEN, 2005). Isto demonstra a importância no 

refinamento de rotinas organizacionais relacionadas às atividades realizadas pelo setor de TI, 

resultando em maior desempenho destas.  

Ao detalhar tais atividades, Ross et al. (1996) define capacidade de TI como a 

habilidade organizacional em identificar sistemas que atendam às necessidades 

organizacionais, desenvolver estes sistemas de maneira efetiva em custos e oferecer suporte 

em longo prazo para eles.  

Assim, pode-se considerar que este conceito envolve complexos conjuntos de recursos 

relacionados a TI, habilidades e conhecimentos, exercitados através de processos 

organizacionais que possibilita à organização coordenar atividades e fazer uso dos ativos de 

TI para prover os resultados desejados (STOEL; MUHANNA, 2009).  

Em geral, capacidades de TI podem ser abordadas sob uma perspectiva interna ou 

externa (HULLAND; WADE; ANTIA, 2007;  STOEL; MUHANNA, 2009). Capacidades 

focadas externamente são habilidades e conhecimentos que ajudam à organização a identificar 

mudanças ambientais e realizar adaptações em tempo a estas alterações relacionadas tanto ao 

mercado quanto às necessidades de clientes e fornecedores, estando mais aproximado das 

demandas de mercado ao antecipar tendências e construir relacionamentos duradouros com 

estes atores.  

Por outro lado, capacidades direcionadas para o ambiente interno ajudam a 

organização a prover produtos e serviços confiáveis e minimizar custos desnecessários, 

refletindo as operações internas da organização.  

A seguir, serão conceituadas as capacidades de TI relevantes para efeito desta 

pesquisa. Estas são apresentadas em um nível conceitual mais abrangente, de acordo com as 

orientações do Wade e Hulland (2004) que sugerem adotar esta abordagem quando se trata de 

pesquisas em SI a respeito de tecnologias específicas. 

 

2.3.4. Capacidade de Relacionamento externo 

 

Trata-se da habilidade organizacional em gerenciar relações entre a função de TI e 

atores externos à organização, como fornecedores, clientes ou parceiros (WADE; 

HULLAND, 2004).  

Quanto aos relacionamentos com fornecedores, o relacionamento externo deve 

favorecer uma seleção e contratação efetiva destes, além de assegurar a manutenção de um 



40 
 

padrão de desempenho e de comunicação para resolução de conflitos e problemas 

prontamente entre a organização de TI e este ator externo (FEENY; WILLCOCKS, 1998). 

Esta capacidade é construída também a partir de interações repetidas com clientes que 

se tornam efetivas em custo ao longo do tempo. Assim, refletem um conhecimento tácito e 

incorporado nas rotinas organizacionais. Isto ocorre pelo aprendizado da função de TI sobre 

aspectos como infraestrutura e incorporação do sistema de informações ao ambiente 

organizacional do cliente (ETHIRAJ et al., 2005). 

Como tais capacidades se apoiam na combinação entre recursos, levam um tempo para 

se desenvolver e são difíceis de serem imitadas por concorrentes, tornando-se potencialmente 

habilitadoras de vantagem competitiva para organizações que as constroem (DAY, 1994). 

 

2.3.5. Capacidade de Relacionamento Interno 

 

Esta refere-se à capacidade em promover um relacionamento duradouro entre os 

especialistas na função de TI da organização e os usuários da tecnologia, comumente gestores 

de unidades organizacionais (BHARADWAJ, A.; SAMBAMURTHY; ZMUD, 1999). 

Baseia-se no estabelecimento de um diálogo contínuo e extenso entre a função de TI e 

a comunidade de usuários, implicando na construção de confiança e compartilhamento de 

riscos (BHATT, G. D.; GROVER, 2005), bem como esforços para desenvolver a 

compreensão do potencial da TI pelos usuários, além de ajudar usuários e especialistas em TI 

a trabalharem juntos e garantir a satisfação e sentimento de propriedade por parte daqueles. 

Resulta em confiança mútua, harmonia de propósitos e comunicação facilitada entre estes dois 

atores (FEENY; WILLCOCKS, 1998).  

Ao analisar os efeitos de recursos e capacidades de TI no desempenho de organizações 

da indústria de seguros nos Estados Unidos, Ray et al. (2005) constataram que a capacidade 

de TI de valor, rara e difícil de ser imitada, baseada no conhecimento compartilhado e 

entendimento comum entre a função de TI e os gestores de relacionamento com clientes, 

revelou-se crítica no desempenho dos processos de atendimento aos clientes. 

Em outro estudo, Bhatt e Grover (2005) classificam capacidades de relacionamento 

interno como competitivas, já que possuem valor, estão heterogeneamente distribuídas e 

mostram-se como difíceis de serem transferidas entre organizações distintas. Além disso, 

obedecem a uma dinâmica de learning by doing tornando-as bastante específicas da 

organização e desenvolvidas ao longo de anos. 
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2.3.6. Capacidade em responder ao ambiente 

 

Envolve a captura sistemática de informações de fontes externas bem como a 

disseminação desta inteligência dentro da organização, possibilitando que esta responda 

rapidamente ao aprendizado gerado (WADE; HULLAND, 2004).  

Neste contexto, as organizações podem desenvolver mecanismos de coordenação de 

atividades para entender, colaborar e responder às necessidades de seus clientes. A partir das 

informações advindas do relacionamento com eles, pode fornecer respostas apropriadas as 

suas necessidades (RAPP; TRAINOR; AGNIHOTRI, 2010).  

O reconhecimento do valor de informações externas novas, sua aquisição e 

assimilação, além da exploração e uso destas informações nas operações produtivas da 

organização - conhecida na literatura como “capacidade absorvedora” - é crítico para 

capacidade da organização em inovar (COHEN; LEVINTHAL, 1990). Dessa maneira, é 

possível estabelecer o equilíbrio entre as operações organizacionais e o ambiente de mercado 

uma vez que este equilíbrio tenha sido perturbado (BHATT, G., 2000). 

 

2.3.7. Capacidade de Planejamento e Mudança em TI 

 

Esta capacidade se relaciona a habilidade em antecipar crescimento e mudanças 

futuras das necessidades organizacionais, através dos ativos de TI, e selecionar plataformas de 

hardware, software, banco de dados e redes que possam acomodar estas mudanças. Inclui 

ainda a efetiva gestão destas mudanças e crescimento da tecnologia resultante 

(BHARADWAJ, A., 2000;  WADE; HULLAND, 2004). 

Esta é uma importante capacidade, já que possibilita a identificação das prioridades 

organizacionais e a garantia de que os objetivos e iniciativas da função de TI estejam 

alinhados com estas prioridades, possibilitando, por exemplo, a identificação e construção de 

aplicações de TI estratégicas (RAVICHANDRAN; LERTWONGSATIEN, 2005).  

Diversos modelos conceituais de alinhamento de TI com a estratégia foram 

desenvolvidos para ressaltar a importância em se alinhar os ativos de TI com as necessidades 

organizacionais de longo prazo. Esta integração pode ser alcançada adotando abordagens 

diversas como a diminuição de lacunas entre áreas funcionais distintas através de 

comunicações bem estabelecidas, clareza na arquitetura corporativa para os envolvidos e 

medições constantes no desempenho a monitoramento das atividades (CHEN, H.-M., 2008). 
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2.3.8. Capacidade Técnica em TI 

 

Refere-se ao know-how necessário para projetar e desenvolver sistemas de 

informações efetivos usando a tecnologia disponível, bem como usar, aplicar e gerenciar este 

conhecimento para produzir bens e serviços (BARNEY; CLARK, 2007;  HULLAND et al., 

2007;  PICCOLI; IVES, 2005). Envolve, portanto o conhecimento sobre linguagens de 

programação e de banco de dados, ambientes de desenvolvimento, padrões arquiteturais, 

sobre protocolos de comunicação e sistemas operacionais, por exemplo.  

Tipicamente, como as habilidades técnicas são explicitamente codificadas e devido a 

grande mobilidade de pessoal especialista entre organizações, esta capacidade muitas vezes 

não é considerada como responsável pela vantagem competitiva nas organizações, já que não 

obedece ao pressuposto de heterogeneidade de recursos (BARNEY; CLARK, 2007;  MATA 

et al., 1995). 

Por outro lado, algumas habilidades são tipicamente difíceis de serem imitadas 

relacionadas a capacidade técnica, como o domínio a adoção dos ativos de conhecimento em 

nível corporativo, necessários para codificação das regras de negócios de uma organização e 

habilidades de integração tecnológica, específicas da realidade organizacional (WADE; 

HULLAND, 2004). 

 

2.3.9. Capacidade de Pesquisa e Desenvolvimento em TI 

 

Esta é uma capacidade essencialmente voltada para o futuro e refere-se a habilidade 

organizacional em realizar experimentações com novas tecnologias, procurando adequá-las à 

realidade organizacional e mensurando possíveis benefícios, além de manter um nível de 

alerta para tendências e tecnologias emergentes que permita à organização rapidamente ter 

vantagem caso adote estes avanços (WADE; HULLAND, 2004). 

Esta capacidade possibilita que tecnologias não se tornem obsoletas e comprometam o 

crescimento organizacional, bem como possibilitam o provimento de flexibilidade às escolhas 

estratégicas futuras da organização. 

 

2.3.10. Capacidade de Operações de TI Efetivas 

 

Diante da penetração atual da TI nos processos e estrutura organizacional, falhas na 

disponibilidade e desempenho dos sistemas podem resultar em grandes perdas financeiras. 



43 
 

Assim, para as organizações, a própria operação do negócio depende das operações confiáveis 

e eficientes realizadas direta ou indiretamente pelos seus ativos de TI. 

Nesta visão, a capacidade de operações efetivas se relaciona com a habilidade de 

fornecer operações de TI efetivas em custos e eficientes, de maneira contínua, evitando altos 

custos excedentes e persistentes, downtimes desnecessários e outras falhas nos sistemas, que 

possam impactar em sua disponibilidade (ROSS et al., 1996;  WADE; HULLAND, 2004). 

Processos sofisticados e maduros de operações em TI incluem planos de emergência, 

recuperação de cópias de segurança, controle de segurança dos dados, ajustes no desempenho, 

manutenção e controle dos sistemas (RAVICHANDRAN; LERTWONGSATIEN, 2005), 

todos com o objetivo de manter as atividades organizacionais estáveis ou recuperar de 

maneira rápida e confiável a disponibilidade dos sistemas de informações na ocorrência de 

situações inesperadas. 

 

2.3.11. Capacidade de Infraestrutura de TI Flexível 

 

A flexibilidade na infraestrutura de TI se refere ao nível de compartilhamento e 

reutilização dos recursos componentes desta infraestrutura, possibilitando que sejam adotados 

para diversos fins diferentes. Organizações que possuem esta capacidade levam sua 

infraestrutura de TI a se adaptar aos requisitos de negócios em mudança através da 

escalabilidade ou alcance desta estrutura e modularidade ou extensão com o qual os dados são 

disponibilizados (DUNCAN, 1995;  FINK; NEUMANN, 2009;  KEEN, 1993).  

Quando esta estrutura apresenta incompatibilidades entre seus elementos, há uma 

restrição considerável nas escolhas organizacionais quanto aos seus ativos de TI. Do 

contrário, quando o escopo da infraestrutura é estendida (para fornecedores ou clientes, por 

exemplo), as operações da empresa tornam-se mais otimizadas. 

Assim, uma infraestrutura de TI flexível permite às organizações entregar soluções 

técnicas de maneira rápida e efetiva (BYRD; TURNER, 2001). Dados e aplicações 

reutilizáveis, por exemplo, podem acelerar o prazo de entrega de aplicações reduzindo a 

necessidade de novos desenvolvimentos e facilitando a integração com sistemas legados. 

Além disso, esta flexibilidade permite que novas tecnologias sejam integradas a estrutura já 

existente (RAVICHANDRAN; LERTWONGSATIEN, 2005). 

Diante destas considerações, uma infraestrutura de TI flexível pode ser considerada 

como provendo vantagem competitiva para as organizações (BYRD; TURNER, 2001), 

principalmente quando combinado com a capacidade de responder ao ambiente, apoiando 
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atividades como criação e disseminação de informações na organização (BHATT, G. et al., 

2010).  

Esta capacidade torna-se ainda mais importante em situações onde produtos ou 

serviços mudam rapidamente, há necessidade constante de se capturar sinergias entre 

unidades organizacionais distintas, os processos de planejamento consideram a integração 

entre a TI e as necessidades organizacionais e existe a necessidade de se traçar estratégias de 

longo prazo (BROADBENT; WEILL; NEO, 1999). 

 O quadro 3 a seguir apresenta as capacidades de TI explicadas junto com as 

referências adotadas. 

 

Quadro 3 – Capacidades de TI relevantes identificadas na literatura. 
CAPACIDADE DE TI DEFINIÇÃO REFERÊNCIAS 

Capacidade de 
Relacionamento Externo 

Habilidade organizacional em gerenciar 
relações entre a função de TI e clientes, 
parceiros ou fornecedores, externos à 
organização. 

(DAY, 1994;  ETHIRAJ et al., 
2005;  FEENY; WILLCOCKS, 
1998;  WADE; HULLAND, 
2004) 

Capacidade de 
Relacionamento Interno 

Refere-se a capacidade em promover um 
relacionamento duradouro entre os 
especialistas na função de TI da organização e 
os usuários da tecnologia, comumente 
gestores de unidades organizacionais. 

(BHARADWAJ, A. et al., 1999;  
BHATT, G. D.; GROVER, 2005;  
FEENY; WILLCOCKS, 1998) 

Capacidade em responder 
ao ambiente 

Captura sistemática de informações de fontes 
externas bem como a disseminação desta 
inteligência dentro da organização, 
possibilitando que esta responda rapidamente 
a este aprendizado 

(BHATT, G., 2000;  COHEN; 
LEVINTHAL, 1990;  RAPP et 
al., 2010;  WADE; HULLAND, 
2004) 

Capacidade de 
Planejamento e Mudança 
em TI 

Habilidade em antecipar mudanças futuras das 
necessidades organizacionais e selecionar 
plataformas de TI que possam acomodar estas 
mudanças, além de efetivamente gerenciar 
estas mudanças e crescimento da tecnologia 
resultante 

(BHARADWAJ, A., 2000;  
RAVICHANDRAN; 
LERTWONGSATIEN, 2005;  
WADE; HULLAND, 2004) 

Capacidade Técnica em TI 

Know-how necessário em projetar e 
desenvolver sistemas de informações efetivos 
usando a tecnologia disponível, bem como 
usar, aplicar e gerenciar este conhecimento 
para produzir bens e serviços 

(BARNEY; CLARK, 2007;  
HULLAND et al., 2007;  MATA 
et al., 1995;  PICCOLI; IVES, 
2005) 

Capacidade de Pesquisa e 
Desenvolvimento em TI 

Habilidade organizacional em realizar 
experimentações com novas tecnologias e 
manter um nível de alerta para tendências e 
tecnologias emergentes 

(WADE; HULLAND, 2004) 

Capacidade de Operações 
de TI Efetivas 

Habilidade de fornecer operações de TI 
efetivas em custos e eficientes, de maneira 
contínua, evitando altos custos excedentes e 
persistentes, downtimes desnecessários e 
outras falhas nos sistemas 

(ROSS et al., 1996;  WADE; 
HULLAND, 2004) 

Capacidade de 
Infraestrutura de TI 
Flexível 

Refere-se à habilidade organizacional da infra 
de TI adaptar-se a requisitos de negócios em 
mudança através da escalabilidade (expansão 
de capacidades) ou modularidade 
(incorporação/exclusão de elementos da infra) 

(BHARADWAJ, A., 2000;  
BYRD; TURNER, 2000;  FINK; 
NEUMANN, 2009) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 
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2.4. COMPLEMENTARIDADE DE RECURSOS 
 

A noção de complementaridade foi originalmente proposta pelo economista 

Edgeworth para explicar a ideia de que o aumento em um fator11 irá potencializar os 

benefícios de se aumentar seus fatores complementares (BARUA; LEE; WHINSTON, 1996).  

Posteriormente, Milgrom e Roberts (1995) adotaram este conceito na compreensão de 

padrões decisórios relacionados a aspectos como estratégia e estrutura organizacional no 

contexto das indústrias modernas, de maneira que esta teoria vem sendo usada nos estudos 

sobre manufatura demonstrando que as abordagens de produção atuais devem funcionar como 

um sistema integrado e não um conjunto de fatores independentes.  

Estes autores propuseram uma definição geral, explicando que atividades ou ativos são 

mutualmente complementares se o retorno marginal de uma atividade aumenta o nível de 

outra atividade. Como exemplo, quando uma indústria aumenta a confiabilidade de seu 

produto investindo em maior controle de qualidade, este produto torna-se mais atrativo ao se 

estender sua garantia (STIEGLITZ; HEINE, 2007). Assim, um aumento no ativo “qualidade” 

denota incremento em um fator complementar, sua “garantia”. 

De maneira geral, além das contribuições das pesquisas em VBR, apresentadas em um 

tópico posteriormente, grande parte da literatura sobre complementaridade entre ativos e 

recursos tem recebido contribuições de estudos em áreas como inovações e aquisições.  

Isto pode ser explicado em parte pela relação entre estas áreas, visto que a necessidade 

por maior velocidade das inovações e em serem adotadas de maneira competitiva pode levar 

muitas empresas a buscar fusões e aquisições, resultando em combinações entre recursos 

(HAGEDOORN, 2002). Nos estudos sobre inovações, Teece (1986) foi o primeiro autor a 

reconhecer explicitamente o papel dos ativos complementares em um contexto estratégico. 

Posteriormente, outros autores passaram a reconhecer a importância do conceito no contexto 

dos critérios estratégicos estabelecidos pela VBR (AMIT; SCHOEMAKER, 1993;  BLACK; 

BOAL, 1994;  DIERICKX; COOL, 1989).  

Nos próximos tópicos, serão apresentadas estas perspectivas e em seguida como a 

VBR aborda o conceito de complementaridade. Por fim, o conceito será explorado de acordo 

com a área de Sistemas de Informação. 

 

                                                           
11

 Nesta pesquisa, o conceito de fator se diferencia da noção de ativo, pois ativo é necessariamente possuído 
pela organização, enquanto que um fator pode implicar em propriedade (ser possuído) ou ser controlado pela 
organização (BLACK; BOAL, 1994). Clientes e fornecedores, por exemplo, podem estar sob controle de uma 
organização, mas não são propriedade dela (WARREN, 2002). Portanto, são fatores e não ativos. 
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2.4.1. Complementaridade em Fusões e Aquisições 

 

Em geral, é difícil para uma organização possuir todos os recursos necessários no 

desenvolvimento e sustentação de sua vantagem competitiva, enquanto busca construir novas 

vantagens (HARRISON et al., 2001). Neste sentido, a complexidade tecnológica envolvida 

em inovações de produtos e serviços aumenta a interdependência entre organizações, levando-

as muitas vezes a operações de fusão ou aquisição com outras. 

Na literatura relacionada a estudos sobre aquisições, o papel das complementaridades 

entre as organizações é considerado como de valor durante e após este processo, e seu 

impacto reconhecido no desempenho superior da organização (HITT et al., 1998).  

Apoiadas na VBR, pesquisas em aquisições ressaltam que os benefícios sinérgicos das 

combinações entre recursos de organizações distintas tendem a ser únicos, de valor e difíceis 

de imitar (pela especificidade do recurso resultante) quando considerada a complementaridade 

entre os recursos envolvidos.  

No entanto, tais benefícios são mais dificilmente alcançados pelas incertezas e 

ambiguidades que caracterizam a complementaridade entre recursos distintos, do que 

combinações entre recursos similares que tendem a produzir valor de curto prazo 

(HARRISON et al., 2001). Neste contexto, comparado a combinações entre recursos 

similares, que resultam em mudanças incrementais, as combinações realizadas entre recursos 

complementares levam a transformações estratégicas descontínuas e mais significativas 

(MAKRI; HITT; LANE, 2010). 

Um aspecto importante neste contexto é que gestores precisam ficar atentos quando 

buscam integrar recursos complementares que resultem em criação de valor e sinergia, pois 

percepções equivocadas a respeito de complementaridades tendem a gerar maiores prejuízos 

do que no caso de combinações entre recursos similares ou mesmo substituições, pelo maior 

impacto negativo das atividades redundantes (SIGGELKOW, 2002).  

Como exemplo, quando empresas intensivas em Pesquisa e Desenvolvimento são 

adquiridas, seus recursos tecnológicos tendem a complementar e gerar benefício mútuo com 

recursos de marketing de empresas que a adquirem. Similarmente, recursos relacionados a 

capacidade produtiva de grandes empresas pode ser complementado com aqueles 

tecnológicos das pequenas empresas, provendo maior flexibilidade às primeiras e acesso a 

novos mercados para as últimas (KING; COVIN; HEGARTY, 2003). 
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Por outro lado, este relacionamento caracteriza-se como de substituição quando se 

trata de recursos de tecnologia (similares) entre as duas organizações (KING; 

SLOTEGRAAF; KESNER, 2008). 

 

2.4.2. Complementaridade em estudos sobre Inovações 

 

Em uma pesquisa seminal, a explicitação da importância dos ativos complementares 

para estratégia foi apresentado na área de inovação por Teece (1986) ao investigar como os 

ganhos econômicos provenientes da inovação muitas vezes não são apropriados pela empresa 

que concebeu originalmente a inovação, mas sim por outras empresas concorrentes. 

O autor constatou que estes ganhos podem ser realizados quando, em condições de 

fácil imitação e mercados imperfeitos, o conhecimento relacionado diretamente à inovação, 

comumente tecnológico ou de engenharia, é combinado com outras funções organizacionais 

através de ativos complementares.  

Consequentemente, empresas concorrentes não conseguem imitar uma inovação 

quando não tem acesso aos ativos complementares necessários. Neste sentido, não adianta 

apenas criar valor, é preciso também adotar ativos complementares para se apropriar dos 

resultados econômicos de uma inovação, através de mecanismos de definição de preços, por 

exemplo (DUTTA; ZBARACKI; BERGEN, 2003), em complemento ao produto 

caracterizado como de inovação. 

Teece (1986) classificou estes ativos complementares em genéricos, especializados e 

co-especializados. Os ativos genéricos não precisam estar ligados à inovação específica, já 

que têm objetivos abrangentes. Podem, portanto, ser usados com outras finalidades. 

Já os especializados são aqueles em que existe dependência unilateral entre a inovação 

e o ativo complementar. Neste caso, estes ativos existem exclusivamente em função da 

inovação.  

Quando se trata dos ativos co-especializados, esta dependência é mútua, ou seja, os 

ativos influenciam e são influenciados pela inovação, levando ao incremento no valor de 

ambos. O papel dos ativos co-especializados têm recebido maior atenção nas pesquisas em 

VBR (AMIT; SCHOEMAKER, 1993). 

Teece (1986) destaca ainda que organizações possuidoras de ativos complementares 

especializados ou co-especializados tendem a obter maiores ganhos financeiros com a 

inovação. Neste contexto, é possível inclusive que imitadores superem inovadores quando 

possuem tais recursos complementares críticos.  
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Embora possam ser imitados mais facilmente, recursos complementares não 

especializados tendem a fornecer valor, principalmente quando usados de maneira flexível 

provendo uma “folga” para ações organizacionais em ambientes mais voláteis.  

Por outro lado, os ativos complementares especializados, geralmente limitados a um 

contexto específico, possibilitam que barreiras de imitação sejam erguidas (GRANT, 2010), 

mas podem reduzir a flexibilidade diante do ambiente. 

Assim, os ativos complementares, incorporados em funções como de marketing, 

publicidade, vendas, entrega, serviço ao consumidor, faturamento e cobrança, podem 

alavancar os ativos principais das empresas (TEECE, 1986), sendo tão importantes quanto 

estes para implementar inovações no mercado.  

Empresas que fornecem serviços de telecomunicações no Brasil, por exemplo, obtém 

diferenciação no mercado não por suas capacidades de inovação baseadas nas tecnologias em 

plataformas de telecomunicações (ativo considerado primário nesta indústria), mas pelo 

controle de ativos complementares relacionados aos serviços ao consumidor, serviços de TI e 

gestão de processos organizacionais (CUNHA, 2009). 

Tendo em vista a complexidade advinda de relacionamentos entre complementares e 

ao adotar as teorias baseadas em contratos e a VBR na dinâmica das inovações, Stieglitz e 

Heine (2007) pontuam que os recursos complementares aumentam problemas de incentivos 

internos e sua gestão tem impactos relevantes nas inovações das organizações.  Defendem 

com isso que se os recursos são complementares há uma necessidade clara de coordenação, já 

que nesta situação o valor de um recurso depende do valor do outro e a gestão de ambos deve 

ser consistente. Assim, é mais apropriado para organização desenvolver dois recursos ou 

atividades que se complementam ou não fazê-los, do que priorizar apenas um deles 

(STIEGLITZ; HEINE, 2007).  

Os autores propõem duas maneiras para gestão dos recursos complementares: quando 

se trata da criação de novos recursos ou capacidades, em um contexto em que estes são 

complementados às atividades da organização, faz-se necessário a intervenção direta da alta 

gestão, já que a gestores de mais baixo nível não poderiam realizar escolhas estratégicas de 

como combinar estes novos recursos, pois isso traria inconsistências ao sistema de atividades 

organizacionais como um todo.  

Em esforços de reengenharia, por exemplo, em que há a necessidade de que recursos 

complementares humanos e de TI sejam combinados de maneiras diferentes e inovadoras, 

necessita-se de uma visão mais abrangente da alta administração, já que gestores mais 

“locais” podem desconsiderar certos fatores complementares, existentes em outras partes da 
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organização, comprometendo os níveis dos fatores envolvidos nestes esforços (BARUA et al., 

1996). 

Quando se trata de uma situação em que os recursos complementares encontram-se 

inseridos em um contexto de estabilidade e a combinação entre eles já é reconhecida, a 

definição prévia de regras organizacionais e objetivos é suficiente para obter resultados 

superiores nestas combinações.  

Assim, de acordo com esta lógica temporal relacionada aos recursos complementares, 

Stieglitz e Heine (2007) assumem que em estágios iniciais, em que novas combinações são 

necessárias, deve ocorrer uma alta intensidade de intervenções estratégicas dos gestores da 

alta administração e em estágios avançados de maturidade, diante de uma forte 

complementaridade já estabelecida entre os recursos, o estabelecimento de regras e objetivos 

organizacionais é suficiente para manter a sinergia deste relacionamento. 

Por fim, a complementaridade entre capacidades organizacionais também é 

reconhecida como relevante em inovações. Em uma pesquisa realizada com indústrias 

chinesas, por exemplo, foi descoberto que dois tipos de capacidades de inovação: 

operacionais e de desenvolvimento de produtos, por exemplo, podem se complementar e 

contribuir para o desempenho de mercado das empresas, de maneira que a dinâmica do 

mercado é um fator de moderação para definir o impacto destas capacidades (ZHANG, J. A.; 

GARRETT-JONES; SZETO, 2013).  

 

2.4.3. Complementaridade na Visão Baseada em Recursos 

 

A literatura em VBR reconhece dois tipos de complementaridade entre recursos: a co-

presença e a co-especialização. O primeiro tipo de complementaridade reconhece que um 

aprimoramento no valor do recurso surge quando ele produz retornos maiores na presença de 

outro recurso do que se estivesse isolado. Nesse caso não há uma dependência (unidirecional 

ou bidirecional) entre os elementos combinados. Esta classificação é similar ao de ativo 

complementar genérico definido em (TEECE, 1986). 

Por outro lado, recursos complementares são co-especializados quando um recurso 

tem pouco ou nenhum valor sem o outro. Neste caso, não é possível obter resultados quando o 

recurso é considerado de maneira isolada, já que ele depende de um complementar 

(POWELL; DENT-MICALLEF, 1997). Esta definição é similar às classificações de 

especialização e co-especialização em (TEECE, 1986). 
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Apesar de reconhecer uma influência unidirecional (BLACK; BOAL, 1994), na 

perspectiva da visão de recursos uma interação de complementaridade tipicamente aumenta o 

valor para ambos os recursos complementares, caracterizando esta relação como de interação 

mútua entre estes elementos (AMIT; SCHOEMAKER, 1993). 

Esta visão é compactuada por outras pesquisas que ressaltam a importância da 

complementaridade enquanto responsável pela dificuldade em ser imitada por concorrentes no 

mercado, bem como o relacionamento mútuo.  

Ao analisar o processo dinâmico de acúmulo de recursos na indústria farmacêutica, 

Thomke e Kuemmerle (2002), por exemplo, descobriram a importância da 

complementaridade entre bibliotecas de compostos químicos e as tecnologias usadas para 

analisá-las. Nesta pesquisa, os autores constataram que as novas tecnologias de pesquisas em 

drogas farmacêuticas tornaram as bibliotecas de compostos químicos relacionados e estas 

descobertas de maior valor e vice-versa. Esta interdependência mútua, além de resultar em 

benefícios para descoberta de novas drogas, ainda dificultou a imitação e desenvolvimento de 

drogas similares por parte de outras empresas concorrentes (THOMKE; KUEMMERLE, 

2002). 

Uma das primeiras concepções no contexto da VBR reconhece que a 

complementaridade ocorre quando o valor estratégico da magnitude de cada ativo aumenta 

com o aumento da magnitude relativa de outros ativos estratégicos (AMIT; SCHOEMAKER, 

1993). Quanto esta condição de complementaridade existe, o valor combinado dos recursos e 

capacidade é maior do que o custo de se desenvolver cada um destes individualmente. Assim, 

tal abordagem reconhece o relacionamento mútuo entre os recursos (AMIT; SCHOEMAKER, 

1993). Esta definição se alinha aos conceitos de complementaridade originalmente 

estabelecidos na economia, mas insere a relevância estratégica dos ativos participantes do 

relacionamento. 

Em um artigo de muita relevância para a VBR, Dierickx e Cool (1989) trouxeram uma 

definição dinâmica ao conceito de complementaridade, em seu modelo de fluxos e estoques 

de ativos. Os autores pontuam o modelo de acumulação (desenvolvimento) interna dos ativos 

como um importante processo para torná-lo difícil de ser imitado no mercado.  

Nesta lógica, os fluxos são responsáveis pelo acúmulo de estoques (ativos) e 

representam as decisões ou políticas organizacionais consistentes ao longo do tempo. 

Enquanto os fluxos podem ser rapidamente mudados, os estoques levam tempo para atingirem 

um nível esperado. Isto demonstra a inércia que caracteriza os recursos. 
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Os autores estabeleceram ainda as características do processo de acumulação, 

responsáveis por tornar recursos mais protegidos em um mercado ao definiram que os 

estoques de recursos são estratégicos quando não são comercializáveis (não podem ser 

adquiridos em mercados de fatores estratégicos), não podem ser imitados (concorrentes não 

conseguem acumular ativos similares) e não são capazes de serem substituídos por outros 

recursos. 

Um recurso se torna mais difícil de ser imitado quando são observadas certas 

condições, e uma destas condições é a interconectividade entre ativos, ou em outras palavras, 

a complementaridade entre eles. Os autores definem esta propriedade como: “o incremento no 

acúmulo de um estoque de ativos existentes depende não apenas do nível deste estoque, mas 

também do nível de outros estoques” (DIERICKX; COOL, 1989). Ressaltam, com isso, que a 

dificuldade em construir um estoque de ativos pode existir por causa de um nível insuficiente 

no estoque de outros ativos. 

Em consonância com este modelo baseado em fluxos e estoques, Warren (2005) 

demonstrou em uma empresa de fundos de investimentos que a atração de novos brokers no 

mercado para trabalharem em parceria com esta empresa (incremento no acúmulo do estoque) 

dependia da complementaridade do recurso intangível reputação (nível de outro estoque). 

Além disso, o nível de acumulação do estoque brokers era complementar à aquisição de novas 

assinaturas de clientes para o fundo de investimento. Assim, um baixo nível de reputação era 

responsável por uma atratividade menor de brokers que por sua vez gerava pouca captura de 

novas assinaturas. Esta lógica é expressa na figura 3 a seguir. 
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Figura 3 – Reputação e brokers: ativos complementares em um 
modelo de estoques e fluxos.12 

 
Fonte: Adaptado de Warren (2005)  

 

Quando a complementaridade entre recursos é analisada sob a perspectiva da VBR, 

diversas pesquisas apontam que a abordagem baseada nos critérios estratégicos dos recursos 

(valor, difícil imitação, etc.) é limitada, na análise de como são formados os recursos 

relevantes estrategicamente (BLACK; BOAL, 1994;  PRIEM; BUTLER, 2001;  TENG; 

CUMMINGS, 2002). Defendem com isto uma visão mais estendida que ainda considere tais 

critérios, mas que incorpore aspectos como a complementaridade e desenvolvimento ao longo 

do tempo. 

Teng e Cummings (2002) destacam que o valor dos critérios VRIO pode ser 

contingencial de acordo com o ambiente competitivo em que a organização se encontre. 

Critério como dificuldade de imitação, por exemplo, deve ser evitado em determinadas 

circunstâncias competitivas, quando da necessidade em disseminar uma inovação. Além 

disso, o foco gerencial em determinados recursos específicos considerados estratégicos ao se 

desconsiderarem outros não terá efeitos positivos para a organização. Esta ênfase, bastante 

adotada em pesquisas ligadas a VBR, ainda pode dificultar o acesso a outros recursos no 

mercado e no futuro, bem como desprezar oportunidades de parcerias. 

                                                           
12

 Tradução dos termos da figura. Reputation: reputação, Reputation added/lost: ganho/perda de reputação, 
Marketing and sales spending: Investimento em Marketing e Vendas, Brokers won per month: Brokers ganhos 
por mês, Active Brokers: Brokers ativos, New subscriptions/month: novos assinantes por mês, Gains from 

investiment performance/month: Ganhos pelo desempenho dos investimentos por mês, Assets under 

management: Ativos sob gestão. 
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Estas considerações implicam dizer que recursos e capacidades devem ser gerenciados 

de maneira abrangente, tendo em vista o conjunto de recursos combinados, para resultarem 

em valor estratégico (TENG; CUMMINGS, 2002) e demonstram a importância da 

consistência ao gerenciar complementaridades: é mais apropriado para empresa desenvolver 

dois recursos ou atividades que se complementam ou não fazê-los, do que priorizar apenas um 

deles (STIEGLITZ; HEINE, 2007). 

 Esta perspectiva abrangente, ao considerar a necessidade de se entender os inter-

relacionamentos entre recursos, permite compreendê-los como uma rede de fatores cujos 

relacionamentos podem resultar em características estratégicas (BLACK; BOAL, 1994). 

Dessa maneira, os próprios recursos fazem parte de outras redes que resultam em maior 

complexidade e é o inter-relacionamento entre os recursos que define o valor que têm. De 

acordo com Black e Boal (1994), estes relacionamentos ou complementaridades podem ser do 

tipo compensatório, de reforço ou de supressão. Os autores ressaltam que estes três tipos de 

relacionamentos podem ser tanto unidirecionais quanto mútuos. 

Um relacionamento compensatório existe quando a mudança no nível de um recurso é 

compensada pela mudança no nível de outro recurso, resultando em “equilíbrio”. 

Organizações prestadoras de serviços, como companhias de telefonia, quando precisam 

aumentar rapidamente sua base de clientes, devem compensar este incremento com uma 

expansão em sua infraestrutura tecnológica e aumento no quadro de pessoal, para equilibrar 

este incremento (WARREN, 2002). 

Um relacionamento de reforço implica afirmar que a presença (ou especialização) de 

um recurso aumenta o impacto (ou valor) em outro recurso. Este tipo de relacionamento é 

reconhecido na literatura quando se aborda o conceito de complementaridade, adotado nesta 

pesquisa (AMIT; SCHOEMAKER, 1993;  DIERICKX; COOL, 1989). Como exemplos, 

consumidores fiéis a uma marca podem levar a um aumento nas vendas do produto desta 

marca disponível nas prateleiras de um varejista (WARREN, 2002) ou a presença de 

potenciais adotantes de uma nova tecnologia podem levar à expansão na adoção desta 

tecnologia (STERMAN, 2000). 

Por fim, relacionamentos de supressão existem quando a presença de um fator diminui 

o impacto de outro, podendo inclusive destruí-lo. Este tipo de relacionamento demonstra que 

nem sempre os ativos complementares trarão benefícios ou resultados superiores para as 

empresas, pois podem impactar negativamente. Isso implica dizer que gestores que 

desconsideram as complementaridades inerentes aos relacionamentos entre fatores 

organizacionais podem falhar em decisões importantes (MILGROM; ROBERTS, 1995). 
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Quando considerada a complexidade envolvida em diversos inter-relacionamentos de um 

sistema de recursos, tais decisões podem levar a consequências não intencionais e pouco 

compreendidas pelos gestores (FORRESTER, 1971). 

Ao analisar substituições bem-sucedidas de uma nova tecnologia principal por outra, 

por exemplo, constata-se que os ativos complementares especializados podem ser essenciais 

neste processo, desde que a organização construa ligações entre as unidades organizacionais 

envolvendo a nova tecnologia a ser implantada e os ativos complementares, ao mesmo tempo 

em que mantém competência na tecnologia a ser substituída (TAYLOR; HELFAT, 2009). 

Caso contrário, tais ativos podem comprometer a implantação da nova tecnologia. 

O quadro abaixo resume as principais contribuições da literatura sobre 

complementaridade. 

 
Quadro 4 – Literatura relacionada a complementaridade de recursos organizacionais 

DESCRIÇÃO REFERÊNCIAS 
Complementaridade entre recursos distintos, embora mais ambíguas 
e incertas, tendem a gerar mais valor do que aquelas entre recursos 

similares. 

(HARRISON et al., 2001;  
MAKRI et al., 2010) 

Inovação criada com base na gestão de ativos complementares é mais 
difícil de ser imitada por concorrentes no mercado. 

(CUNHA, 2009;  TEECE, 
1986) 

Ativos ou recursos complementares genéricos (co-presentes) podem 
ser adotados em diversas configurações e tendem a prover maior 

flexibilidade para a organização. 

(GRANT, 2010;  POWELL; 
DENT-MICALLEF, 1997) 

Ativos ou recursos co-especializados ou especializados possibilitam 
que barreiras à imitação sejam erguidas. Um dos recursos tem pouco 

ou nenhum valor sem o outro. 

(GRANT, 2010;  TEECE, 
1986) 

Complementaridade é conceituada como uma situação em que o 
incremento no acúmulo de um estoque de ativos existentes depende 
não apenas do nível deste estoque, mas também do nível de outros 

estoques. 

(AMIT; SCHOEMAKER, 
1993;  DIERICKX; COOL, 

1989) 

A gestão deve considerar não apenas as características estratégicas 
VRIO dos recursos, mas também as combinações entre eles para 

gerenciá-los de maneira mais consistente. 

(PRIEM; BUTLER, 2001;  
TENG; CUMMINGS, 2002) 

Relacionamentos entre complementares podem ser compensatórios 
(equilíbrio), de reforço ou de supressão. 

(BLACK; BOAL, 1994) 

Ambos os recursos ou ativos complementares devem ser gerenciados 
de maneira consistente. Novas complementaridades devem ter 

intervenção direta da alta administração. 

(STIEGLITZ; HEINE, 
2007) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 
 

2.4.4. Complementaridade de Ativos de TI 

 

Diversos autores da área de Sistemas de Informações, ao reconhecerem que os ativos 

de TI quando considerados isoladamente são insuficientes para gerar vantagem competitiva, 

pontuam o papel de outros recursos complementares humanos e organizacionais, que 
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combinados resultem em valor para as organizações (KEEN, 1993;  POWELL; DENT-

MICALLEF, 1997;  ZHU, 2004).  

Além disso, reconhecem que quando recursos são complementares aos ativos de TI, as 

organizações podem estar em uma posição melhor para defender sua vantagem competitiva 

baseada em TI, já que este relacionamento é difícil de imitar (BHARADWAJ, A., 2000;  

CLEMONS; ROW, 1991). 

Um artigo seminal neste contexto é o de Clemons e Row (1991), onde defendem que a 

TI pode levar a Vantagem Competitiva Sustentável (VCS) quando são usados para alavancar 

diferenças estruturais entre organizações tais como a diversificação ou integração vertical. 

Esta visão é relacionada ao que ficou conhecida a partir da década de 1990 como a hipótese 

da necessidade estratégica. Tal hipótese baseia-se no fato de que ativos de TI quando 

considerados de maneira isolada não levam a Vantagem Competitiva. Isso ocorre quando 

estes ativos de TI são usados para alavancar diferenças em outros recursos estratégicos, 

resultando em uma complementaridade de valor e sustentável (CLEMONS; ROW, 1991).  

De maneira geral, duas proposições caracterizam esta hipótese: a primeira é de que 

ativos de TI fornecem valor para a organização, aumentando as eficiências de coordenação 

internas e externas. Organizações que não adotem tais ativos tendem a ter altos custos 

estruturais e com isto desvantagem competitiva. A segunda proposição é um desdobramento 

da primeira: as organizações não podem esperar que ativos de TI gerem vantagem competitiva 

já que a maioria destes ativos encontra-se disponível para todos em mercados de fatores 

estratégicos (POWELL; DENT-MICALLEF, 1997). 

Keen (1993), ao concordar que a TI em si mesma também não resulta em diferença 

competitiva, ressalta que a diferença não se encontra nestes ativos, mas em como a gestão 

realiza a interação entre os processos de negócio, as pessoas ligadas a área e os ativos de TI. 

Assim, o autor enfatiza que durante o planejamento e implementação de estratégias estes 

recursos não devem ser considerados como separados e pertencentes a áreas funcionais 

específicas. 

Como exemplo, a complementaridade entre recursos humanos e ativos de TI podem 

prover, no máximo, vantagem competitiva temporária, quando não combinados de maneira 

apropriada. Porém, a complexidade de fatores envolvidos na criação de valor como práticas 

organizacionais, iniciativas de mudanças e estrutura organizacional pode levar a combinações 

sinérgicas específicas do contexto organizacional, que em condições de raridade, difícil 

imitação e substituição levam a vantagem competitiva (MELVILLE et al., 2004).  
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Neste sentido, é preciso considerar os contextos organizacional e tecnológico 

específicos para se compreender a complementaridade entre recursos de TI e outros 

complementares, perspectiva contingencial também defendida por (TENG; CUMMINGS, 

2002). 

Esta visão enfatiza a importância de aspectos contingenciais relacionados as interações 

de complementaridade reconhecendo que o valor dos ativos de TI varia em decorrência de 

contextos organizacionais particulares em que o fenômeno é observado, envolvendo 

processos, estratégia, cultura, estrutura, poder e política (CAO et al., 2011). 

Nesta lógica, durante as iniciativas de projetos de reengenharia, por exemplo, a 

magnitude de mudanças nas organizações não deve ser uniforme, mas alinhada aos fatores 

complementares já existentes nas organizações. Assim, mudanças advindas da reengenharia 

devem estar relacionadas com a coordenação de variáveis complementares, principalmente 

relacionadas aos ativos de TI e recursos humanos (BARUA et al., 1996). Assim, 

investimentos em TI e mudanças nos processos devem ser indissociáveis e contextualmente 

relacionados.  

Piccoli e Ives (2005) pontuam que complementaridade entre recursos, seja por co-

presença ou co-especialização (classificações abordadas no tópico anterior) é um artifício 

relevante para se erguer barreiras quando iniciativas estratégicas dependentes da TI são 

realizadas pelas organizações.  

Os autores exemplificam que as iniciativas estratégicas baseadas em TI são mais 

difíceis de serem copiadas quando a organização utiliza recursos co-especializados que 

sustentam a iniciativa. Como recursos desta natureza amplificam o valor de outro recurso 

complementar único, faz-se necessário que um concorrente adquira o ativo de TI, o recurso 

co-especializado, e ainda reconfigure as atividades relacionadas a tais fatores para ter os 

mesmos benefícios (PICCOLI; IVES, 2005). 

Para esclarecer como os ativos de TI podem contribuir na vantagem competitiva, Nevo 

e Wade (2010; 2011) desenvolveram outro modelo baseado nos pressupostos da VBR e na 

teoria de sistemas, através de conceitos como capacidades emergentes, sinergia e potencial 

estratégico. 

Neste modelo, defendem que os ativos de TI, quando combinados com outros recursos 

organizacionais, resultam em um subsistema denominado de recurso habilitado pela TI que 

possui capacidades emergentes. A complementaridade explicada no modelo ocorre quando o 

ativo de TI apoia o recurso organizacional, resultando em capacidades novas ou modificadas 
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(SIRMON et al., 2007) e possibilitando que o recurso habilitado pela TI realize suas 

atividades e atinja objetivos. 

Tais capacidades emergentes podem ter efeitos neutros e até negativos para os 

recursos resultantes, de maneira que nem todo relacionamento entre recurso é positivo, 

constatação alinhada a classificação proposta por Black e Boal (1994) anteriormente.  

Somente quando tais capacidades possuem efeitos positivos é que as combinações são 

sinérgicas e levam a vantagem competitiva. Dessa forma, para que esta sinergia seja 

alcançada, é preciso que duas condições ocorram: os elementos envolvidos na combinação 

devem ser compatíveis - as características e funcionalidades dos ativos de TI se ajustam às 

dos recursos organizacionais - e devem ser apropriadamente integrados pela gestão, de 

maneira a garantir que estes componentes interajam e atinjam objetivos organizacionais 

(NEVO; WADE, 2010). As empresas podem compensar um baixo grau de compatibilidade 

através de esforços de integração como treinamento, por exemplo (NEVO; WADE, 2011). 

Esforços de integração que apoiem a realização de sinergia podem ser exemplificados 

em atividades como disponibilizar orientações e guias sobre o processo de implementação de 

softwares para a equipe de TI, encorajar os usuários a participar de testes em sistemas durante 

sua implementação e realizar treinamento, bem como disponibilizar documentação para eles, 

reestruturação organizacional, comprometimento claro da alta administração, dentre outros. 

Neste sentido, a extensão da sinergia criada pode determinar o potencial estratégico do 

recurso habilitado pela TI. Os autores adotaram o desempenho da firma para mensurar este 

potencial e descobriram que além da compatibilidade e esforços de integração descritos 

anteriormente, a sinergia é responsável pelo valor, raridade e difícil imitação do recurso 

habilitado pela TI resultante. A figura 4 a seguir exibe o modelo conceitual proposto (NEVO; 

WADE, 2010) e testado pelos autores (NEVO; WADE, 2011). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

Figura 4 – Modelo dos efeitos dos ativos de TI na VCS.13 

 
Fonte: (NEVO; WADE, 2010) 

 

Algumas pesquisas que adotam pressupostos da VBR envolvem a complementaridade 

ou combinação entre ativos de TI e outros recursos ou capacidades, seja por co-presença ou 

co-especialização. Geralmente, na busca por compreender como a TI pode criar valor para a 

organização, os ativos de TI podem assumir um papel mediador ou moderador nos estudos 

(CAO et al., 2011).  

Modelos baseados na mediação buscam explicar como e porque a TI na condição de 

variável independente cria valor através da inclusão de outro fator organizacional (como 

liderança, cultura ou até algum aspecto do ambiente). Nesta lógica, a TI impacta no fator 

organizacional, em complementaridade com este, que por sua vez cria valor para organização. 

Esse, portanto, é um modelo de impacto indireto da TI, influenciando atividades estratégicas 

ou processos organizacionais, por exemplo. 

Por outro lado, em uma visão de impacto direto, o modelo de moderação assume que 

um fator organizacional influencia a força do relacionamento entre a TI e o valor resultante, 

demonstrando, por exemplo, como sinergias surgem a partir da complementaridade entre TI e 

recursos humanos (POWELL; DENT-MICALLEF, 1997) ou entre a TI e capacidades de e-

commerce (ZHU, 2004), por exemplo. 

Quanto a análise dos efeitos e contribuições da combinação entre recursos no 

desempenho organizacional, Powell e Dent-Micallef (1997) investigaram como o valor de 

recursos de TI - softwares de escaneamento, gestão de armazéns e EDI, por exemplo - é 

aumentado em função da presença de outros recursos humanos e organizacionais. Os autores 

constataram que as empresas de varejo pesquisadas que adotam a TI de maneira intensa, mas 

                                                           
13 Tradução dos termos da figura. Compatibility: compatibilidade, Integration Effort: esforços de integração, 
Synergy: sinergia, Value: valor, Rarity: raridade, Inimitability: imitabilidade, Non-Substitutability: não 
substituível, Sustainable Competitive Advantage: Vantagem competitiva sustentável. 
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que não incorporaram estes ativos juntamente aos recursos complementares necessários 

humanos e organizacionais, não obtiveram impacto no desempenho organizacional percebido.  

No entanto, algumas firmas ganharam vantagem baseadas na TI e tiveram desempenho 

superior ao combinar estes ativos com recursos complementares humanos, relacionados a uma 

cultura de abertura, comprometimento da alta administração, flexibilidade e consenso entre a 

estratégia de TI e o negócio, por exemplo. Este resultado dá suporte ao fato de que a 

vantagem competitiva tende a surgir a partir da complementaridade advinda de recursos 

complexos, intangíveis e de causalidade ambígua. 

Apesar de Powell e Dent-Micallef (1997) não encontrarem resultados significativos 

quanto aos recursos organizacionais complementares, a relevância deste recurso intangível é 

explorado em Zhang (2007) ao analisar a contribuição dos recursos organizacionais 

complementares para o impacto dos ativos de TI no desempenho de grandes organizações 

norte-americanas. Os resultados forneceram evidências sobre os efeitos indiretos dos recursos 

de TI, cujo impacto no desempenho organizacional advém de sua interação com recursos 

organizacionais únicos e difíceis de serem imitados como conhecimento e informações 

específicas da organização, integração vertical e diversificação relativa (ZHANG, M. J., 

2007). 

Ainda quanto aos efeitos da complementaridade entre recursos no desempenho 

organizacional, um estudo sobre a contribuição da TI em cadeias de suprimento explorou os 

efeitos mediadores dos recursos complementares em direcionar o relacionamento entre 

recursos de TI e desempenho. Os autores do estudo constataram que quando associados aos 

recursos complementares (ambientais, recursos humanos e de processos), os recursos e 

infraestrutura de TI positivamente afetaram as operações de cadeia de suprimentos virtuais 

que por sua vez impactam no desempenho financeiro das organizações (LEE; RYU; 

MCKONE-SWEET, 2013). 

Em uma pesquisa qualitativa, através de estudo de caso único, Teo e Ranganathan 

(2003) examinaram como a HDB, uma organização pública responsável pela habitação em 

Singapura, alavancou seus recursos de TI e capacidades juntamente com seus recursos 

humanos e organizacionais para gerenciar a TI efetivamente.  

Com isso, os autores defendem que os recursos de TI podem agir em conjunto com 

outros recursos complementares organizacionais e humanos levando ao desempenho superior. 

Ressaltam que as vantagens baseadas em TI alcançadas pela organização se devem 

principalmente aos recursos e capacidades intangíveis, como habilidades gerenciais em TI, 

por exemplo.  
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Em relação aos recursos organizacionais, a implantação de dois sistemas de 

informações direcionados ao planejamento da função de TI da instituição, possibilitou maior 

alinhamento entre a função de TI e as necessidades organizacionais. No entanto, isto foi 

alavancado pelos recursos humanos através do comprometimento da alta gestão e 

conhecimento gerencial da TI, incrementados através de treinamentos sistemáticos (TEO; 

RANGANATHAN, 2003). 

Alguns estudos apresentam a complementaridade entre recursos e ativos com 

capacidades e seus efeitos no desempenho organizacional. Em uma pesquisa neste sentido, 

Zhu (2004) pesquisou empresas de varejo e constatou que a complementaridade entre a 

capacidade de e-commerce, definido como uma habilidade organizacional em utilizar e 

alavancar recursos de e-commerce para dar suporte às atividades de ciclo de vida de compras, 

e a infraestrutura de TI é sinérgica, ou seja, tem resultados positivos sobre o desempenho 

organizacional, mensurado em função das vendas por empregado, giro de estoques e redução 

de custos. Além disso, este relacionamento mostrou-se mutualmente reforçador entre estes 

fatores. 

Nesta mesma linha, Chuang e Lin (2013) sugerem em seu estudo, que a 

complementaridade entre capacidade de infraestrutura (desenvolvida pela combinação entre 

recursos organizacionais, tecnológicos e humanos) e a orientação ao cliente (ativo intangível) 

influencia positivamente a qualidade da informação sobre o cliente. Informações desta 

natureza, por sua vez, demonstraram serem responsáveis por afetar positivamente o 

desempenho do relacionamento com os clientes e aumentar o desempenho organizacional 

(CHUANG; LIN, 2013). 

Outros dois trabalhos analisaram a complementaridade entre recursos e seu impacto na 

criação de capacidades organizacionais. Chen (2012) demonstrou que recursos tecnológicos 

de TI (ativos físicos e repositórios de informação), recursos humanos de TI (habilidades em 

TI técnica e gerencial) e recursos organizacionais complementares (recursos que não são de 

TI e podem interagir com recursos de TI para gerar sinergia) tem um impacto maior em 

capacidades de Pesquisa e Desenvolvimento, de marketing e de operações do que se fossem 

considerados de maneira isolada (CHEN, J.-L., 2012). 

De maneira similar, ao reconhecer os desafios e diversas falhas em projetos de 

implantação de sistemas integrados de gestão (ERP), Karimi et al. (2007) buscaram entender 

se os recursos de TI (conhecimento, relacionamento e infraestrutura de TI) tinham efeito 

direto ou combinado (complementar) nas capacidades de implantar sistemas ERP da 

organização.  
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Descobriram que os recursos de TI se reforçam de maneira mútua na construção de 

capacidades de ERP, através da co-presença de cada um deles. Além disso, concluíram 

também que os recursos de conhecimento (conhecimento de gestão de projetos e de processos 

organizacionais) se mostraram os mais críticos na construção das capacidades de ERP. Por 

fim, os autores demonstraram que os resultados realizados nos processos organizacionais da 

implantação do sistema ERP dependem criticamente da habilidade organizacional em integrar 

e combinar recursos existentes de maneira sinérgica, para construir capacidades de ERP 

(KARIMI et al., 2007). 

O impacto da combinação entre capacidades e atividades organizacionais no 

desempenho é analisado em (BHARADWAJ, S.; BHARADWAJ; BENDOLY, 2007). Os 

autores propuseram um modelo explicando que a capacidade de integração dos Sistemas de 

Informações acentuam os efeitos positivos quando em complementaridade com atividades de 

coordenação de manufatura, marketing e cadeia de suprimentos na predição da variância do 

desempenho na manufatura das indústrias pesquisadas. Eles definiram a capacidade de 

integração em SI como o nível em que os sistemas de informações fornecem dados integrados 

e possibilitam e integração entre os processos organizacionais. 

Por fim, a construção de capacidades é considerada, mas numa perspectiva de 

combinação entre outras capacidades e ativos (RAPP et al., 2010). Ao reconhecer que 

investimentos em hardware e software são insuficientes para que iniciativas em CRM gerem 

resultados, os autores constataram a necessidade de que estes ativos de TI sejam combinados 

com habilidades dos recursos humanos e processos organizacionais centrados nos clientes.  

Partindo desta visão de que capacidades tecnológicas em CRM são formadas pela 

complementaridade entre recursos tecnológicos, humanos e organizacionais, Rapp et al. 

(2010) descobriram que esta capacidade combinada com a orientação ao cliente resulta na 

formação de capacidades de "ligação" com os clientes, definida como a habilidade em 

identificar necessidades destes e estabelecer relacionamentos apropriados. Esta capacidade, 

por sua vez, mostrou ter impacto no desempenho organizacional. 
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Quadro 5 – Complementaridade envolvendo ativos de TI no contexto de VBR 
COMPLEMENTARIDADE RESULTADOS REFERÊNCIAS 

COMPLEMENTARIDADE 
ENTRE RECURSOS E 

IMPACTO NO 
DESEMPENHO 

ORGANIZACIONAL 

O Valor de recursos de TI é aumentado quando combinado 
com recursos humanos, resultando em desempenho superior. 

(POWELL; DENT-
MICALLEF, 1997) 

Recursos de TI quando combinados com complementares 
(ambientais, humanos e processos), afetam positivamente as 
operações de cadeia de suprimentos virtuais, que por sua vez 

impactam no desempenho financeiro. 

(LEE et al., 2013) 

Recursos de TI, ao interagirem com recursos organizacionais 
intangíveis como conhecimento e informações específicas da 
organização, integração vertical e diversificação relativa têm 

impacto positivo no desempenho. 

(ZHANG, M. J., 
2007) 

Combinação entre Recursos de TI e organizacionais que 
contribuem para o aumento no desempenho, alavancados por 

recursos humanos, como conhecimento gerencial de TI e 
comprometimento da alta administração 

(TEO; 
RANGANATHAN, 

2003) 

COMPLEMENTARIDADE 
ENTRE RECURSOS E 

CAPACIDADES E IMPACTO 
NO DESEMPENHO 

ORGANIZACIONAL 

Complementaridade entre capacidade de e-commerce (front-
end) e infraestrutura de TI (back-end) tem resultado positivo 

sobre o desempenho organizacional 
(ZHU, 2004) 

Complementaridade entre capacidade de infraestrutura 
(formada pela combinação entre recursos) e a orientação ao 
cliente impacta positivamente na qualidade da informação 
sobre o cliente que, por sua vez, afetam positivamente o 

desempenho do relacionamento com os clientes e aumentar o 
desempenho organizacional 

(CHUANG; LIN, 
2013) 

COMPLEMENTARIDADE 
ENTRE RECURSOS E 

IMPACTO NA 
CONSTRUÇÃO DE 

CAPACIDADES 

Recursos tecnológicos de TI, humanos de TI e recursos 
organizacionais complementares tem um impacto maior em 
capacidades de Pesquisa e Desenvolvimento, de marketing e 

de operações do que se estivessem isolados. 

(CHEN, J.-L., 2012) 

Recursos de TI se reforçam mutuamente na construção de 
capacidades de ERP. Recursos de conhecimento sobre 
projetos e processos se mostraram os mais críticos na 

construção das capacidades de ERP. 

(KARIMI et al., 
2007) 

COMPLEMENTARIDADE 
ENTRE CAPACIDADES E 

RECURSOS E IMPACTO NA 
CONSTRUÇÃO DE 

CAPACIDADES 

Capacidade tecnológica em CRM, combinada a orientação ao 
cliente resulta na formação de capacidades de ligação com os 

clientes. 
(RAPP et al., 2010) 

COMPLEMENTARIDADE 
ENTRE CAPACIDADES E 
ATIVIDADES E IMPACTO 

NO DESEMPENHO 

Capacidade de integração dos Sistemas de Informações em 
complementaridade com atividades de coordenação de 

manufatura, marketing e cadeia de suprimentos acentuam os 
efeitos positivos sobre o desempenho na manufatura das 

indústrias pesquisadas. 

(BHARADWAJ, S. 
et al., 2007) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 
 

2.5. PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE CAPACIDADES 

 

Exceto em circunstâncias em que ocorrem aquisições ou alianças (HELFAT; 

LIEBERMAN, 2002), entende-se que as capacidades organizacionais não são adquiridas em 

mercados de fatores estratégicos, mas comumente construídas internamente pelas 

organizações (SCHREYÖGG; KLIESCH‐EBERL, 2007;  TEECE et al., 1997).  

Dessa forma, é preciso tempo para que as capacidades forneçam resultados 

organizacionais satisfatórios através do desempenho das suas atividades. Capacidades em 

estabelecer preços para produtos e serviços, por exemplo, se encaixam neste contexto, já que 
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demanda tempo para se desenvolver os processos e sistema de preços que estejam de acordo 

com as expectativas da organização e de seus clientes (DUTTA et al., 2003). 

O tempo, portanto, é uma dimensão básica ao se analisar o processo de construção de 

capacidade, de maneira que é possível caracterizá-la como dependente de caminho, ou seja, 

uma capacidade atual existe como resultado de uma trajetória evolutiva passada. Assim, 

considerado em um ponto no tempo, o histórico no desenvolvimento de uma capacidade 

explica e restringe opções futuras sobre seu desenvolvimento e uma capacidade 

organizacional atual depende de como ela se desenvolveu em um período histórico anterior 

(GRANT, 2010;  MONTEALEGRE, 2002). 

Com isso, pode-se afirmar que a história importa na trajetória de construção de 

capacidades, e que estas emergem ao longo do tempo de maneira gradual, onde os indivíduos 

envolvidos nas atividades diárias da organização podem nem tomar consciência de sua 

existência (LEONARD‐BARTON, 1992). Ao buscar as origens da capacidade, precisa-se 

entender os fatores históricos e contextuais que tem um papel claro nas operações das rotinas 

e seu desenvolvimento (WINTER, 2012). 

Isto imprime às capacidades uma característica estratégica sob a ótica da VBR: elas 

tendem a ser dificilmente imitadas no mercado, já que demanda tempo para serem 

construídas, ou seja, obedecem a uma não economia de tempo (COOL; DIERICKX; COSTA, 

2012). Este fato caracteriza capacidades como idiossincráticas (específicas da organização), já 

que está incorporada em seus processos (MAKADOK, 2001). Com isto, organizações 

distintas que se envolvam no desenvolvimento das mesmas capacidades terão resultados 

diferentes, levando a heterogeneidade no mercado. 

Neste contexto, Raff (2000) faz uma comparação entre o desenvolvimento de 

capacidades construídas em duas grandes cadeias de comercialização de livros nos Estados 

Unidos: Borders e Barnes & Noble, entre as décadas de 1960 e 1990. Através de uma série de 

decisões tomadas ao longo dos anos desde o início destas duas organizações, o autor 

descobriu que diferentes capacidades básicas e específicas de cada uma destas cadeias de 

varejo orientaram o seu desenvolvimento e crescimento. 

Enquanto que a Borders cresceu em função da capacidade em selecionar e escolher as 

melhores opções de livros para seus clientes, concretizada através de um software sofisticado 

desenvolvido pela própria organização, a Barnes & Noble sustentou seu crescimento na 

capacidade em promover volume de vendas (escala), através de menor preço e extensa 

infraestrutura das lojas. O autor constatou que estas capacidades se desenvolveram como 
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consequência se uma série de decisões realizadas em contextos específicos, através de 

adaptações e mudanças incrementais proporcionadas por buscas locais (RAFF, 2000). 

Ao traçar a trajetória das capacidades organizacionais, Helfat e Peteraf (2003) 

apresentam um modelo conceitual propondo que estas obedecem a estágios de ciclo de vida. 

As autoras defendem que como produtos e recursos representam os dois lados da mesma 

moeda (WERNERFELT, 1984), capacidades devem submeter-se a um ciclo de vida similar 

ao de produtos, em que são inicialmente criadas (fase de fundação), posteriormente 

desenvolvidas e por fim atingem um estágio de maturidade.  

Ao adotarem a perspectiva da economia evolucionária (NELSON; WINTER, 1982), as 

autoras ressaltam que esta trajetória pode ser alterada em função de eventos de seleção 

externos ou internos, principalmente durante o desenvolvimento e a fase de maturidade. 

Estes eventos são provenientes de decisões gerenciais (internos); e mudanças nas 

demanda, avanços tecnológicos, disponibilidade de inputs de produção ou políticas 

governamentais (externos). Eles são responsáveis por alterações nas trajetórias caracterizadas 

pela replicação da capacidade em novos contextos (novos mercados); sua renovação, 

relacionada a busca de novas alternativas caracterizando uma nova trajetória; a recombinação 

dela, em função da adoção de novas combinações entre recursos e capacidades; o fim da 

capacidade de maneira súbita ou em um declínio gradual; e o reforço dela durante sua 

trajetória no ciclo de vida. Dessa maneira, tais eventos podem representar oportunidades ou 

ameaças. 

No modelo proposto, a fase inicial de fundação ou criação é caracterizada pela 

organização de um grupo de indivíduos ou unidade organizacional em torno de um objetivo 

central relacionado à capacidade, havendo a participação ativa de alguma liderança e um 

mecanismos de governança.  

Neste cenário, o desempenho das atividades relacionadas à capacidade não é confiável. 

Caracteriza ainda esta fase uma estrutura organizacional simplificada e a maior proeminência 

das habilidades dos indivíduos envolvidos do que em estágios posteriores (WINTER, 2012). 

Por fim, outros recursos podem ser necessários além daqueles que os envolvidos trazem, 

como os financeiros, por exemplo. 

O estágio subsequente, de desenvolvimento, é caracterizado pela busca por 

alternativas viáveis para a construção da capacidade. Esta busca caracteriza-se por 

experimentações envolvendo recursos organizacionais voltados para melhorias da realização 

das atividades ao longo do tempo. Uma alternativa pode ser entendida como uma tentativa em 

alcançar o resultado almejado pela capacidade (WINTER, 2000) como produzir um bem ou 
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entregar um serviço (DOSI et al., 2000). Reflete, assim, o processo de melhoria na própria 

capacidade. 

Especificamente, as buscas características do estágio de desenvolvimento representam 

atividades organizacionais responsáveis por avaliar as rotinas organizacionais existentes 

visando pequenas ou significativas alterações na maneira em se realizar as atividades ou até 

mesmo substituição por outras rotinas de maior desempenho. Isto ocorre de maneira 

predominantemente local, ou seja, próximo ao conhecimento já existente na organização. 

Além disso, é um processo contingencial, histórico e caracterizado por incertezas (NELSON; 

WINTER, 1982). 

Todavia, é preciso ressaltar que estas buscas locais podem representar uma 

desvantagem para a organização ao se prender a capacidades por um longo período de tempo 

(LEONARD‐BARTON, 1992), promovendo rigidez principalmente quando mudanças 

ambientais que demandam novas habilidades organizacionais surgem.  

É o que ocorreu, por exemplo, com a Polaroid, que historicamente estabeleceu sua 

estratégia em avanços tecnológicos de fotos instantâneas que proporcionou a ela liderança no 

mercado, mas permaneceu investindo nestes avanços na mesma lógica, direcionando esforços 

de buscas locais, mesmo quando diversos outros concorrentes entraram no mercado de 

imagem digital (GAVETTI, 2005).   

Em complemento ao mecanismo de buscas locais, um processo denominado de busca 

cognitiva é também adotado durante o desenvolvimento de capacidades (GAVETTI; 

LEVINTHAL, 2000).  

Este mecanismo permite a exploração de novos conhecimentos, principalmente no 

início do processo de ciclo de vida de capacidades, através da experimentação de soluções em 

uma lógica de relação entre ações realizadas e seus resultados e ancoradas nas crenças dos 

indivíduos, e não em conhecimentos pré-existentes, como é no caso das buscas locais. 

Durante o último estágio de ciclo de vida da capacidade, denominado por Helfat e 

Peteraf (2003) de maturidade, a capacidade é exercitada e mantida. Esta fase tem início 

quando as iniciativas para desenvolvê-la, caracterizadas pelas buscas por alternativas do 

estágio anterior, cessam.  

Esta “desistência” por manter o desenvolvimento da capacidade pode advir do fato de 

que as rotinas já terem sido refinadas atingindo um nível em que a melhoria da atividade 

atinja seus limites de eficiência e eficácia (PREGELJ, 2013). 

Uma segunda maneira de se estabilizar a capacidade é em decorrência da satisfação do 

gestor com o desempenho das atividades: este percebe que não são mais necessários esforços 
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para busca por alternativas e pode realizar pausas cada vez mais sucessivas até que cessem as 

melhorias (WINTER, 2000). Dessa maneira, os problemas e desafios podem até continuar 

ocorrendo, mas não levam às melhorias nas atividades. 

Neste contexto, rotinas tornam-se mais habituais, e a capacidade, mais tácita. Com 

isso, o exercício da capacidade pelos indivíduos na organização é o que mantém o 

desempenho das atividades estável. Deve-se pontuar, no entanto, que este estágio não implica 

em ausência de atividades, já que a capacidade é mantida através do exercício constante das 

suas atividades pela organização. 

No entanto, da mesma forma que as ações deliberadas de melhorias em rotinas, 

sistemas, estruturas e processos resultam no incremento das capacidades, característica da fase 

de desenvolvimento (DUTTA et al., 2003), estas também sofrem erosão ou tem seu nível 

diminuído ao longo do tempo, seja em função do esquecimento - ausência de rotinas que 

exercitem a capacidade na organização típicas da fase de maturidade – seja pela perda de 

relevância da capacidade no mercado (COLLIS, 1994;  HELFAT; PETERAF, 2003;  

RAHMANDAD, 2012). 

Assim, iniciativas de melhoria no desempenho das atividades relacionadas às 

capacidades típicas da fase de desenvolvimento e resultantes de busca por alternativas tendem 

a cessar durante a fase de maturidade, enquanto que a realização destas atividades, como 

atendimento aos clientes ou reuniões de levantamento de necessidades com os usuários para 

desenvolvimento de softwares (ETHIRAJ et al., 2005), por exemplo, tendem a ser realizadas 

constantemente em rotinas bem definidas, mantendo-a estável. 

De modo geral, as fases de criação e desenvolvimento da capacidade se diferenciam da 

maturidade porque naquelas, as decisões voltadas para que a organização obtenha resultados 

específicos são geralmente intencionais e deliberadas, enquanto que na última, caracterizam-

se como quase automáticas e repetitivas (BANDEIRA-DE-MELLO; CUNHA, 2001).  

Além disso, ao longo do processo, iniciado muitas vezes quando indivíduos buscam 

resolver problemas ou aproveitar oportunidades, soluções elaboradas vão sendo incorporadas 

às rotinas organizacionais tornando-se tácitas e os problemas dissolvidos (BITAR; HAFSI, 

2007). 

A figura 5 a seguir exibe um gráfico representando o ciclo de vida com as três fases 

descritas anteriormente, refletindo como o desempenho da atividade é incrementado enquanto 

a capacidade se desenvolve. 
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Figura 5 – Modelo de Ciclo de Vida das Capacidades14 

 
Fonte: (HELFAT; PETERAF, 2003) 

 

Através da figura, é possível perceber que as autoras utilizam uma curva 

representando o desempenho das atividades que rapidamente são aumentadas durante as fases 

de criação e desenvolvimento, tornando-se estáveis a partir de um estágio de maturidade. Esta 

curva reflete o aprendizado baseado na acumulação de experiência ao longo do tempo. 

Em outro modelo de ciclo de vida, Ouyang (2010) sugere que organizações que saem 

da condição de imitadores para inovadores tecnológicos, como Samsung, Huawei e Hyundai, 

por exemplo, seguem uma trajetória evolucionária de construção de capacidade tecnológica 

composta por fases e desafios distintos e que obedecem a uma curva em S, diferente daquela 

proposta pelo modelo anterior. 

Este processo de transformação pode ser caracterizado como de aquisição, melhoria e 

expansão no conjunto de rotinas de produção, design e inovação destas indústrias, em que se 

envolvem em buscas, modificações e adaptações no processo de manufatura dos produtos 

tecnológicos. 

Nesta trajetória, tais organizações partem de um cenário onde carecem de qualquer 

tecnologia. Através de sucessivas imitações de outra organização, conseguem dominar 

tecnologias marginais e em seguida passam a ter o domínio da tecnologia essencial. Por fim, 

já independentes, tornam-se desenvolvedoras de novas tecnologias, através de atividades de 

pesquisa e desenvolvimento (P&D).    

Assim, no modelo de ciclo de vida das capacidades proposta pelo autor, a fase inicial é 

caracterizada pela necessidade de acesso e assimilação de conhecimento por um grupo restrito 

                                                           
14

 Tradução dos termos da figura. Level of Capability Per Unit of Activity: Nível da capacidade por unidade de 
atividade, Cumulative Amount of Activity: Quantidade acumulada de atividade, Founding and development: 
Fundação e desenvolvimento, Maturity: Maturidade. 



68 
 

de indivíduos na organização. Neste contexto, o impacto destas atividades é muito pequeno na 

capacidade tecnológica. 

Em seguida, na fase intermediária, as rotinas são difundidas e institucionalizadas na 

firma, e práticas de interação com clientes, fornecedores e concorrentes ajudam a organização 

a refinar estas rotinas de maneira incremental, ao identificarem problemas e ineficiências. 

Com isto, as capacidades tecnológicas são responsáveis pela rápida melhoria no desempenho 

das atividades nesta fase.  

Finalmente, quando a capacidade se torna arraigada, o valor marginal adicionado pela 

nova tecnologia é minimizado e as rotinas se estabilizam. A figura 6 exibe este modelo e sua 

curva S correspondente. 

 

Figura 6 – Modelo de construção de capacidade tecnológica de transformação de imitadores 
em inovadores.15 

 
Fonte: (OUYANG, 2010) 

 

Ao estender o modelo de ciclo de vida proposto por Helfat e Peteraf (2003), Pregelj 

(2013) sugere que apenas a curva da experiência não é suficiente para explicar a relação entre 

o desenvolvimento da capacidade e a melhoria no desempenho das atividades.  

A pesquisadora investigou os processos de pesquisas em exames de laboratórios 

farmacêuticos e constatou que na realidade este gráfico de desenvolvimento de capacidades 

obedece a um formato em S, de forma que o desempenho das atividades é incrementado de 

maneira não-linear, seguindo o formato de uma curva sigmoidal em S, semelhante àquela do 

modelo proposto em (OUYANG, 2010).  

Para a autora, esta curva representa a combinação entre a curva de aprendizado, 

refletindo o acúmulo inicial de conhecimento pelos indivíduos, com a curva de experiência, 

                                                           
15 Tradução dos termos da figura. Technological Capabilities: Capacidades tecnológicas. Time: Tempo. 
Variation (Access): Variação (acesso). Selection (assimilation): Seleção (assimilação). Diffusion: Difusão. 
Routinization: Rotinização. 
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circunstância em que a organização já tem condições de aprender ao traçar inferências a partir 

de suas ações. Assim, leva tempo para que a experiência se acumule e enquanto isso o 

aprendizado ocorre, característica da primeira parte da curva S. Posteriormente o desempenho 

da atividade começa a aumentar, caracterizando a parte de crescimento da curva.  

A pesquisadora então sugere três estágios bem definidos do ciclo de vida de 

capacidades: inicialmente não há melhoria no desempenho das atividades, já que não existem 

conhecimento e experiência acumulados suficientes para refinar rotinas ou impactar no 

desempenho das atividades; em seguida, há um rápido aumento neste desempenho e 

refinamento das rotinas, baseado no conhecimento e experiência já acumulados. Por fim, 

ocorrem poucos incrementos no desempenho das atividades, visto que as rotinas já foram 

refinadas além de ter sido alcançado o limite da eficiência.  

Pregelj (2013) também reconhece que ao longo do processo, a capacidade segue uma 

trajetória em que os recursos complementares são experimentados e incorporados às rotinas 

organizacionais, e esta é constantemente refinada até que se estabilize o desempenho das 

atividades ao se atingir o limite de sua eficiência e eficácia. A figura 7 a seguir exibe este 

padrão. 

 

Figura 7 – Ciclo de Vida da Capacidade em formato S.16 

 
Fonte: (PREGELJ, 2013) 

 

Para a autora, a passagem do tempo caracteriza o desenvolvimento de uma capacidade 

sendo este processo responsável pelo aumento ou estabilização no desempenho da atividade. 

Ao explicar o crescimento em organizações especializadas na manufatura de produtos 

eletrônicos numa perspectiva de desenvolvimento de capacidades, Zhai, Shi, Gregory (2007) 
                                                           
16 Tradução dos termos da figura. Activity performance: Desempenho da atividade. Capability development: 
Desenvolvimento da Capacidade. Minimum asymptote: Assíntota mínima. Concave upwards: Côncava para 
cima. Concave downwards: Côncava para baixo. Maximum asymptote: Assíntota máxima. 
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identificaram quatro fases de ciclo de vida de capacidades, que junto com o desenvolvimento 

de serviços e produtos criados durante a trajetória da organização, permitem que o 

crescimento dela seja traçado.  

O estágio inicial se caracteriza pela entrada da nova organização no mercado, em que 

esta alavanca recursos existentes como mão-de-obra de baixo custo e rede de contatos dos 

fundadores, por exemplo. Em seguida, ocorre o estágio de acumulação, em que a organização 

obtém recursos necessários para o desenvolvimento posterior. 

Em seguida, durante o estágio de evolução, são elaborados padrões repetitivos, ou 

rotinas organizacionais, baseado em um maior entendimento dos sistemas de produção e 

fornecimento de produtos e serviços, e realizado através de técnicas de melhoria contínua e de 

reconfigurações nas linhas de produção. 

O último estágio do modelo, adaptação, ocorre quando a organização já tenha 

acumulado recursos e capacidades suficientes para realizar reestruturações em seu sistema de 

manufatura e integrar serviços de maneira a aumentar eficiência e reduzir custos de 

operações. Nestes dois últimos estágios, organizações desenvolvem continuamente novas 

rotinas para agregar valor ao sistema de produção existente (ZHAI et al., 2007). 

Em outro modelo de ciclo de vida das capacidades, baseada no padrão de acumulação 

delas, Pandza et. al (2003) definiram cinco fases considerando o contexto ambiental em que a 

organização se encontra. Os autores usam o pressuposto de que para se entender o processo de 

acumulação de capacidades, é preciso compreender o papel de dois tipos de conhecimentos: o 

conhecimento de como realizar certas atividades (que existem na forma de capacidade), e o 

conhecimento sobre a própria capacidade, responsável por influenciar o primeiro. Este último 

evolui ao partir de uma ambiguidade causal, que caracteriza suas etapas iniciais, até um 

entendimento causal por parte dos gestores de como a capacidade pode ser usada para 

melhorar as atividades. 

Na fase inicial, a organização reconhece uma lacuna entre a capacidade necessária e a 

existente e realiza algumas poucas decisões que dão início ao processo de desenvolvimento. 

Os autores ressaltam que esta fase caracteriza-se por um alto nível de ambiguidade causal, já 

que não há conhecimento suficiente sobre que capacidade é necessária e quais as 

consequências nas decisões que possam afetá-la. Neste sentido, o mercado explicita para a 

organização que capacidades são mais importantes e esclarece a lacuna entre realidade atual e 

capacidade necessária. 

Em seguida, a organização se envolve em um processo de aprendizado favorecendo 

intenso desenvolvimento da capacidade, e envolvendo adaptação ao mercado através de 
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mecanismos de busca local, em esforços para diminuir a lacuna identificada na fase anterior. 

É uma fase própria de experimentações, em que o valor da capacidade é colocado à prova no 

mercado, e descartada caso a organização identifique esta capacidade como fraqueza neste 

contexto. 

Posteriormente, durante a fase de confirmação, a capacidade é reconhecida como de 

valor no mercado, concretizado através de contratos de longo prazo, por exemplo. Nesta fase, 

a ambiguidade causal é substituída pelo entendimento causal, já que os gestores passam a 

identificá-la como de valor. 

Na fase de exploração, a organização se esforça para atualizar e manter sua 

capacidade, que alcança seus melhores resultados baseado em processos organizacionais bem 

estabelecidos. Os mecanismos subjacentes a capacidade também começam a ser 

compreendido a medida que a organização passa a explicitamente considerá-la em suas 

decisões. 

A fase final do ciclo de vida se caracteriza por sua natureza dual: enquanto a 

organização mantém seus esforços para manter e atualizar de maneira incremental a 

capacidade doravante estabelecida, também realiza iniciativas orientadas para o futuro no 

intuito de aproveitar novas oportunidades. 

Considerando que as capacidades são construídas em função da combinação de 

recursos ao longo do tempo, outros modelos enfatizam o papel destes fatores. Makadok 

(2001), por exemplo, pontua que a organização possuir um portfólio de recursos17 efetivo é 

importante para criação de novas capacidades, já que consegue prover opções futuras e 

flexibilidade diante das mudanças. 

Nesta visão, o modelo apresentado por Sirmon et al. (2007), ao enfatizar a criação de 

valor aos clientes durante a gestão de recursos e capacidades, explica que esta gestão é 

formada pelos processos de estruturar um portfólio de recursos, através das aquisições de 

recursos no mercado, acumulações internas (MARITAN; PETERAF, 2011) ou descarte 

destes; agregá-los, para formar capacidades; e alavancar estas capacidades no sentido de 

aproveitar oportunidades externas. 

Ao ressaltar a importância da formação de capacidades, os autores pontuam que a 

realização das atividades de aquisição, acumulação e descarte de recursos na lógica da 

estruturação de portfólios é insuficiente para a vantagem competitiva.  

                                                           
17 Para os autores, um portfólio de recursos é um conjunto de recursos controlado pela organização que 
estabelece os limites de criação de valor em um determinado momento. A presente pesquisa não detalha como 
um portfólio é formado (aquisição, acumulação ou descarte), apenas considera-o como existente, de maneira que 
os recursos e ativos complementares advêm desta fonte. 
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É preciso que os recursos sejam ainda integrados em capacidades de maneira que 

representem combinações únicas, permitindo às organizações realizarem ações de criação de 

valor aos seus clientes. Mais especificamente, os autores detalham três atividades 

características deste estágio de agregação, baseado no nível de intensidade de combinação 

entre os recursos.  

A atividade de estabilizar tem o intuito de realizar pequenas melhorias incrementais na 

capacidade já existente, como, por exemplo, requerer que os funcionários realizem 

determinados treinamentos para manter as habilidades atualizadas. Tais mudanças 

incrementais em capacidades existentes são adotadas por empresas com vantagem 

competitiva reconhecida e geralmente tem impacto de curto prazo, expondo esta capacidade a 

imitação no mercado. 

Já a atividade de enriquecer possibilita que capacidades sejam estendidas ou 

elaboradas, através do aprendizado de habilidades novas que estendam o repertório de 

habilidades existentes ou pela sinergia criada na incorporação de novos recursos advindos do 

portfólio da organização. 

Por fim, o pioneirismo, pode ser alcançado através do processo de integrar novos 

recursos recentemente adquiridos no mercado com os recursos existentes ou até mesmo pela 

recombinação de recursos já presentes no portfólio de recursos. Neste caso, organizações que 

estejam em ambientes mais incertos tendem a adotar este tipo de combinação (SIRMON et 

al., 2007). O processo de pioneirismo é responsável pela criação de novas capacidades ou 

adaptação significativa de capacidades existentes.  

Em uma visão mais abrangente, esta abordagem é similar àquela que analisa o impacto 

das inovações na complementaridade entre recursos e atividades (STIEGLITZ; HEINE, 

2007). Quando se trata de inovações incrementais, similar ao que ocorrem em pequenas 

mudanças na evolução das capacidades, a base de recurso da empresa é expandida, reforçando 

o sistema de atividades existentes.  

Por outro lado, inovações mais radicais demandam a necessidade de criação de novos 

recursos internamente e complementação destes no sistema de atividades, de maneira análoga 

ao processo de criação e desenvolvimento de novas capacidades. 

Estes estudos revelam ainda que recursos usados na criação de capacidades devem ser 

tratados como fluxos em constante mudança, e não como estoques estáticos (MCKELVIE; 

DAVIDSSON, 2009), de maneira que as organizações buscam constantemente alinhar 

demandas externas com objetivos através da construção de capacidades baseada no fluxo de 
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recursos em sua base. Dessa maneira, apenas possuir uma base (ou portfólio) de recursos não 

é suficiente. 

Nesta perspectiva sobre como capacidades são renovadas ou adaptadas 

dinamicamente, Salvato (2009) realizou uma pesquisa longitudinal em uma grande cadeia de 

lojas de design de móveis italiana e constatou que as rotinas componentes das capacidades de 

desenvolvimento de produtos evoluem muito mais como resultado das atividades diárias dos 

indivíduos do que pela intenção gerencial da alta administração. 

Como resultado, o autor identificou um padrão dinâmico relacionado à evolução das 

capacidades organizacionais. Inicialmente, constatou que capacidades já existentes e 

estabelecidas são sistematicamente remodeladas em um contexto local por iniciativas 

intencionais dos indivíduos dentro e fora da organização, através de experimentos que 

resultam na heterogeneidade dos processos de desenvolvimento dos produtos dentro da 

organização e declínio em curto prazo no desempenho destas atividades.  

No entanto, periodicamente ocorrem intervenções gerenciais responsáveis por 

codificar os experimentos bem-sucedidos, de maneira a refiná-los e reproduzi-los, resultando 

em capacidades mais abrangentes caracterizadas por alta homogeneidade e aumento constante 

no desempenho. Assim, ressaltam o papel da alta gestão em manter uma flexibilidade para 

que experimentações gerem alterações nas sequências de ações características das rotinas que 

formam a capacidade, e sejam devidamente codificados quando bem-sucedidas.   

Enfatizam, com isso, que “mutações” nestas sequências de ações (rotinas) resultantes 

de iniciativas locais deliberadas são inicialmente testadas, depois refinadas e reproduzidas em 

toda organização através de intervenções gerenciais, produzindo um menor desempenho 

inicialmente, mas depois havendo um aumento nele.  

Em uma visão alternativa, Stieglitz e Heine (2007) enfatizam o papel da alta 

administração como significativa quando novos recursos ou capacidades são desenvolvidos e 

combinados, sugerindo que neste contexto, a gestão não pode apoiar-se apenas na estrutura 

organizacional e regras existentes: esta deve coordenar estrategicamente os novos 

relacionamentos e somente após compreendê-los melhor e tornarem-se mais “rotinizados” é 

que devem se incorporar às estruturas formais existentes. 

Estas duas perspectivas enfatizam um modelo híbrido na construção e adaptação das 

capacidades: de um lado tem-se um modelo centralizado em certas circunstâncias, onde a 

orientação estratégica da alta administração rege as buscas locais por melhorias nas 

atividades; e do outro um autônomo, provendo mais liberdade à alta administração ao prover 

independência decisória aos gestores de mais baixo nível (GAVETTI, 2005). 
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Estes estudos demonstram ainda a importância do papel das rotinas durante o 

desenvolvimento ou adaptações das capacidades organizacionais. Quando organizações 

exploram oportunidades ao entrar em novos mercados, por exemplo, elas têm suas rotinas 

adaptadas que vão tornando-se incorporada em um conjunto estável de ações repetidas até que 

novos eventos exijam respostas organizacionais que modifique estas rotinas (HELFAT; 

LIEBERMAN, 2002). 

Além disso, durante a construção das capacidades, atividades de reconfiguração das 

rotinas (experimentações) tendem a diminuir à medida que os membros da organização 

tornam-se mais experientes, resultando nos estágios mais avançados em rotinas robustas e 

preparadas para atender múltiplas demandas (GEORGE, 2005).  

George (2005) demonstrou que neste processo de desenvolvimento de uma capacidade 

primária, experiências são acumuladas pela organização, gerando insights que beneficiam o 

desenvolvimento de outras capacidades complementares. No entanto, a medida que estas 

iniciativas de experimentação tendem a diminuir e as rotinas tornam-se mais padronizadas 

nesta capacidade primária, tal influência também torna-se menor. 

Ao abordar o processo de desenvolvimento de capacidades à luz da formulação e 

implementação da estratégia de comércio eletrônico na bolsa de valores de Guayaquil, 

Montealegre (2002) propôs um modelo envolvendo as capacidades criadas para apoiar esta 

estratégia, as iniciativas que deram suporte ao desenvolvimento destas capacidades e os 

recursos usados nas iniciativas.  

Diferente dos modelos anteriores, o autor não identificou o ciclo de vida de uma 

capacidade específica, mas os componentes (recursos e iniciativas) usados para desenvolver 

cada capacidade. Neste trabalho, As capacidades construídas sequencialmente como os 

alicerces para a formulação e implementação da estratégia de comércio eletrônico foram: 

estabelecimento da estratégia; flexibilidade; e integração de recursos e criação de confiança. 

A capacidade em estabelecer estratégias, ao definir um direcionamento claro para o 

futuro, relaciona-se a percepção das oportunidades advindas pela Internet para atrair 

investidores e educar a população local. Para tanto, foram necessárias as iniciativas de 

realização de treinamentos, benchmarking global e absorção de conhecimento pela alta 

administração, através da criação de um grupo específico para o projeto. Além disso, a 

organização realizou uma avaliação interna atual e histórica de seus produtos, serviços e 

processos. 

Em seguida, desenvolveu-se a capacidade em ser flexível ao se preparar para execução 

da estratégia e ao mesmo tempo manter-se responsivo às situações inesperadas. Isto 
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demandou as iniciativas de integrar recursos nas atividades essenciais, experimentações 

constantes através da disponibilização de um protótipo na internet para avaliar as reações do 

mercado, além de investimentos, alavancagens e cooptação de recursos internos e externos. 

Por fim, para institucionalizar a estratégia e disseminá-la, a organização necessitou 

desenvolver a capacidade de integrar e criar confiança, de maneira a obter suporte para novas 

iniciativas dentro e fora da organização e ganhar uma massa crítica de usuários iniciais. As 

iniciativas adotadas neste contexto foram ações para obtenção de compromisso internamente, 

investimento em infraestrutura complementar e fortalecimento de relacionamentos externos. 

O autor explica que embora algumas destas iniciativas para criação e suporte das 

capacidades tenham sido deliberadas e definidas previamente pela alta gestão, outras surgiram 

a partir do aprendizado e acumulação da capacidade durante a formulação e implementação 

da estratégia. Apesar disso, foi possível definir fases a partir do padrão nestas decisões, 

caracterizada no início pela necessidade de absorção de conhecimento, em seguida pela 

integração dos recursos internos e externos às atividades organizacionais e finalmente pelo 

envolvimento com colaboradores internos e stakeholders externos com a estratégia em 

desenvolvimento. 

Estas iniciativas ou ações adotadas para construir as capacidades descritas nos 

parágrafos anteriores podem ser interpretadas como resultados bem-sucedidos de buscas 

locais realizadas pela gestão, para melhoria no desempenho das capacidades organizacionais. 

Conforme exibido na figura 8 a seguir, estas iniciativas são inexistentes no início do 

processo estratégico e tornam-se incorporados aos processos organizacionais e gerenciais ao 

final dele. Além delas, a figura ainda explicita os recursos utilizados e necessários, e as 

capacidades criadas no modelo proposto pelo autor. 
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Figura 8 – Modelo de construção de capacidades como apoio a formulação e implementação 
de estratégia. 

 
 Fonte: (MONTEALEGRE, 2002) 
 

Baseado neste modelo, outro estudo buscou compreender como uma organização da 

área de telecomunicações transformou-se de um departamento de call center interno em uma 

organização independente e lucrativa. Embora tenha adotado o mesmo modelo, as iniciativas 

identificadas pelos autores foram divididas em nível organizacional e de projeto, provendo 

maior detalhamento (PAN; PAN; HSIEH, 2006). 

Em geral, os modelos de ciclo de vida e de criação e adaptação das capacidades 

apresentados neste tópico sugerem e muitas vezes detalham pelo menos três grandes fases, 

organizados no quadro 6 a seguir. 
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Quadro 6 – Fases do Ciclo de Vida de Capacidades  
MODELOS FASE DE CRIAÇÃO FASE DE 

DESENVOLVIMENTO 
FASE DE 

ESTABILIDADE 
Helfat e Peteraf 

(2003) 
Grupo restrito de 

indivíduos organiza-se 
em torno de um objetivo 
em função de problemas 

ou desafios 
identificados. Maior 
proeminência das 
Habilidades dos 

indivíduos. 

Busca por alternativas de 
melhorias da realização das 

atividades, caracterizadas por 
experimentações envolvendo 
recursos organizacionais, e 

buscas locais. 

Capacidade é exercitada e 
mantida. Se inicia quando a 
busca por alternativas cessa.  

Ouyang (2010) Necessidade de acesso e 
assimilação de 
conhecimento 

Interação com outros atores 
ajudam a organização a refinar 

as rotinas de maneira 
incremental, ao identificar 
problemas e ineficiências. 

Capacidades responsáveis pela 
rápida melhoria no 

desempenho das atividades. 

Capacidade se torna 
arraigada no dia-dia da 
organização. Rotinas se 

estabilizam. 

Pregelj (2013) Desempenho das 
atividades inexistente. 

Acúmulo de 
conhecimento através de 

aprendizado. 

Rápido aumento no 
desempenho das atividades e 

refinamento das rotinas, 
baseado no conhecimento 

acumulado e experiência em 
formação. 

Pouco incremento no 
desempenho das atividades, 
visto que as rotinas já foram 
refinadas além de ter sido 

alcançado o limite da 
eficiência. 

Zhai et al. (2007) Recursos são 
adquiridos, acumulados 

ou trazidos pelos 
indivíduos. 

Maior conhecimento permite 
que a organização elabore 

rotinas e implemente melhorias 
contínuas. 

Organização já acumulou 
recursos e capacidades 

suficientes para aumentar a 
eficiência no sistema de 

produção e reduzir custos. 
Pandza et al. 

(2003) 
Alto nível de 

ambiguidade causal 
sobre e relação entre 

capacidade e 
desempenho da 

atividade. Não se sabe 
que capacidades são 

relevantes para a 
organização. 

Buscas locais caracterizadas 
por experimentações levam a 

uma maior compreensão causal 
da capacidade, concretizada 
pela sinalização do mercado 
(contrato de longo prazo, por 

exemplo). 

A organização mantem sua 
capacidade, que alcança seus 
melhores resultados baseado 

em processos 
organizacionais bem 

estabelecidos. Mecanismos 
subjacentes a capacidade 

começam a ser 
compreendidos, a medida 
que a organização passa a 

considerá-la em suas 
decisões. 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
 

Dessa forma, apesar dos modelos apresentados sejam formados por diferentes 

quantidades de fases, é possível distinguir em geral três etapas de ciclo de vida das 

capacidades nestes modelos: a criação, em que as condições para a fase posterior se 

estabelecem, o desenvolvimento, em que a capacidade é responsável pela melhoria no 

desempenho das atividades e constantemente elaborada, e por fim, a estabilidade, fase em que 

a capacidade se estabelece. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
   

3.1. NATUREZA DA PESQUISA 

 

O presente estudo apresenta pressupostos epistemológicos e ontológicos baseados no 

positivismo, já que considera a realidade como objetivamente estabelecida, que pode ser 

descrita através de propriedades mensuráveis independentes do observador, bem como se 

baseia em teorias pré-definidas com o propósito de estendê-las (MORGAN, 1980).  

Esta caracterização se adequa a classificação da teoria de processos de mudança 

adotada na pesquisa, denominada de ciclo de vida, para entender como a construção de 

capacidades organizacionais ocorre.  

Segundo esta perspectiva, a entidade em desenvolvimento, representada neste estudo 

pela capacidade organizacional, contém a lógica subjacente que regula o processo de 

mudança, de maneira que o estágio do ciclo de vida atual funciona como um precursor para os 

próximos que o sucedem. Assim, cada evento ocorre em uma ordem e estabelece como será o 

próximo evento (VAN DE VEN, 1992).  

Com isto, como as capacidades organizacionais em geral levam tempo para serem 

construídas, a presente pesquisa se propõe a descobrir este fenômeno de maneira processual. 

Assim, é caracterizada como um estudo longitudinal, de caráter retrospectivo, já que os dados 

foram coletados após a realização do fenômeno, de maneira similar a outros estudos sobre 

desenvolvimento de capacidades (ETHIRAJ et al., 2005;  PANDŽA et al., 2003). Nesta 

perspectiva, o processo é definido como uma sequência de eventos que descrevem como a 

capacidade organizacional muda (evolui) ao longo do tempo (VAN DE VEN, 1992). 

Um evento é definido nesta pesquisa como uma iniciativa organizacional de gestão 

que utiliza ativos e recursos complementares, direcionada para melhoria no desempenho de 

atividades relacionadas a uma capacidade de TI específica. As mudanças ao longo do tempo 

são capturadas através de rotinas organizacionais pertencentes às capacidades por meio de 

sequência de ações em cada rotina, alteradas em função destas iniciativas. 

A pesquisa caracteriza-se ainda como de natureza qualitativa, adotando procedimentos 

exploratórios e explicativos para compreender o fenômeno foco do estudo. Quanto aos 

objetivos a serem alcançados, se classifica principalmente como exploratória (GIL, 2002), 

dada a necessidade em buscar maior familiaridade com o fenômeno estudado, tornando-o 

mais explícito, tendo em vista as lacunas identificadas na literatura.  
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A partir dos fatores-chaves identificados, como as iniciativas de melhoria de 

desempenho da capacidade, recursos humanos e ativos de TI complementares; e as rotinas 

organizacionais, a pesquisa tem também um caráter explicativo, ao buscar esclarecer o 

processo relacionado ao fenômeno principal, processo de construção de capacidades de TI, 

através da inter-relação entre estes fatores. 

 

3.2. ESTRATÉGIA DA PESQUISA E SELEÇÃO DO CASO 

 

Este trabalho adota a estratégia de pesquisa de estudo de caso, já que há a necessidade 

em se detalhar e compreender um fenômeno específico, em um contexto particular, focada 

numa situação em profundidade: o contexto da trajetória de concepção, implantação e 

disseminação dos sistemas SIG da UFRN (GODOY, 2006).  

Justifica-se ainda em tal estratégia por buscar responder questões do tipo “como” e 

“por quê”, por não exigir controles de eventos comportamentais, mas estar focado em eventos 

contemporâneos sem preocupar-se em separar o fenômeno de seu contexto (YIN, 2003), 

características que se adequam à construção de capacidades de TI, só possível de ser 

compreendida quando considerada em um contexto organizacional específico 

(MONTEALEGRE, 2002).  

Estudos de caso são estratégias particularmente valiosas em pesquisas na área de SI, 

tendo em vista a necessidade de se compreender as interações entre as componentes de TI e os 

indivíduos no contexto organizacional. Além disso, os estudos de caso possibilitam que o 

pesquisador se mantenha atualizado em relação às tecnologias da informação adotadas no 

contexto real. Por fim, os aspectos organizacionais são mais importantes do que os técnicos 

em pesquisas desta natureza (DUBÉ; PARÉ, 2003). 

O estudo de caso único relacionado à trajetória dos sistemas SIG foi selecionado dada 

sua relevância para o contexto regional em que foi concebido, implantado e disseminado, já 

que se trata de um caso bem-sucedido de um sistema de informação, tendo sua tecnologia e 

conhecimento transferidos para outras cidades e regiões do país, a partir de um estado 

nordestino do Brasil, algo até então desconhecido pelo pesquisador e entrevistados. Além 

disso, este é um projeto reconhecidamente prioritário para a UFRN.  

A trajetória de disseminação destes sistemas também demonstra a sua raridade, 

resultante de um cenário favorável tanto internamente na instituição, que incentivou e investiu 

nos sistemas SIG, quanto fora dela, diante de alguns eventos ocorridos, conforme afirma um 

dos respondentes a seguir. 
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[...] Você tem um cenário na UFRN descentralizado, que é bom porque a UFRN ela 
respeita muito quem captou esse dinheiro... o recurso foi captado pela SINFO ela 
que faz a gestão então essa política de descentralização orçamentária da 
universidade é interessante, muita universidade que não tem [...] e por outros 
cenários políticos porque outras iniciativas concorrentes fracassaram... MEC tentou 
implantar um sistema único: fracassou, e as iniciativas dos Institutos Federais de 
fazer a mesma coisa: fracassou... E aí todo mundo corre pros SIG [...] (informação 
verbal)18. 

 

Uma das instituições, a Universidade Federal de Goiás, ao justificar a adoção 

institucional dos sistemas SIG, apresenta a seguinte afirmação em seu website: “Neste 

sentido, é consenso entre a maioria dos gestores de IFES que os sistemas SIG UFRN são, nos 

dias atuais, a melhor solução de software para gestão universitária, motivo pelo qual a UFG 

decidiu pela contratação dos serviços de implantação desses sistemas para os próximos 4 

(quatro) anos.” (UFG, 2013). 

Em ocasião do acordo de cooperação celebrado em 2013 entre a UFRN e o INSS, o 

ministro da previdência afirma em matéria vinculada no blog do ministério: 

 

Os sistemas de tecnologia da informação da UFRN estão classificados entre os de 
melhor qualidade e confiabilidade desenvolvidos no Brasil. Esses programas têm 
permitido que várias instituições aperfeiçoem seus processos de gerenciamento, 
proporcionando agilidade e gestões mais eficientes. Vários órgãos da administração 
pública já estabeleceram parceria semelhante a essa assinada hoje, como a Polícia 
Federal, o Ministério da Justiça e a Controladoria Geral da União19.  

 

Estas questões demonstram a importância em se analisar este caso de maneira mais 

profunda. Soma-se a isso o fato de que pesquisas acadêmicas realizadas sobre os sistemas SIG 

da UFRN são praticamente inexistentes na área de administração, salvo uma dissertação de 

mestrado encontrada pelo pesquisador, com foco na gestão de repositório de dados 

(GURGEL, 2008). 

 

3.3. DESENHO DA PESQUISA 

 

Para responder à questão de pesquisa, esta foi realizada em três etapas distintas. Na 

primeira etapa, buscou-se identificar uma cronologia a respeito dos principais eventos 

relacionados a concepção, implantação e disseminação dos SIG, desde 1999, quando foi 

                                                           
18 Entrevista concedida por E4, durante a etapa II da pesquisa, em 19 de novembro de 2013. 
19

 Disponível em http://blog.previdencia.gov.br/?p=9117 
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criada a Superintendência de Informática, até o ano de 2013, através de entrevistas com 

participantes diretos deste processo.  

O objetivo desta fase foi compreender eventos relevantes que pudessem servir como 

âncoras e oferecer suporte aos questionamentos das fases subsequentes. Isto ocorreu por meio 

de entrevistas com gestores da SINFO e análise de dados secundários para comprovação dos 

eventos, conforme sugerido por outros autores em pesquisas longitudinais (MILES; 

HUBERMAN, 1994;  MINTZBERG, 1978). 

Na segunda fase, foram apresentadas as descrições conceituais de oito capacidades de 

TI, com base na literatura (disponível entre os tópicos 2.3.4 e 2.3.11 deste trabalho), para que 

os entrevistados pudessem reconhecer quais poderiam caracterizar-se como capacidades 

organizacionais e relevantes na trajetória dos SIG, tendo em vista os cinco questionamentos a 

seguir baseados em principalmente em (DOSI et al., 2000;  HELFAT; PETERAF, 2003;  

NELSON; WINTER, 1982;  WINTER, 2000):  

  

- é uma habilidade organizacional (e não limitada a indivíduos)?  

- é formada por rotinas (representa repetição na sequência de ações)?  

- possui tarefas coordenadas (e não apenas executadas)?  

- possui desempenho confiável e minimamente satisfatório?  

- tem um resultado específico e reconhecido? 

 

Ao serem identificadas as capacidades, buscou-se ainda compreender a definição que 

os respondentes tinham sobre cada uma, convertendo a definição formalmente da literatura 

em uma definição contextualizada à trajetória dos SIG. Estas definições foram validadas pelos 

gestores da SINFO participantes desta segunda etapa.  

Ademais, foi construído um gráfico de um importante indicador de desempenho da 

atividade relacionada à capacidade (prazo de atendimento) em relação ao tempo, a partir de 

dados secundários. Este indicador foi selecionado mediante reconhecimento dos entrevistados 

e acessibilidade do pesquisador aos dados quantitativos longitudinais sobre sua ocorrência. O 

objetivo em se desenhar gráficos para cada capacidade, reconhecida como relevante na 

trajetória dos SIG, foi atestar que elas evoluíram ao longo do tempo. 

Na terceira etapa, a partir das três capacidades de TI reconhecidas de maneira unânime 

pelos respondentes como relevantes na etapa anterior, foram identificadas iniciativas de 

melhoria no desempenho das atividades relacionadas a cada capacidade, sejam estas 

realizadas em nível de coordenação, diretoria da SINFO ou administração geral da UFRN.  
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Estas iniciativas representam decisões reconhecidamente bem sucedidas pelos 

respondentes, responsáveis pela melhoria no desempenho das atividades20 e que alteraram as 

rotinas organizacionais, a partir de um tempo específico. Neste sentido, foram identificadas 

inicialmente 102 iniciativas de melhoria das capacidades, mas excluídas 19 por não se 

adequarem a estes requisitos, restando 83 iniciativas. Cada iniciativa é associada a cada uma 

das três capacidades. 

Diante de cada iniciativa reconhecida e em seguida validada com os respondentes, 

foram identificados os recursos complementares humanos (conhecimento técnico e negocial) 

e ativos de TI (plataformas de hardware, software e aplicações compartilhadas) importantes, 

necessários e usados para que a iniciativa pudesse ocorrer.  

Neste sentido, foram escolhidos os recursos classificados como de reforço e que 

possibilitasse aumento de valor para as rotinas realizadas (AMIT; SCHOEMAKER, 1993;  

BLACK; BOAL, 1994), concretizado através da melhoria no desempenho das atividades. 

Além disso, deveriam estar de acordo com a lógica da interconectividade (DIERICKX; 

COOL, 1989), em que as atividades de melhoria dependem do nível destes recursos e ativos 

complementares. Para compreender a natureza destes recursos e ativos, estes foram 

classificados como co-presentes (genéricos), especializados ou co-especializados (TEECE, 

1986). 

Além disso, foram explicitadas as rotinas organizacionais alteradas por cada uma das 

iniciativas: rotinas que sofreram mutações, segundo a perspectiva da economia evolucionária 

(NELSON; WINTER, 1982). Cada rotina foi representada através de uma sequência 

padronizada de ações e sua evolução descrita ao longo do tempo.  

As etapas com o desenho da pesquisa, bem como os resultados de cada fase é exibido 

na figura 9 a seguir. Apesar de dispostas em sequência, a finalização de uma fase não 

necessariamente implicou no início da próxima fase, conforme ilustra as setas bidirecionais na 

figura. 

 

  

                                                           
20

 Embora algumas iniciativas identificadas pelos respondentes como responsáveis por não melhorarem e 
inclusive diminuírem o desempenho das atividades, estas foram consideradas como relevantes em longo prazo 
para a capacidade de TI, sendo considerada na análise. 
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Figura 9 – Fases da Pesquisa com respectivos resultados. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 

3.4. COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram capturados através de entrevistas semiestruturadas, com duração entre 

cinquenta minutos e uma hora e quarenta minutos. As questões levantadas foram relacionadas 

aos principais eventos ou marcos históricos, questões sobre características das capacidades de 

TI, iniciativas de melhoria das capacidades, rotinas e recursos complementares que os 

entrevistados tenham se recordado. Todas as entrevistas realizadas foram gravadas e 

transcritas. 

Os dados secundários, usados principalmente para confirmação de datas e conteúdo, 

foram capturados a partir de documentos como apresentações, projetos, resoluções da UFRN, 

currículos lattes dos entrevistados; vídeos referentes aos workshops realizados nos anos de 

2010 e 2011, e dados capturados dos sistemas de informações, principalmente o repositório de 

documentação da SINFO denominado de wiki, implantado em 2009, e o sistema de controle 

de tarefas iproject, que registra as atividades de suporte, requisitos e desenvolvimento 

realizadas na organização desde 2007. 

As entrevistas ocorreram entre os meses de outubro e dezembro de 2013, tendo sido 

realizadas 28 entrevistas envolvendo um total de 23 respondentes, dentre os quais: 

 

- Funcionários e servidores públicos pertencentes ao quadro de pessoal da SINFO: 

superintendente, diretor de sistemas, coordenadores de requisitos, desenvolvimento e 

analistas de cooperação, requisitos e desenvolvimento (13 entrevistados);  

- Servidores públicos da UFRN, usuários dos sistemas: pró-reitores e analista (3 

entrevistados); 
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- Gestores e analistas responsáveis pelos projetos de cooperações nas instituições de 

ensino da rede IFES (4 entrevistados); 

- Ex-funcionários que vivenciaram períodos anteriores na SINFO: ex-diretor de 

sistemas, ex-coordenadores das equipes de desenvolvimento e cooperação (3 

entrevistados). 

  

Os entrevistados foram selecionados pelo papel que desempenharam no processo 

histórico e por ocuparem cargos de administração e com isso possuírem uma visão mais 

acurada das iniciativas de melhoria, impacto nas rotinas e complementares usados. A 

participação destes indivíduos no processo histórico variou entre três e oito anos. 

Para análise e organização dos dados coletados, foi utilizado o software de análise de 

dados qualitativos NVivo versão 10, no intuito de apoiar a realização de transcrições e 

codificação dos dados. Esta técnica central adotada durante a análise de dados diz respeito a 

indexação ou categorização de textos visando estabelecer uma estrutura de ideias temáticas 

sobre ele (GIBBS, 2009). A maneira como o pesquisador codifica explicita a forma como 

seleciona, separa e classifica os dados para realizar a interpretação analítica sobre eles. Assim, 

todos os segmentos de textos que digam respeito à mesma categoria são codificados com uma 

mesma denominação.  

Além da adoção de um software para apoiar a análise dos dados, foi utilizado também 

um protocolo de pesquisa, no intuito de aumentar a confiabilidade do estudo de caso. O 

protocolo encontra-se no quadro 7 a seguir. 

 

Quadro 7 – Protocolo da pesquisa. 
SEÇÃO PROCEDIMENTOS 

VISÃO GERAL DO ESTUDO DE CASO 
(Informações prévias da pesquisa) 

- Definição dos objetivos 
- Seleção e leitura das principais referências bibliográficas 
relacionadas aos objetivos 
- Seleção e negociação sobre local do estudo 

PROCEDIMENTOS DE CAMPO 
(Preparação para as atividades de coleta de dados) 

- Credenciais de acesso ao local do estudo 
- Agendamento das atividades de coleta de dados 

Coleta de Dados 
Entrevistas - Levantamento de dados qualitativos 
Acesso aos dados secundários - Levantamento de dados qualitativos 
Análise dos dados 
Categorização dos construtos previamente - Identificação das categorias baseada na literatura 
Categorização dos construtos após a coleta - Detalhamento das categorias no decorrer do processo de 

captura dos dados 
Quantificação das mudanças nas rotinas - Quantificação das frequências de mutações ou 

transformações entre sequências de ações (rotinas) 
QUESTÕES DO ESTUDO DE CASO 

(Conjunto de questões que refletem a investigação) 
- Questões que devem ser mantidas na mente do pesquisador 
durante a coleta de dados 
- Registro a partir de fontes de informação 

RELATÓRIO FINAL - Documento da tese finalizado 
Fonte: adaptado de Yin (2003). 
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Quanto às categorias definidas, a pesquisa partiu dos seguintes códigos de análise: 

iniciativas de melhoria da capacidade técnica de TI, da capacidade de relacionamento interno 

e da capacidade de cooperação externa; os recursos humanos conhecimento técnico e 

conhecimento negocial e ativos de TI complementares, plataformas de hardware e software, 

aplicações compartilhadas; e rotinas organizacionais.  

Após a realização das entrevistas na terceira fase, as iniciativas foram codificadas de 

maneira mais detalhada em função do tipo de mudança que provocaram. De maneira similar, 

as rotinas organizacionais foram codificadas em função da sequência de suas ações 

componentes. 

As iniciativas de melhorias das capacidades foram identificadas, codificadas e 

organizadas de acordo com o ano que ocorreram. Foram consideradas apenas as iniciativas 

realizadas pela gestão (da UFRN ou da SINFO em nível de diretoria e coordenações) (NEVO; 

WADE, 2010) e que reconhecidamente influenciaram de algum modo as rotinas, seja através 

de alteração, inclusão ou exclusão de pelo menos uma ação pertencente às sequências 

(SALVATO, 2009a), de acordo com a percepção dos entrevistados. 

Quando havia divergências nestes períodos entre respondentes, retornava-se a eles ou 

se apoiava em dados secundários. Mudanças ocorridas nas ações atestadas por pelo menos 

dois entrevistados, quando não negadas pelos demais, foram consideradas válidas para a 

pesquisa, mediante orientações propostas em pesquisas longitudinais em (MILES; 

HUBERMAN, 1994). 

Para cada iniciativa, os recursos e ativos complementares relevantes também foram 

codificados de acordo com a classificação fornecida pela literatura: ativos de TI como 

plataformas de hardware, software ou aplicações compartilhadas (MELVILLE et al., 2004;  

WEILL et al., 2002); e recursos humanos como conhecimento técnico ou negocial 

(RAVICHANDRAN; LERTWONGSATIEN, 2005;  ROSS et al., 1996). 

Quanto às rotinas organizacionais, foram identificadas aquelas que sofreram 

modificações em decorrência das iniciativas de melhoria das capacidades. Em seguida, e 

considerando uma sequência de ações como importante na definição de uma rotina 

(FELDMAN; PENTLAND, 2003), foi criada uma lista de ações codificadas.  

Como resultado desta codificação, foram estabelecidas 13 ações que pudessem 

representar todas as sequências de rotinas identificadas nesta pesquisa (como um alfabeto 

léxico, de acordo com (PENTLAND; RUETER, 1994)). Cada ação e sua presença na 

sequência de ações que caracteriza uma rotina também precisaram da confirmação de pelo 

menos dois entrevistados para ser considerada válida (as ações HOMOLOGAÇÃO (HOM), 
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DEMANDA (DEM) e RETORNO (RET) foram incorporadas a este dicionário durante este 

processo de confirmação pelos entrevistados. 

Uma rotina, nesta visão, envolve uma sequência de ações onde cada ação adota um 

código. Os códigos DEM ACOM DUV, por exemplo, foram representados respectivamente 

como: Chegada de demandas para um setor (DEM), acompanhamento desta demanda por 

um responsável pelo setor (ACOM) e esclarecimento de dúvidas aos demandantes internos 

(UFRN) ou externos (Instituição cooperada) (DUV).  

A adoção de uma sequência de ações (nas rotinas) como unidades de análise durante a 

evolução das capacidades está em consonância com pesquisas que buscam entender 

capacidades como formadas por micro eventos e não como uma entidade homogênea, que 

desconsidera este aspecto importante em seu desenvolvimento (SALVATO; RERUP, 2011). 

Um pressuposto para reconhecer o desenvolvimento das capacidades neste contexto é que este 

fenômeno ocorre como resultado do aprendizado através de repetições, inerentes às rotinas 

(DOSI et al., 2000;  NELSON; WINTER, 1982). 

Para compreender como as rotinas evoluíram, estas foram definidas em como 

mudanças, inserções ou exclusões de qualquer uma das ações participantes de cada sequência, 

em função das iniciativas ocorridas. Uma mudança significa que a ação sofreu alteração na 

maneira com que era realizada. Uma inserção implica na incorporação de uma nova ação na 

sequência e a exclusão, na inexistência desta ação. 

Assim, para compreender a intensidade com que as mudanças ocorreram, realizou-se 

uma contagem simples no número de operações necessárias para transformar uma sequência 

de códigos em outra21. Cada operação desta tem um custo e a distância entre duas sequências 

(ou duas rotinas) representa o custo total. Dessa maneira, o custo total representa uma medida 

de quanto uma rotina mudou em relação a anterior. Nesta pesquisa, considerou-se que cada 

operação (inserção, alteração ou mudança em uma ação) como um custo unitário 

(PENTLAND; HAEREM; HILLISON, 2009). 

Esta representação da rotina e da evolução dela permite que se identifiquem padrões 

entre as diferentes sequências de rotinas, operação comumente adotada em métodos de 

análises de sequências de eventos como o optimal matching, por exemplo (ABBOTT; TSAY, 

2000;  SALVATO, 2009b).  

                                                           
21

 Consequentemente, a evolução de uma rotina também ocorre entre uma iniciativa e outra iniciativa. É 
preciso ressaltar, no entanto, que em algumas iniciativas, não foi possível creditar a uma iniciativa a exclusão 
de alguma ação. Neste caso, esta mudança não foi quantificada. 
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Como nesta pesquisa não se realizou a comparação entre processos de trabalhos (ou 

rotinas) distintos, mas apenas da trajetória de uma tecnologia específica (sistemas SIG), nem 

houve uma quantidade significativa de sequências, não foi necessária a adoção de 

procedimentos estatísticos mais avançados, sendo suficiente a contagem simples de 

modificações. 

Nesta pesquisa, a caracterização como uma sequência não necessariamente implica 

que uma ação é finalizada após outra, mas que a ação se faz presente na rotina. As alterações 

nas rotinas em função das iniciativas foram indicadas da seguinte forma: no caso de uma ação 

adicionada à rotina, a mesma recebe um sinal ‘+’; no caso de alteração, um sinal ‘*’. Ações 

que já não fazem parte da rotina e foram excluídas não são exibidas na sequência 

correspondente. 

Para ser entendida neste contexto foi pedido que os respondentes considerassem 

rotinas organizacionais que fossem repetitivas, padronizadas, realizadas de maneira 

interdependente envolvendo múltiplos atores e desconsiderassem aquelas realizadas 

aleatoriamente. 

É preciso salientar ainda que nesta pesquisa é considerado o aspecto performativo da 

rotina, ou seja, padrões comportamentais vislumbrados em sua execução efetiva realizada por 

pessoas específicas em momentos e lugares específicos. No caso desta pesquisa, iniciativas e 

sequências de ações realizadas em um momento histórico específico (entre os anos de 2004 e 

2013), ocorrido no contexto organizacional da SINFO/UFRN e por pessoas que participaram 

do processo, no caso os entrevistados. 

Esta perspectiva complementa o aspecto ostensivo da rotina, relacionada a 

regularidades cognitivas e padrões abstratos (FELDMAN; PENTLAND, 2003), não abordado 

neste trabalho.  

No intuito de facilitar a identificação dos padrões e maior transparência na relação 

entre capacidade e rotina, estas deveriam ser abstratas o suficiente para representar um mesmo 

conceito de ação durante toda a trajetória dos sistemas SIG. Isso permitiu comparar a 

evolução das rotinas, que se tratado de maneira mais granular ou específico, apresentariam 

muitas diferenças (PENTLAND; RUETER, 1994), impossibilitando tais comparações. 

Consequentemente, foi utilizado o conceito de macro rotina para operacionalizá-la 

enquanto concretização de uma capacidade de TI. Assim, embora as rotinas mais abstratas 

sejam formadas por sub-rotinas específicas, não houve este nível de detalhamento no estudo. 

Esta visão está alinhada a conceituações de capacidade enquanto macro rotinas (COLLIS, 

1994;  WINTER, 2000). 
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Tanto os eventos representando as iniciativas quanto as ações componentes das rotinas 

codificadas e os recursos e ativos complementares, foram identificados a partir das entrevistas 

iniciais e depois exibidos novamente para validação junto com os entrevistados.  

Na análise dos dados, foram quantificadas as frequências de ocorrência dos eventos 

(iniciativas) e das mutações ocorridas nas rotinas para cada capacidade e por ano. Com isso 

pôde-se identificar a intensidade com que capacidades foram desenvolvidas, bem como a 

quantidade de modificações realizadas nas ações componentes das rotinas, para demonstrar a 

evolução na capacidade. 

Cada gráfico gerado com estes dados foi então comparado às definições conceituais 

dos estágios de ciclo de vida das capacidades (criação, desenvolvimento e estabilidade), para 

se compreender como cada capacidade evoluiu. Eventos de seleção relevantes que tenham 

reconhecidamente alterado esta trajetória também foram identificados. 

As iniciativas de melhoria das capacidades, classificadas após a coleta dos dados, 

tiveram suas frequências comparadas entre si para determinar aquela mais relevante na 

evolução da macro rotina. Da mesma forma, foram identificadas a frequência de ações que 

sofreram mutações ou alterações na macro rotina de cada capacidade de TI e realizadas 

comparações entre elas.  

Por fim, foram identificados os recursos humanos e ativos de TI complementares 

presentes nas iniciativas mais relevantes para o processo de construção das capacidades 

organizacionais, sendo estes fatores classificados de acordo com seu papel na 

complementaridade, de acordo com as frequências que ocorreram nas iniciativas. 

A figura 10 a seguir exibe o modelo conceitual22 desta pesquisa, representando o 

processo de construção de uma capacidade de TI e envolvendo o relacionamento entre os três 

importantes conceitos. 

 

Figura 10 – Design Conceitual da Pesquisa. 

                                                           
22

 O modelo conceitual adota uma representação gráfica de fluxos e estoques, usada para construir modelos de 
complexidade dinâmica na área de estudos denominada de Dinâmica de Sistemas. Esta representação foi 
escolhida por estar em alinhamento com a definição de complementaridade neste trabalho, baseado em 
(DIERICKX; COOL, 1989) e na construção de modelos que utilizam recursos e capacidades como conceitos base 
de acordo com (WARREN, 2002;2005;2008). Neste caso, os recursos e ativos complementares bem como as 
rotinas são representados como estoques, indicando que se desenvolvem ao longo do tempo através de 
acúmulos. No caso das rotinas, a taxa de acúmulo advém das iniciativas de melhorias no desempenho das 
atividades responsável por realizar alguma alteração na rotina organizacional. Vale ressaltar, no entanto, que 
não há compromisso nesta pesquisa em se formalizar os dados nem construir modelos de simulação 
quantitativos, servindo esta figura como representação visual do inter-relacionamento entre os conceitos 
principais deste trabalho. 
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Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 
 

A figura explicita as variáveis principais adotadas na pesquisa e como elas se inter-

relacionam, além de apresentar suas definições baseadas na literatura. Para representar a 

capacidade de TI, foi adotado o conceito de macro rotina, como sequência de ações 

padronizadas, e sua evolução ocorre através de iniciativas de melhoria no desempenho das 

atividades. Assim, estes padrões são atualizados mediante tais iniciativas. Estas, por sua vez, 

utilizam ativos de TI complementares, sejam componentes ou aplicações, e recursos humanos 

complementares, seja conhecimento negocial ou técnico. 

O Quadro metodológico exibido a seguir detalha aspectos do problema, objetivos 

específicos, categorias de análise e as técnicas e coleta e análise dos dados adotados. 
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Quadro 8 – Quadro Metodológico 
PROBLEMA 

DE 
PESQUISA 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CATEGORIAS DE 
ANÁLISE 

COLETA DOS DADOS ANÁLISE DOS 
DADOS 

Como se 
caracterizam e 
são construídas 
as capacidades 

de TI 
relevantes para 
a concepção, 
implantação e 
disseminação 
dos Sistemas 
Institucionais 
Integrados de 

Gestão? 

Identificar as 
capacidades de TI 
relevantes para a 
trajetória dos SIG 

 
 

1. Marcos Históricos 
2. Cap. de Rel. Externo 
3. Cap. de Rel. Interno 
4. Cap. de Resp. ao 
Ambiente 
5. Capacidade Técnica 
6. Capacidade de P&D 
7. Capacidade de 
Operações efetivas 
8. Capacidade de infra 
Flexível 
9. Habilidade 
Organizacional 
10. Tarefas Coordenadas 
11. Resultado Específico 
12. Rotinas 
13. Desempenho 

Entrevistas semi-
estruturadas e 

levantamento de 
documentos  

Identificação dos 
eventos relevantes 
(marcos históricos) 

 
Seleção das 

capacidades de TI 
relevantes através da 
análise comparativa 
entre as definições 
conceituais e os 

requisitos de uma 
capacidade 

organizacional 

Descrever o 
processo de 

construção das 
capacidades de TI 

através de rotinas e 
iniciativas de 

gestão. 
 

14. Iniciativas das 
Capacidades 
15. Rotinas das 
Capacidades 

Entrevistas semi-
estruturadas e 

levantamento em 
documentos e sistemas de 

informação 

Categorização das 
ações nas rotinas e 

natureza das 
iniciativas  

Contagem das 
frequências das 

mutações nas rotinas 

Identificar os 
recursos humanos e 

ativos de 
infraestrutura de TI 

complementares. 
 

16. Ativos de software e 
hardware 
17. Aplicações 
padronizadas e 
compartilhadas 
18. Conhecimento 
Negocial 
19. Conhecimento 
Técnico 

Entrevistas semi-
estruturadas 

Identificação dos 
recursos 

complementares nas 
iniciativas 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO ESTUDO DE CASO 

 

4.1. SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA DA UFRN 

 

Como parte da estrutura organizacional da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), as superintendências caracterizam-se como unidades de gestão intermediárias, 

direcionadas para articulação e coordenação de atividades ou sistemas afins, de maneira a 

prestar apoio técnico-operacional às atividades finalísticas da Instituição.  

Nesta concepção, a Superintendência de Informática (SINFO) foi criada em 1999, 

mediante resolução 10/1999 do Conselho Universitário (CONSUNI) que extinguiu duas 

outras unidades organizacionais até então existentes: o Núcleo de Processamento de Dados 

(NPD), criado em 1975 e responsável por implantar e manter tecnologias computacionais de 

apoio às atividades administrativas; e o Núcleo de Computação Científica (NCC), concebido 

em 1991 e que tinha a missão de prover tecnologias para realização de pesquisas da 

instituição. Com esta mudança, a SINFO passou a assumir as funções e os recursos humanos 

destes dois núcleos. 

Desde sua criação, este órgão tem a competência de planejar, coordenar, organizar, 

executar e avaliar as atividades de informática, com base no Plano de Desenvolvimento 

Institucional e no Plano de Gestão da UFRN. Mais especificamente, é responsável por 

atividades de projeto, desenvolvimento e administração dos sistemas computacionais de 

natureza corporativa, aquisição de ativos de TI, gerenciamento da estrutura de rede e por 

elaborar políticas de informática da UFRN. 

Quanto a sua estrutura organizacional interna, esta é composta pelo superintendente de 

informática, ocupando a alta administração deste órgão, e subordinado a ele em posições de 

assessoria um conselho consultivo e comissões técnicas, além das diretorias administrativa, de 

sistemas e de redes e infraestrutura. 

Subordinados à direção de sistemas estão as coordenações de desenvolvimento, 

formada por três equipes responsáveis pelos sistemas integrados institucionais de gestão, 

quais sejam: coordenação acadêmica (SIGAA) e coordenações administrativas (SIPAC e 

SIGRH). Com o objetivo de realizar garantir a qualidade dos sistemas desenvolvidos através 

da realização de testes, encontra-se a coordenação de controle de qualidade.  

A coordenação de suporte ao usuário e treinamento, por sua vez, tem como objetivo 

atender às demandas dos usuários dos SIG da UFRN, discentes e demais servidores 

principalmente, sejam estas demandas por esclarecimento de dúvidas, correções de erros e 
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sugestões e aprimoramentos. Este setor deve repassar estas demandas quando necessário para 

equipes de desenvolvimento ou de requisitos. 

A coordenação de projetos, requisitos e documentação tem o intuito de atender às 

demandas dos usuários da UFRN, quando estas representam necessidades que precise de um 

esforço de compreensão maior que em suporte, geralmente melhorias nos sistemas. Isto 

ocorre através de reuniões para especificação de requisitos e repasse destas solicitações para 

as equipes de desenvolvimento.  

O setor também é responsável por criar documentações e manuais dos sistemas, em 

constante atualização. Visa ainda esclarecer dúvidas dos especialistas de TI das instituições 

cooperadas e participantes das redes de cooperação CICLO e IFES, relacionados a aspectos 

negociais e técnicos dos sistemas. 

 

4.2. SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO (SIG) 

 

O Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) automatiza as 

atividades da área acadêmica e apoia os gestores desta área em suas decisões, por meio dos 

módulos de graduação, pós-graduação (stricto sensu e lato sensu), ensino técnico, ensino 

médio e infantil, submissão e controle de projetos e bolsistas de pesquisa, submissão e 

controle de ações de extensão, submissão e controle dos projetos de ensino (monitoria e 

inovações), registro e relatórios da produção acadêmica dos docentes, atividades de ensino a 

distância e um ambiente virtual de aprendizado denominado Turma Virtual.  

Além disso, também disponibiliza portais específicos para os diferentes atores 

envolvidos em atividades acadêmicas como: reitoria, professores, alunos, tutores de ensino a 

distância, coordenações lato-sensu, stricto-sensu e de graduação e comissões de avaliação 

(institucional e docente). A figura 12 exibe a tela de apresentação do SIGAA. 
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Figura 11– Tela de Apresentação do sistema SIGAA 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

 

O Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) apoia as 

operações na gestão das unidades da UFRN responsáveis pelas finanças, patrimônio e 

contratos, sendo, portanto, um sistema voltado para as atividades meio da instituição. O 

sistema SIPAC integra a área administrativa desde a requisição (material, prestação de 

serviço, suprimento de fundos, diárias, passagens, hospedagem, material informacional, 

manutenção de infraestrutura) até o controle do orçamento distribuído internamente.  

Neste sistema, cada unidade administrativa possui seu orçamento e a autorização de 

qualquer despesa, por unidade, deverá ocorrer previamente, antes mesmo de ser executada no 

SIAFI (sistema estruturante do governo federal). Além das requisições e do controle 

orçamentário, o SIPAC controla e gerencia: compras, licitações, boletins de serviços, 

liquidação de despesa, manutenção das atas de registros de preços, patrimônio, contratos, 

convênios, obras, manutenção do campus, faturas, bolsas e pagamento de bolsas, 

abastecimento e gastos com veículos, memorandos eletrônicos, tramitação de processos 

dentre outras funcionalidades. A figura 13 a seguir exibe a tela de apresentação com SIPAC. 
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Figura 12 – Tela de Apresentação do sistema SIPAC 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

 

O terceiro sistema integrado aos demais é o Sistema Integrado de Gestão de 

Planejamento e de Recursos Humanos (SIGRH). Este sistema automatiza os procedimentos 

de recursos humanos como: marcação e alteração de férias, cálculos de aposentadoria, 

avaliação funcional, dimensionamento de força de trabalho, controle de frequência, 

concursos, capacitações, atendimentos on-line, serviços e requerimentos, registros funcionais, 

relatórios de RH, dentre outros.  

A maioria destas operações possui algum nível de interação com o sistema SIAPE 

(sistema de âmbito nacional, do governo federal), enquanto outras são próprias do contexto 

interno. A Figura 14 a seguir exibe a tela de apresentação do SIGRH. 
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Figura 13 – Tela de Apresentação do sistema SIGRH 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 
 

4.3. TRAJETÓRIA DOS SIG: PRINCIPAIS MARCOS TEMPORAIS 

 

A seguir, são descritos os eventos que caracterizam marcos temporais relevantes na 

concepção, implantação e disseminação dos sistemas SIG. 

 

Quadro 9 – Principais marcos temporais na trajetória dos SIG.  
MÊS E ANO 

 
MARCO TEMPORAL DESCRIÇÃO 

09/1999 
Criação da Superintendência 

de Informática 
(SINFO/UFRN) 

Unidade organizacional subordinada à reitoria da 
UFRN, que tem como missão o desenvolvimento dos 

sistemas corporativos e gestão da infraestrutura de 
redes 

2001 
Início do desenvolvimento 

do PontoA 
Equipe formada pela UFRN para implementação de um 

sistema acadêmico para instituição 

2003 
X assume a superintendência 

da SINFO 

A proposta é que X mantenha a política do 
superintendente anterior de minimizar a dependência de 

outros fornecedores de tecnologia através do 
desenvolvimento de sistemas próprios 

06/2004 
Início do Desenvolvimento 

do SIPAC 

Formada a equipe com o objetivo de implementar as 
funcionalidades iniciais do sistema que ficaria 

conhecido mais tarde como SIPAC 

03/2006 SIPAC entra em produção 
Sistema administrativo têm seus primeiros módulos 

disponibilizados para UFRN 

05/2006 
Unificação entre as equipes 
do SIPAC com a acadêmica 

Diante da celeridade no processo de trabalho da equipe 
do SIPAC, decidiu-se uni-la com a equipe acadêmica, 

que apresentava desempenho menor.  

06/2006 Criação do Setor de Suporte  
Setor criado para esclarecimento de dúvidas e 
atendimento aos erros no sistema. Início do 

atendimento institucional à comunidade da UFRN. 

01/2007 SIGAA entre em produção 
Sistema acadêmico têm seus primeiros módulos 
disponibilizados para UFRN, como de pesquisa e 

graduação 

06/2007 
X assume a PROAD/UFRN 

e W assume a 
Buscando apoiar a implantação dos sistemas na UFRN, 

X, até então superintende da SINFO, assume a Pró-
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Superintendência Reitoria de Administração da instituição. Assume novo 
superintendente, pertencente aos quadros da SINFO. 

07/2007 
Y assume Diretoria de 

Sistemas 
Um dos idealizadores dos SIG e pertencente à equipe 

técnica inicial assume a Diretoria de Sistemas.  

07/2007 
Formalização das equipes de 

desenvolvimento e testes 

Setor de testes, responsável pelo controle de qualidade 
e equipes de desenvolvimento, acadêmica e 

administrativa, formalizadas. 

10/2007 SIGRH entre em produção 
Sistema de recursos humanos têm seu primeiro módulo 

(avaliação) disponibilizados para UFRN 

03/2008 
Visitas de instituições 
interessadas nos SIG 

Originalmente iniciada pela UFERSA, algumas 
instituições passam a ter contato e interessar-se nos SIG 

04/2009 
Criação dos setores de 

cooperação, requisitos e 
documentação 

Criação de novos setores responsáveis por 
documentação e criação e suporte a estrutura 

tecnológica para atender às demandas das instituições 
cooperadas 

07/2009 
Primeiros Acordos de 

Cooperação 

UFRN inicia acordos de cooperação com 11 
instituições federais, tanto do ensino superior quanto da 
administração direta. Dentre elas, a Polícia Federal e o 
Ministério da Justiça. Nascia as redes CICLO e IFES. 

10/2009 
Grande entrada de pessoal 

na SINFO 

Contratação de um grande montante de pessoas na 
SINFO, principalmente para equipes de 

desenvolvimento em decorrência das cooperações 

04/2010 Implantação do Datacenter 

Com recursos financeiros advindos da cooperação, a 
SINFO implanta uma estrutura de Datacenter, 

permitindo virtualizações dos servidores. Considerável 
aquisição de outros ativos físicos de TI. 

12/2010 I Workshop SINFO 
Evento realizado para o quadro de pessoal da SINFO 

para compartilhamento de conhecimento. 

03/2011 
Criação da primeira empresa 

licenciada 

Diante da percepção da dificuldade em implantação por 
parte das cooperadas, UFRN reconhece formalmente a 

primeira empresa no mercado com competência em 
implantar os SIG 

11/2011 I Workshop de Cooperação 
Evento destinado a troca de experiências entre 

instituições cooperadas e apresentação dos avanços 
liderados pela UFRN neste contexto 

08/2012 
Z assume Diretoria de 

Sistemas 
Mudança na diretoria de sistemas. A partir de então, a 

gestão passa a ser mais descentralizada. 

09/2012 
Maior saída de Pessoal da 

SINFO 

Período em que diversos profissionais se desligam da 
SINFO, inclusive equipe inicial que concebeu os 

sistemas. 

03/2013 
Novas resoluções 

relacionadas às políticas de 
cooperações 

UFRN aprova nova resolução que orienta os termos de 
cooperações com instituições e contratos de 
licenciamento com empresas no mercado 

10/2013 
Criação do Núcleo de 

Inovação 

Instituída a unidade organizacional na SINFO 
responsável pelas inovações na infraestrutura 

tecnológica e de aplicações relacionadas aos SIG 

11/2013 II Workshop de Cooperação 
Evento destinado a troca de experiências entre 

instituições cooperadas e apresentação dos avanços 
liderados pela UFRN neste contexto 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 
 

A Superintendência de informática, órgão executivo exercido por um superintendente 

designado pelo reitor, foi criado em 1999, em substituição aos extintos Núcleo de 

Processamento de Dados e o Núcleo de Computação Científica. Neste período, a UFRN 

mantinha um cenário descentralizado de seus sistemas de informação, ou seja, diversos 
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softwares de diferentes complexidades implantados de maneira independentes em unidades 

distintas. Além disso, enfrentava ainda o desafio de enfrentar o bug do milênio e 

principalmente a dependência de um fornecedor de software e hardware externo, conforme 

relatado pelos respondentes abaixo. 

 

[...] um dos grandes desafios que nós tínhamos, na época da criação da 
Superintendência de Informática é que a Universidade não mais ficasse refém de 
qualquer entidade externa no uso de sistemas... a universidade não tinha nada de 
sistema... tudo era terceirizado ou era isolado, ilhas de sistemas...[...] (informação 
verbal)23. 
 

[...] logo quando foi criada a superintendência [...] tivemos que enfrentar o bug do 
milênio [...] havia um caminhamento que fosse feita a contratação de uma 
terceirizada, porque o que nós tínhamos era desde o hardware aos aplicativos [...] os 
sistemas básicos e os aplicativos eram deles, na área acadêmica rodava tudo isso, era 
o SAU [...] e tava sendo encaminhado um processo de contratação [...] porque já 
tínhamos que chegar em dezembro de 2000 com o problema resolvido [...] e então a 
gente tomou a decisão de sair o mais rápido possível desse modelo, fizemos 
internamente, pagamos apenas uma consultoria que era um técnico da Datanorte que 
dominava bem o sistema operacional da empresa (terceirizada) [...] (informação 
verbal)24. 

 
 

Em seguida, os gestores se depararam com a necessidade de criar um novo sistema 

para se adequar a uma legislação para pagamento dos professores por produtividade, 

considerado como um novo incêndio a ser apagado pela gestão da SINFO e que colocou mais 

claramente a necessidade de se ter um sistema integrado, segundo um dos respondentes.  

 

vencido ai esse incêndio, tinha outra pressão da mudança da legislação federal que 
era de pagamentos aos docentes pela produtividade deles, chamado GED [...] então 
o próximo incêndio nosso, que tivemos que apagar foi trabalhar com um programa 
que era o pró-docente cujo objetivo era coletar as produções dos professores nas 
áreas de ensino, pesquisa e extensão. E o grande problema surgiu: dados da 
graduação, a gente tinha, por causa do SAU, mas não tinha nada de pós-graduação, 
pesquisa, produção, o restante das atividades... e aí fomos trabalhar nisso [...] a partir 
de 2001, trabalhando com o pró-docente pra gerar os relatórios GED, porque tem a 
pressão dos bolsos dos professores. [...] mas em paralelo, enxergamos nesse 
problema a falta de uma base de dados institucional. [...] Então, os dois problemas: 
não temos praticamente nada de base de dados institucional, temos uma dependência 
de uma solução pra graduação cara e que não atende as nossas necessidades (..) e o 
custo benefício altíssimo, 30 mil dólares naquele tempo era muita grana, no período 
de crise altíssima com o governo de Fernando Henrique estrangulando as 
universidades da parte de custeio, investimento, e aí nós tomamos a decisão de 
internamente e com a política da universidade de passar a construir suas próprias 
soluções (informação verbal)25. 

 

                                                           
23 Entrevista concedida por E3, durante a etapa I da pesquisa, em 22 de outubro de 2013.  
24 Entrevista concedida por E17, durante a etapa I da pesquisa, em 08 de novembro de 2013. 
25 Entrevista concedida por E17, durante a etapa I da pesquisa, em 08 de novembro de 2013. 
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Para cumprir esta nova política, formulou-se um projeto pelo superintendente da 

SINFO na ocasião, e submetido à UFRN. Diante da aprovação e disponibilidade de recursos 

financeiros para o projeto, foi formada uma equipe de alunos de cursos de graduação em 

Computação da instituição, responsáveis pela implementação de um novo sistema acadêmico, 

denominado de PontoA, em substituição ao sistema acadêmico SAU provido por uma 

organização terceirizada.  

No entanto, o desenvolvimento do sistema apresentava uma série de problemas: desde 

a pressão para que fosse disponibilizado rapidamente até outros aspectos técnicos, o que 

comprometeu seu desempenho, conforme relato a seguir. 

 

[...] o sistema tinha que surgir, a gente tinha um prazo curto, no final de contrato 
com o SAU da UNISYS e a gente tinha que colocar alguma coisa profissional no 
lugar. Então basicamente a gente teve ajuda da PROGRAD (Pró-Reitoria de 
Graduação) [...] ela (pró-reitora de graduação) orientava os processos, explicava os 
processos, a gente não tinha documentação porque não tinha tempo (..) a gente tinha 
uma arquitetura básica, mas era muita coisa misturada de camada (...) tinha muita 
interdependência (entre aplicação e banco de dados), ao contrário de hoje que se 
você quiser mudar o banco de dados é mais fácil. [...] se eu não me engano o ponto 
A entrou em funcionamento em 2002 ou 2003. Como foi projetado pra tapar buraco, 
então não se tinha performance, era um sistema inchado, difícil manutenção e se eu 
não me engano em 2004, 2005 já pensaram em uma nova versão (informação 
verbal)26. 

 

Posteriormente, mediante a necessidade de resolver outro problema criado pelo 

desempenho não satisfatório de um software fornecido por terceiros, outra equipe de 

desenvolvimento iniciou o desenvolvimento de um sistema para o DMP (Departamento de 

Materiais e Patrimônio) da UFRN. Esta equipe de alunos, liderada por um deles que já havia 

prestado serviços de consultoria para outras aplicações nesta área, iniciou as atividades de 

desenvolvimento em junho de 2004, conforme relato do líder da equipe a seguir. 

 

[...] eu já tinha esse histórico de desenvolver coisas pra Superintendência e tinha o 
SCO, sistema de controle orçamentário, aí foi quando X (Superintendente de 
Informática na ocasião) me chamou, sugerindo que a gente fizesse o SIECO [...] 
sistema integrado de execução e controle orçamentário [...] a ideia era só pro DMP. 
Pra resolver um problema da professora W, que tinha um sistema lá e esse sistema 
ela reclamava muito [...] aí a gente montou o grupo [...] a equipe, eu tinha autonomia 
pra montar (informação verbal)27. 

 

No início de 2006, alguns módulos deste sistema administrativo, batizado 

posteriormente como SIPAC, começaram a ser disponibilizado para os usuários da UFRN. 

                                                           
26 Entrevista concedida por E6, durante a etapa I da pesquisa, em 05 de dezembro de 2013.  
27 Entrevista concedida por E4, durante a etapa I da pesquisa, em 19 de novembro de 2013. 
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Um pouco depois, diante da rapidez no desenvolvimento deste módulo em comparação com a 

evolução da outra equipe responsável pelo sistema acadêmico PontoA, o superintendente 

resolveu unificar as equipes buscando agilizar o desenvolvimento do sistema acadêmico.  

A decisão que se tomou foi pela adoção dos mesmos padrões tecnológicos e 

metodologia de desenvolvimento usados pela equipe do SIPAC, descontinuando o 

desenvolvimento do PontoA, conforme um dos entrevistados atesta abaixo. 

 

[...] e a partir daí, surgiu a demanda da construção da mesma forma que tava sendo 
feita pra área administrativa, surgiu também a demanda de fazer para a área 
acadêmica, os sistemas integrados também com todos os módulos e as demandas 
que existiam das Pró-Reitorias de Graduação, Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, 
enfim... o ideal seria que se utilizasse a arquitetura que tava sendo usada no PontoA. 
Só que a equipe que estava a frente não avançou tanto nessa arquitetura nova e aí foi 
quando surgiu, por parte de X (Superintendente), a questão de unificar as equipes... 
(informação verbal)28. 

 

Além disso, ainda foi criado o setor de suporte, para atender às demandas dos usuários 

da UFRN por dúvidas e correções de erros. A partir de 2007, os módulos de pesquisa, 

graduação e lato sensu do novo sistema acadêmico, batizado como SIGAA, passam a ser 

disponibilizados.  

Em seguida, diante do início do mandato do novo reitor, o então superintendente X 

deixa a SINFO e assume a Pró-Reitoria de Administração da UFRN. Nesta mudança, além de 

assumir o novo superintendente, já pertencente ao quadro de pessoal da SINFO desde sua 

criação, o líder da equipe inicial que desenvolvia o SIPAC e SIGAA, até então coordenador 

destas duas equipes, assume a Diretoria de Sistemas, conforme relato a seguir. 

 

[...] foi quando Y assumiu a diretoria de sistemas [...] Foi histórico porque ali nós 
passamos a ter uma diretoria de sistemas formalmente, começou a iniciar toda uma 
infraestrutura, né? uma organização [...] antes de Y assumir, se tinha uma diretoria 
de sistemas, mas ainda era muito solta. Ele já era responsável pelos sistemas, mas 
não tinha ainda uma formalização com relação a isso aí, ele era uma espécie de 
coordenador nesta época (informação verbal)29. 

 

Com esta mudança, dois coordenadores assumiram formalmente cada uma das equipes 

de desenvolvimento, acadêmica e administrativa, e um setor de controle de qualidade foi 

formalizado, responsável pelos testes nos sistemas em desenvolvimento. 

                                                           
28 Entrevista concedida por E1, durante a etapa I da pesquisa, em 17 de outubro de 2013. 
29 Entrevista concedida por E11, durante a etapa I da pesquisa, em 30 de outubro de 2013. 



100 
 

Ainda em 2007, o sistema RHNET, implantado em 2004, por um grupo independente 

de desenvolvedores na Pró-Reitoria de Recursos Humanos começa a ser descontinuado e 

novos módulos do novo sistema integrado SIGRH são disponibilizados.  

Em 2008, algumas instituições federais como a Universidade Federal Rural do 

Semiárido (UFERSA), ao tomarem conhecimento dos sistemas integrados da UFRN, passam 

a realizar visitas para conhecê-los com a intenção de implantá-los em suas estruturas 

organizacionais. 

Em consequência disso, no segundo semestre de 2009 são assinados os primeiros 

acordos de cooperação voltados para a transferência de conhecimento e tecnologia da UFRN 

com 11 instituições do governo federal cooperadas, tanto pertencentes à administração direta 

como Ministério da Justiça, Polícia Federal, Ministério da Justiça e Agência Brasileira de 

Inteligência (denominada de rede CICLO), quando aquelas de ensino superior (denominada 

rede IFES), cujas instituições foram Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal 

Rural do Semiárido, Universidade Federal do Maranhão, Universidade Federal do Sergipe, 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Universidade Federal Rural da Amazônia e 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. 

Através desta parceria, a UFRN deve se responsabilizar por dar respaldo e apoio para 

que as próprias instituições pudessem implantar os sistemas integrados, e em troca receber um 

valor financeiro das instituições. O coordenador da área de TI de uma destas instituições 

explica como esse relacionamento teve início e porque foi atraído por este novo modelo de 

cooperações: 

 

[...] a ideia sempre foi a cooperação, o crescimento coletivo. [...] e foi o grande 
atrativo, na época, pra que a gente usasse o sistema da UFRN. Em 2008, eu passei 
praticamente um ano inteiro consultando no Brasil que ferramenta de gestão 
acadêmica existia[...] Antes de ir até a UFRN até! A UFRN eu sabia que tinha, era 
meu vizinho aqui... [...] Mas eu fui até a UFC, eu fui até a Federal de Pernambuco, 
eu fui até a Federal da Paraíba, consultamos o pessoal de Santa Maria, e nem um 
modelo era adequado pra gente, pra nossa instituição... Não porque a gente não tinha 
recurso pra pagar, nem porque a tecnologia era pior, que não era, mas o que nos 
atraiu foi a possibilidade de crescimento coletivo... essa foi a grande atração pra 
gente, porque a gente vislumbrava que aquele modelo ia gerar fatos positivos pra 
nossa instituição... e gerou! (informação verbal)30. 

 

Para conseguir atender às demandas das cooperações, importantes reestruturações 

tecnológicas, humanos e organizacionais foram realizadas no ano de 2009 na SINFO. Houve 

contratação de uma quantidade grande de novos profissionais, principalmente 

                                                           
30 Entrevista concedida por E15, durante a etapa I da pesquisa, em 05 de novembro de 2013.  



101 
 

desenvolvedores; ocorreu também a aquisição de infraestrutura de hardware para dar conta da 

nova capacidade de processamento, armazenamento e comunicação advinda deste novo 

contexto; e realizou-se uma reestruturação organizacional através de criação de novos setores, 

como de cooperação e requisitos. As afirmações do entrevistado, a seguir, comprovam estas 

mudanças. 

 

Quando eu cheguei aqui em 2008 minha máquina era uma carroça, não tinha 
dinheiro pra comprar nada [...] quando a gente fechou a primeira cooperação, mudou 
tudo aqui dentro. Dois meses depois já tinha máquina nova, Y já começou a 
contratar. A minha vaga de CLT só abriu por causa das cooperações. Antes a gente 
ficava rezando pra abrir uma vaga. Em 2008 e 2009 o mercado de Java aqui em 
Natal era muito pequeno, só era UFRN e um ou outro lá fora. Quem queria trabalhar 
com Java tinha que ir pra fora. Eu não tinha pretensão nenhuma de ir pra fora. [...] 
Acho que esse foi o evento mais marcante aqui dentro (das cooperações) [...] Depois 
disso não houve nada de impacto aqui não (informação verbal)31. 

 

Com os recursos financeiros provenientes das cooperações, servidores virtualizados 

(máquinas virtuais) passaram a estar disponíveis a partir do Datacenter implantado pelo setor 

de redes da SINFO em 2010, de maneira que foi possível aumentar a capacidade tecnológica 

para que os sistemas tivessem um desempenho superior ao que existia até então. Dessa forma, 

a SINFO entra em um ciclo de crescimento através destas parcerias, conforme descrito por um 

dos entrevistados. 

 

[...] começamos a fazer nossas primeiras cooperações. Essas cooperações trouxeram 
um resultado financeiro. E aí a gente conseguiu adquirir o [...] a nossa solução de 
Datacenter em 2010 [...] praticamente todo recurso que foi empregado aí veio dessas 
cooperações. Aí é até uma bola de neve, desde então... até hoje. [...] novos recursos, 
novos serviços. Fazendo novas cooperações, melhorando a estrutura de apoio as 
outras instituições, criando novas equipes, criando no nosso Datacenter ambientes de 
teste de desenvolvimento para os outros. Então é aquela bola de neve: uma coisa vai 
levando a outra... (informação verbal)32. 

 

Diante do crescimento organizacional da SINFO, decidiu-se pela realização de um 

Workshop para os profissionais deste órgão, com o intuito de disseminar as práticas realizadas 

pelos setores. Este evento parece ter sido importante para que os integrantes desta 

organização, principalmente com maior tempo de trabalho, pudessem perceber a grandeza 

alcançada pelas cooperações, conforme relatado a seguir. 

 

O Workshop mostrou o que era a SINFO no passado, como eram feitas e 
implementados os sistemas e como nossos dados eram bem precários e mostrou o 

                                                           
31 Entrevista concedida por E8, durante a etapa I da pesquisa, em 22 de outubro de 2013. 
32 Entrevista concedida por E3, durante a etapa I da pesquisa, em 21 de outubro de 2013. 
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crescimento exponencial desde o lançamento dos SIG e quanto de informações 
conseguimos coletar. E como a ideia era de sistemas integrados, nada melhor do que 
unir todas as equipes. Como a gente trabalha em dois prédios, teve isso também, 
essa união e cada um mostrou o que tava fazendo e as melhorias e até visões futuras 
do que poderia ter (informação verbal)33. 
 

Outro ponto histórico foi o workshop da SINFO, onde reuniu toda equipe e nessa 
época foi importante porque a gente pôde ver o tamanho que a diretoria de sistemas 
tava e todas as equipes que existiam. A gente lotou um auditório, com umas 100 
pessoas, 150 pessoas, então foi um momento em que a gente pôde ver como a 
SINFO tinha crescido, dado esse novo contexto de cooperações (informação 
verbal)34. 

 

Em 2011, a partir da experiência e interações com gestores responsáveis pelos projetos 

nas instituições cooperadas, percebeu-se mais explicitamente a dificuldade que estes tinham 

em implantar os sistemas em suas organizações, principalmente em decorrência da limitação 

de suas equipes técnicas. Com isto, a SINFO decidiu adotar um mecanismo para 

licenciamento de empresas no mercado que pudessem ser atestadas tecnicamente quanto à 

implantação dos sistemas SIG nas instituições. Em 2013, outras duas empresas foram 

licenciadas. 

Além disso, promoveu o I Workshop para as duas redes de cooperações, pois até então 

promovia reuniões com os grupos isolados. Neste evento, além das apresentações realizadas 

pelos membros da SINFO, representantes das instituições apresentavam seus resultados e 

andamento dos projetos de implantação. Um dos respondentes, representante de uma 

instituição cooperada, relata a importância do workshop para o aumento da confiança nas 

cooperações. 

 

Em 2011 que eu percebi, quando a gente veio para o workshop já tinha muita coisa... 
“CGU entrando, mas como assim?” entrando mais gente, legal. Nós fizemos a 
escolha certa. [...] porque no começo eram cinco (instituições), as cinco só... depois 
em 2011 eu descobri que o negócio cresceu, aquele diagrama (com a representação 
dos membros das redes) ficou enorme, aliás ele nem existia antes [...] em 2011 que 
eu vi aquilo, "nossa como é que nós estamos!", então isso impressiona pra gente 
(informação verbal)35. 

 

Já em 2012, o então diretor de sistemas decide sair da SINFO, assumindo o seu cargo 

um funcionário de reconhecida experiência e que inclusive já fazia parte dos quadros de 

pessoal do extinto Núcleo de Processamento de Dados, antes da criação da SINFO.  

                                                           
33 Entrevista concedida por E7, durante a etapa I da pesquisa, em 22 de outubro de 2013. 
34 Entrevista concedida por E11, durante a etapa I da pesquisa, em 30 de outubro de 2013. 
35 Entrevista concedida por E16, durante a etapa I da pesquisa, em 06 de novembro de 2013. 
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Para os entrevistados, foi perceptível as mudanças organizacionais decorrentes deste 

evento, principalmente em relação a maior descentralização no recebimento de demandas 

internas (UFRN) e externas (cooperações) e na coordenação e controle das equipes de 

desenvolvimento, conforme relatado a seguir por um dos coordenadores de equipe de 

desenvolvimento. 

 

A gente era habituado com uma direção mais centralizada... aí aconteceu (este) 
evento e ela mudou o aspecto, distribuiu tarefas e responsabilidades. Então, o que 
um coordenador faz (agora) ele não fazia antes. [...] Viu-se que o projeto é tão 
grande que não pode concentrar. A gente precisa distribuir e delegar funções. Antes, 
em um único local ficavam as regras para delegar e repassar para SIGAA, SIPAC e 
SIGRH. Então era muita coisa e às vezes tornava-se um ponto falho de fraqueza. 
Então ocorreram redistribuição e mudanças de papéis: quem só mexia com código 
tinha que liderar, atender, ver deadlines, ir até o cliente, negociar. Antes era só uma 
pessoa, apenas o coordenador que fazia. Se um analista tem condições de ir até o 
cliente negociar, conversar, a gente libera ele pra ir lá conversar e montar o projeto e 
dar apenas o feedback de retorno. Essa descentralização começou no ano passado, 
em 2012. Aconteceu no trâmite de saída do antigo diretor. A gente viu que haviam 
gargalos, demandas ficavam presas, então tinha a direção, recebia todos os 
conteúdos, sugestões, mas ficava presa e quem pedia isso era o usuário e depois o 
usuário entrava em contato com o suporte que tinha que dar a resposta. A gente 
pegou essa responsabilidade pra gente e trata isso pra poder responder ao usuário em 
tempo ágil isso é importante (informação verbal)36. 

 

Além da saída do diretor de sistemas, a partir do ano de 2012, ocorreram ainda muitas 

outras saídas de profissionais da SINFO, alguns inclusive que já estavam desde o início da 

trajetória dos SIG. Estas saídas diminuíram o tamanho das equipes de desenvolvimento, 

havendo necessidade de novas contratações, iniciadas mais intensamente em 2013. A figura 

15 exibe um gráfico com o quantitativo de pessoal na SINFO desde 2009, ressaltando os 

grandes períodos de entrada (2009) e saídas (2012).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
36 Entrevista concedida por E7, durante a etapa I da pesquisa, em 22 de outubro de 2013. 
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Figura 14 – Evolução no quadro de pessoal da SINFO 2009-2013 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 

Em 2013, duas iniciativas são realizadas tanto em nível de UFRN quanto na gestão da 

SINFO, buscando lidar com os problemas e desafios decorrentes das cooperações e limitações 

internas, e pela experiência já adquirida pela equipe da SINFO.  

Uma delas é a elaboração de novas resoluções para regular e atrair outras empresas a 

tornarem-se licenciadas para implantação dos sistemas SIG nas cooperadas. A outra resolução 

incorpora um conjunto de regras para que novas cooperadas façam parte das redes.  

Além disso, também em 2013, foi criado um núcleo de inovação liderado por 

professores experientes da UFRN, em decorrência da percepção das limitações tecnológicas 

que precisavam ser tratadas, relacionadas à arquitetura do sistema e banco de dados, por 

exemplo, bem como para investigar a viabilidade de incorporar novos avanços tecnológicos 

ao processo de desenvolvimento dos sistemas, conforme apresentado pelo entrevistado. 

 

[...] e outro marco importante foi o núcleo de inovação criado dentro da diretoria de 
sistemas, agora em 2013 [...] A gente já tem alguns professores aqui que fazem 
pesquisas com a gente. Professores da área de computação que fazem pesquisa 
conosco, desde 2012. Só que de maneira espalhada e agora não, foi formalizado um 
núcleo, sob responsabilidade do prof. Z que vem de muita experiência [...] Algumas 
coisas a gente discute e toma algumas soluções. [...] esse núcleo tem como objetivo 
evoluir as tecnologias. Temos tecnologias aqui que eram sucesso em 2004 mas nós 
já estamos em 2013, não podemos deixar que nossa arquitetura e nossos sistemas 
virem dinossauros. Que hoje nós temos coisas que estão mais novas, como por 
exemplo cloud, será que não compensa ter alguma coisa na nuvem? então, o núcleo 
de inovação é pra pesquisa (informação verbal)37. 

 

Por fim, destaca-se ainda a realização do II Workshop da UFRN com instituições 

cooperadas, em 2013, com o mesmo objetivo do evento anterior: o compartilhamento entre 

                                                           
37 Entrevista concedida por E11, durante a etapa I da pesquisa, em 30 de outubro de 2013. 
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experiências e melhores práticas entre os gestores pertencentes às redes de cooperação. Sua 

importância decorre do fato de não ter havido este evento em 2012, diante das dificuldades 

enfrentadas pela SINFO (grande saída de profissionais, principalmente) 

 

4.4. CAPACIDADES DE TI IDENTIFICADAS 

 

Além dos marcos históricos importantes na trajetória dos SIG relatados no tópico 

anterior, buscou-se ainda conceituar capacidades reconhecidas como relevantes neste 

processo. A partir das oito capacidades de TI presentes na literatura (e descritas entre os 

tópicos 2.3.4 e 2.3.11), foram identificadas três capacidades reconhecidas por coordenadores, 

diretoria e superintendente da SINFO como uma habilidade disseminada 

organizacionalmente, formada por rotinas organizacionais, com tarefas coordenadas, 

apresentando desempenho em suas atividades como minimamente satisfatório e confiável e 

que tenham um resultado claro e específico, pressupostos conceituais adotados para se 

caracterizar uma capacidade organizacional.  

 

4.4.1. Capacidade Técnica 

 

Esta é a principal capacidade responsável pela trajetória bem-sucedida dos SIG e 

também a que teve maior tempo de vida. A capacidade técnica é concretizada em rotinas 

realizadas pelas equipes de desenvolvimento dos sistemas, atualmente divididas em equipes 

do SIGAA, SIPAC e SIGRH. Cada equipe possui uma coordenação específica e estão 

subordinadas à diretoria de sistemas. Segundo um dos entrevistados a seguir que enfatiza a 

importância dos processos de trabalho realizados e o compromisso demonstrado por estas 

equipes: 

 

A superintendência de informática hoje existe porque ela possui essa capacidade 
técnica, que é organizacional. As equipes, elas interagem entre si, são equipes que 
tem conhecimento de sua área, mas que se complementam... existe processo e 
metodologia definidos para sustentar essas coisas. Existe o pensamento de que cada 
um faz o seu, mas que junto a gente consegue fazer as entregas tanto interna quanto 
externa (informação verbal)38. 

 

Neste contexto a capacidade técnica de TI é reconhecida pelos membros da SINFO 

como uma habilidade organizacional em executar duas atividades principais: desenvolver e 

                                                           
38 Entrevista concedida por E2, durante a etapa II da pesquisa, em 21 de outubro de 2013.  
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disponibilizar novas funcionalidades para os SIG e corrigir erros destes sistemas. Cada uma 

destas atividades é tratada de maneira específica, conforme dito por um dos coordenadores de 

equipe entrevistados. 

 

A demanda chega pra gente através do suporte, requisitos. A gente analisa que 
pessoa pode fazer em tempo hábil ou que tenha maior familiaridade com as regras 
de negócios. Quanto às demandas lá de suporte, a maioria são erros e pequenos 
aprimoramentos. [...] Já projetos maiores e de fluxos maiores então a equipe de 
requisitos fica responsável, cataloga tudo, faz reuniões com clientes, gera requisitos 
e com isso em mãos conversa-se comigo [...] e a gente dá o encaminhamento e 
também os prazos, deadlines, porque transforma já num projeto mesmo (informação 
verbal)39. 

 

Quanto ao desempenho relacionado às atividades de desenvolvimento dos sistemas 

inerente à capacidade técnica, realizá-las no tempo definido e a entrega de um produto de 

qualidade são dois indicadores relevantes para capacidade técnica, conforme exposto a seguir, 

por membros das equipes de suporte e requisitos respectivamente, que identificam melhor 

estas questões. 

 

[...] a gente procura atender em um período, não passar muito tempo. Para demanda 
de erros o prazo de atendimento é de quarenta e oito horas: tem um período, assim, 
quando a demanda é urgente (erros). Geralmente o prazo é atendido (informação 
verbal)40. 

 

Eu identifico que nossa equipe de suporte e de requisitos, como ela é o "para-
choque" da superintendência, nós somos a cara da superintendência, então a partir 
do momento que o meu back-end ali, ou seja, a equipe de desenvolvimento, ele 
produz algo que não está dentro do padrão que o usuário quer, isso vai refletir na 
gente também... o usuário é nosso cliente e nós somos clientes de desenvolvimento. 
E aí chega a hora de a gente cobrar de desenvolvimento... porque o usuário já cobra! 
Requisitos e suporte (deve) cobrar de desenvolvimento uma melhor qualidade do 
produto que a gente vai colocar no ar (informação verbal)41. 

 

Diante disso, define-se capacidade técnica como uma habilidade organizacional da 

SINFO em desenvolver e disponibilizar novas funcionalidades e correções de erros dos 

sistemas SIG para os clientes internos e externos a partir das demandas das unidades de 

suporte e requisitos em tempo e qualidade esperados.  

Considerando o tempo de atendimento como um importante indicador de evolução da 

capacidade técnica, a figura 16 a seguir exibe o prazo médio em dias da realização de tarefas 

pelas equipes de desenvolvimento, entre o segundo semestre de 2010 e o segundo semestre de 

                                                           
39

 Entrevista concedida por E11, durante a etapa II da pesquisa, em 22 de outubro de 2013. 
40

 Entrevista concedida por E9, durante a etapa II da pesquisa, em 24 de outubro de 2013. 
41 Entrevista concedida por E1, durante a etapa II da pesquisa, em 17 de outubro de 2013. 
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2013. Este gráfico exibe uma tendência de queda neste prazo, demonstrando melhorias no 

desempenho desta capacidade42. 

 
Figura 15 – Tempo médio de atendimento de atividades de desenvolvimento na SINFO 
entre 2010 e 2013. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 

4.4.2. Capacidade de Relacionamento Interno 

 

Ao se relacionar com usuários dos sistemas SIG da UFRN, a SINFO construiu uma 

capacidade de interagir com estes atores (professores e servidores técnicos) de uma maneira 

específica (ETHIRAJ et al., 2005). Esta capacidade é analisada principalmente pelos dois 

setores que diretamente interagem com estes atores, conforme citam os dois entrevistados a 

seguir, pertencentes a estes setores da SINFO: 

 

[...] isso aí a gente consegue. A TI é confiável ao ponto de ser demandada, e (é uma 
capacidade) coordenada pela equipe de requisitos junto com os coordenadores pra 
dar o aval técnico. Estão envolvidos nisto os coordenadores e analista de requisitos 
(informação verbal)43. 

 

[...] o nosso cliente maior é a UFRN, são os gestores da UFRN, então a gente 
mantém reuniões, a equipe de requisitos está sempre em contato com os gestores pra 
tentar coletar, colher ou entender, responder alguma dúvida ou necessidade que deva 
ser incorporada ao sistema, então tem essa capacidade, habilidade, acredito que 
organizacional de absorver essa necessidade. E são coordenadas (informação 
verbal)44. 

                                                           
42 É importante ressaltar que estes dados não contemplam tarefas iniciadas pelos setores de requisitos e suporte, 
grande parte delas realizadas pelas equipes de desenvolvimento, mas apenas tarefas iniciadas diretamente pelas 
equipes. 
43 Entrevista concedida por E7, durante a etapa II da pesquisa, em 22 de outubro de 2013. 
44 Entrevista concedida por E1, durante a etapa II da pesquisa, em 17 de outubro de 2013. 
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Um dos usuários internos da UFRN, que demanda constantemente correções de erros e 

novos aprimoramentos no sistema atesta esta capacidade de relacionamento interno, bem 

como o reconhecimento da qualidade já “conquistada”, conforme descrito abaixo. 

 

[...] acho que a equipe (da SINFO, que atende ao usuário) hoje é uma equipe que 
tem essa maturidade também, que também foi sendo construída. E a gente chegou a 
essa qualidade [...] porque até acho que meu compromisso hoje é de no mínimo 
manter. Porque todo mundo que tá lá sabe, então eu tenho que... a gente tem planos 
de melhorias, tem muita coisa pra implementar, mas tem um mínimo, um padrão 
SIG que foi estabelecido. Então essa qualidade, o desafio é no mínimo manter 
(informação verbal)45. 

 

O tempo de atendimento é também um importante indicador relacionado ao 

desempenho das atividades de relacionamento interno, já que influencia diretamente nas 

atividades diárias dos usuários, conforme atesta um membro do setor de suporte: 

 

Se é um erro de execução a gente tá impedindo um usuário que ele execute o 
trabalho dele. E aí, o que acontece? o usuário, ele tem uma data limite, por exemplo, 
se for questão de um módulo financeiro, orçamentário, que tem um limite pra 
empenhar alguma coisa, um orçamento, então ele diz: "eu tenho até dia 20 pra 
empenhar" se dia 19 der um erro, tem que ser consertado (informação verbal)46! 

 

Dessa maneira, capacidade de relacionamento interno é definida como Habilidade 

organizacional da SINFO em apoiar o uso efetivo dos SIG pelos clientes institucionais 

(UFRN) em suas atividades, ao atender demandas dos gestores47 por alterações relevantes, 

como também da comunidade da UFRN em geral por dúvidas, correções e melhorias em 

tempo e qualidade esperados.  

Tendo em vista o prazo de atendimento como importante indicador, o gráfico abaixo 

exibe prazo médio de atendimento considerando as correções de erros, mais rápidas de serem 

realizadas, como os aprimoramentos e implementações de novas funcionalidades, que 

demanda um tempo maior. É possível verificar uma tendência de diminuição nesta variável, a 

partir do segundo semestre de 2011, conforme exibido na figura 17, que demonstra estes 

dados para o setor de suporte. 

 

  

                                                           
45 Entrevista concedida por E22, durante a etapa II da pesquisa, em 19 de novembro de 2013. 
46 Entrevista concedida por E1, durante a etapa II da pesquisa, em 17 de outubro de 2013. 
47 O termo gestor, neste caso, é atribuído aos servidores da UFRN que realizam atividades administrativas. As 
demandas destes atores geralmente são atendidas pelo setor de requisitos, pois se tratam de aprimoramentos nos 
sistemas. Outras demandas, geralmente por correções de erros, advém de toda comunidade.  
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Figura 16 – Tempo médio de atendimento interno aos usuários da UFRN pela 
SINFO entre 2011 e 2013. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 
 

4.4.3. Capacidade de Cooperação externa48 

 

Como capacidade mais recente a ser construída, em decorrência do relacionamento 

entre a UFRN e as instituições cooperadas, a cooperação externa apresenta os maiores 

desafios na gestão da SINFO e da UFRN. O entrevistado, coordenador de uma das equipes de 

desenvolvimento, explicita a seguir um destes desafios, relacionados à decisão da UFRN em 

implementar melhorias nos sistemas que sejam benéficas para a rede de cooperação. 

 

A entrega é uma resposta às demandas deles. E nem sempre coisas que são 
demandadas são feitas, até porque, é como eu te falei, a gente só desenvolve coisas 
que sejam benéficas pra toda rede. Verdade que pode ter alguma demanda 
específica. Mas assim, eu acredito que é [...] uma gerência de relação, o fato da 
gente tá negando não impede que essa relação seja feita. O papel da UFRN é fazer 
um modelo de referência e se isso não é uma referência possível pras outras, estaria 
fora do escopo (informação verbal)49. 

 

Neste modelo de relacionamento, as instituições têm a responsabilidade em implantar 

os sistemas, mas a SINFO precisa dar suporte, tanto disponibilizando os sistemas em versões 

atualizadas (nos chamados ambientes de referências disponíveis para cada instituição), para 

                                                           
48 A capacidade de cooperação externa foi originalmente apresentada aos entrevistados como capacidade de 
relacionamento externo (DAY, 1994;  FEENY; WILLCOCKS, 1998;  WADE; HULLAND, 2004). Como a 
definição original baseado na literatura esta capacidade contempla relacionamento com clientes, fornecedores e 
parceiros, decidiu-se renomear a capacidade para um contexto mais específico das relações entre a SINFO e as 
instituições cooperadas. 
49 Entrevista concedida por E10, durante a etapa II da pesquisa, em 24 de outubro de 2013. 
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que as instituições tenham condições de acessá-lo e incorporá-lo em sua infraestrutura, caso 

desejem, quanto esclarecendo dúvidas de natureza técnicas ou negociais. 

Além disso, de maneira similar às atividades de relacionamento interno, os 

atendimentos às instituições cooperadas são por correções de erros e por aprimoramentos. Ao 

justificar a importância de respostas em tempo e qualidade, os entrevistados a seguir, 

representantes de instituições cooperadas presentes desde os primeiros termos de cooperação, 

atestam: 

 

Porque é fácil encontrar alguém que saiba mexer lá na classe, no método... mas é 
difícil encontrar alguém que saiba qual a diferença entre trancamento e dispensa de 
matrícula [...] eu acho que ai tá a inteligência. É claro que o sucesso da UFRN não é 
sustentado só por isso, mas também por ter escolhido as melhores ferramentas, as 
melhores tecnologias. Quando fiz a escolha foi por isso também, padrão de projeto... 
mas depois que faz essa escolha isso já tá ganho, já é essa tecnologia, o que faz com 
que você avalie depois já não é mais se ele usou JSF ou se usou STRUTS, você 
começa a avaliar pelo tempo e consistência (qualidade) de resposta que (a SINFO) 
dá às suas demandas (informação verbal)50. 
 

[...] quando a gente gera um chamado pra SINFO é porque a gente já tá recebendo 
um chamado interno [...] se nós estamos solicitando algo da UFRN foi porque 
alguém interno nosso solicitou. [...] Ou seja, o nosso usuário final vai esperar num 
tempo muito maior [...] além do nosso tempo de solicitação, tem o tempo da UFRN. 
E se eu não posso dar pro meu usuário final uma expectativa de tempo, aí eu gero 
insatisfação. É uma pessoa a menos, que não quer usar o sistema, se é alguém que tá 
numa posição de gestão pode ser que... seja alguém que tenha o poder de dizer: “ó, 
não tá funcionando esse negócio, vamo parar!” Então isso tem consequências 
(informação verbal)51. 

 

Assim, capacidade de cooperação externa diz respeito à habilidade organizacional da 

SINFO em transferir conhecimento para as instituições cooperadas através do atendimento 

às suas demandas, seja por acesso, correções e melhorias nos sistemas de referência, 

benéficas para as redes de cooperação; seja por esclarecimento de dúvidas e treinamentos de 

natureza negocial e técnica, em tempo e qualidade esperados. 

A figura 18 a seguir exibe o tempo médio de atendimento às demandas das 

instituições, por erros ou aprimoramentos nos sistemas SIG, demonstrando uma tendência de 

queda neste prazo médio, a partir da perspectiva do setor de requisitos entre os anos de 2011 e 

2013. 

 

 
 
 

                                                           
50 Entrevista concedida por E16, durante a etapa II da pesquisa, em 06 de novembro de 2013. 
51 Entrevista concedida por E15, durante a etapa II da pesquisa, em 05 de novembro de 2013. 
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Figura 17 – Tempo médio de atendimento às instituições cooperadas pela SINFO 
entre 2011 e 2013. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

 

4.4.4. Rotinas organizacionais codificadas 

 

A partir das definições das capacidades descritas no tópico anterior, é possível 

identificar as principais rotinas organizacionais componentes de cada capacidade. No que 

tange a capacidade técnica de TI, têm-se a macro rotina de desenvolvimento dos sistemas, 

realizada principalmente pelas equipes de desenvolvimento do SIGAA, SIPAC e SIGRH. 

Já a capacidade de relacionamento interno é representada pelas macro rotinas de 

atendimento a erros, dúvidas e aprimoramentos, relacionadas à implementação de melhorias 

nos sistemas. Neste caso, os setores de suporte, ao atender as demandas gerais dos usuários da 

UFRN e o setor de requisitos, ao atender demandas mais específicas destes usuários, se 

envolvem diretamente com estas rotinas. 

De maneira similar, a macro rotina de cooperação externa também apresenta as 

mesmas atividades da capacidade de relacionamento interno, só que estas são voltadas para 

atender as demandas externas das instituições cooperadas. A equipe de requisitos e 

cooperação realizam estas atividades. 

As ações codificadas e presentes nas rotinas organizacionais com seus respectivos 

significados e as siglas adotadas como padrão nesta pesquisa são apresentados no quadro 8 a 

seguir. 
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Quadro 10 – Ações que compõem as rotinas organizacionais na SINFO. 
AÇÃO SIGNIFICADO ABREVIATURA 

REQUISITOS  
Reunião de interação com usuários para levantamento 
de especificações de aprimoramentos nos sistemas 

REQ 

IMPLEMENTAÇÃO 
Desenvolvimento, codificação dos sistemas SIG em 
uma linguagem de programação (Java)  

IMP 

TESTES  
Ações para descoberta de erros ou não-conformidades 
no código implementado 

TES 

INTEGRAÇÃO 
Operação de unificação de códigos distintos 
(implementados por desenvolvedores diferentes) em 
um mesmo conjunto lógico uniforme 

INT 

HOMOLOGAÇÃO 
Certificação de que o código integrado é válido, sem 
erros 

HOM 

PRODUÇÃO 
Disponibilização do sistema SIG para ser usado pelos 
usuários 

PROD 

PLANEJAMENTO 
Análise, definição de responsáveis e repasse das 
demandas recebidas de outros setores ou externas 

PLAN 

DOCUMENTAÇÃO 
Criação de artefato textual e/ou gráfico em linguagem 
mais estruturada sobre funcionalidades do sistema 

DOC 

DEMANDA 
Chegada de uma nova demanda para o setor advinda da 
UFRN ou externamente 

DEM 

CAPACITAÇÃO 
Realização de orientações e treinamentos de natureza 
técnica ou negocial, seja na forma presencial, seja à 
distância 

CAP 

DÚVIDAS 
Esclarecimento de dúvidas técnicas ou negociais aos 
usuários internos ou externos 

DUV 

ACOMPANHAMENTO 
Controle da demanda fora de seu setor de origem e 
questionamentos necessários 

ACOM 

RETORNO 
Retorno ao usuário interno ou externo sobre sua 
demanda 

RET 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 
 

4.5. TRAJETÓRIA DE CONSTRUÇÃO DAS CAPACIDADES DE TI 

 

Neste tópico, serão apresentadas as iniciativas de melhoria no desempenho das 

atividades relacionadas a cada uma das três capacidades de TI; os ativos de TI e recursos 

humanos complementares mais relevantes usados nestas iniciativas52 e pertencentes ao 

portfólio de recursos da SINFO (MAKADOK, 2001;  SIRMON et al., 2007), que 

contribuíram na formação e construção das capacidades; e a concretização destas através das 

rotinas organizacionais representadas por sequências de códigos relacionados às ações 

apresentadas no quadro 7 do tópico anterior (PENTLAND; RUETER, 1994;  SALVATO, 

2009a). 

 

                                                           
52

 Para facilitar a compreensão do leitor, em todas as trajetórias das capacidades de TI, as iniciativas são 
representadas em negrito ao longo do texto. A sequência de ações das rotinas com as respectivas modificações 
são apresentados no quadro, bem como o tipo de recurso ou ativo complementar, obedecendo a seguinte 
legenda: TI-SW (ativo de TI do tipo software); TI-HW (ativo de TI do tipo hardware); TI-APL (aplicação de TI 
compartilhada); HUM-TEC (recurso humano do tipo conhecimento tecnológico); HUM-NEG (recurso humano 
do tipo conhecimento negocial) 
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4.5.1. Trajetória da Capacidade Técnica  

 

O quadro 9 a seguir apresenta iniciativas, recursos e ativos complementares e rotinas 

organizacionais componentes da capacidade técnica. 

 
Quadro 11 – iniciativas, complementares e rotinas da capacidade técnica. 

Iniciativas de melhoria da 
Capacidade 

Rotinas Organizacionais Principais Recursos e Ativos 
complementares envolvidos 

Início do desenvolvimento do SIPAC 
(2004) 

PLAN+ IMP+ TES+ 

Arquitetura do Sistema (TI-SW) 
Conhecimento em desenvolvimento de 

sistemas (HUM-TEC) 
Banco de Dados Postgress (TI-SW) 

Repositório de Erros Bugzilla (TI-SW) 

Criação de Artefatos de Documentação 
baseado no RUP (2005) 

PLAN IMP TES DOC+ 

Conhecimento dos Artefatos RUP 
(HUM-TEC) 

Conhecimento da lógica negocial do 
SIPAC (HUM-NEG) 

Código do SIPAC disponível em um 
repositório central (2005) 

PLAN IMP* TES INT+ 
DOC 

Repositório CVS (TI-SW) 
Conhecimento em integração dos códigos 

(HUM-TEC) 
Conhecimento da lógica negocial do 

SIPAC (HUM-NEG) 

Especialização da equipe em módulos 
específicos do SIPAC (2005) 

PLAN* IMP TES* INT 
DOC 

Conhecimento dos módulos do SIPAC 
(HUM-NEG) 

 

Início do SIPAC em produção na 
UFRN (2006) 

DEM+ PLAN* IMP TES 
INT PROD+ DOC 

Servidor de Produção (TI-HW) 
Conhecimento de produção (HUM-TEC) 

Conhecimento das funcionalidades do 
SIPAC (HUM-NEG) 

Código do SIPAC (TI-SW) 
Unificação entre as equipes SIPAC e 
Acadêmico (2006) 

DEM PLAN* IMP TES* 
INT PROD CAP+ 

Conhecimento da tecnologia de 
desenvolvimento (HUM-TEC) 

Reestruturação nos sistemas SIGAA e 
SIPAC para incorporar o novo modelo 
de desenvolvimento (2006) 

DEM PLAN IMP* TES 
INT PROD CAP 

Modelo de dados do PontoA (TI-SW) 
Código do Módulo de Pesquisa SIGAA 

(TI-SW) 
Código SIPAC (TI-SW) 

Conhecimento de desenvolvimento 
(HUM-TEC) 

Criação do setor de suporte (2006) 
DEM* PLAN IMP TES 

INT PROD CAP 
- 

Mudança no framework de 
desenvolvimento de STRUTS para JSF 
(2006) 

DEM PLAN IMP* TES 
INT PROD CAP* 

Framework JSF (TI-SW) 
Conhecimento do JSF (HUM-TEC) 

Início do SIGAA em produção na 
UFRN (2007)  

DEM* PLAN* IMP TES 
INT* PROD* 

Servidor de Produção (TEC) 
Conhecimento de produção (HUM-TEC) 

Conhecimento da lógica negocial do 
SIGAA (integração) (HUM-NEG) 

Código do SIGAA (TI-SW) 

Implantação do iproject para controle 
dos processos de trabalho (2007) 

DEM* PLAN* IMP TES 
INT* PROD 

Ferramenta iproject (TI-APL) 
 
 

Maior centralização e controle das 
demandas pela nova Direção de 
Sistemas (2007) 

DEM* PLAN* IMP TES 
INT PROD 

Conhecimento da lógica negocial dos 
sistemas (HUM-NEG) 

Conhecimento Técnico dos sistemas 
(HUM- TEC) 

Tarefas são obrigatoriamente testadas 
pelo setor de testes independente 
(2007) 

DEM PLAN IMP TES* 
INT PROD 

Ferramenta iproject (TEC-APL) 
Conhecimento da estrutura dos códigos 

em teste (HUM-TEC) 
Início do SIGRH em produção na DEM* PLAN* IMP TES Servidor de Produção (TEC) 
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UFRN (2007)  INT* PROD* Conhecimento da lógica negocial do 
SIGRH (integração) (HUM-NEG) 

Código do SIGRH (TI-SW) 
Conhecimento de produção (HUM-TEC) 

Tratamento dos erros de maneira mais 
individualizada (2008) 

DEM PLAN* IMP* TES* 
INT PROD 

Conhecimento e experiência em 
implementação (HUM-TEC) 

Conhecimento da lógica negocial (HUM-
NEG) 

Homologação passa a ter servidor 
próprio (2008) 

DEM PLAN IMP TES 
INT* HOM+ PROD 

Servidor de Homologação (TEC) 
Conhecimento da lógica do código 

integrado (HUM-NEG) 

Implantação do novo servidor de 
controle de versões (2009) 

DEM PLAN IMP TES 
INT* HOM TES PROD 

Repositório de Códigos SVN (TEC-SW) 
Conhecimento sobre o SVN (HUM-TEC) 
Códigos dos Sistemas SIG (TEC-APL) 

Desenvolvedores obrigados e 
documentar (2009) 

DEM PLAN IMP DOC+ 
TES INT HOM PROD 

iproject (TEC-APL) 
Wiki (TEC-APL) 

Conhecimento dos casos de usos (HUM-
NEG) 

Desenvolvedores obrigados a cadastrar 
changelog ao solicitar update em 
produção (2009) 

DEM PLAN IMP* DOC 
TES INT HOM PROD  

iproject (TEC-APL) 

Testes de erros simples deixam de ser 
realizados pelo setor de testes e seus 
prazos definidos formalmente (2009) 

DEM PLAN* IMP DOC 
TES* INT HOM PROD 

Conhecimento/experiência de 
implementação (HUM-TEC) 

Criação do conceito de build (2009) 
DEM PLAN* IMP TES 

INT* HOM TES+ PROD* 
iproject (TI-APL) 

 

Banco de Dados (BD) de homologação 
torna-se independente de produção 
(2009) 

DEM PLAN IMP DOC TES 
INT HOM* TES* PROD 

Servidor de Homologação (TI-HW) 
BD de homologação (Ti-SW) 

Conhecimento para separar o BD (HUM-
TEC) 

Novos computadores no ambiente de 
trabalho (2009) 

DEM PLAN IMP* DOC 
TES* INT HOM TES 

PROD 
Computadores (TI-HW) 

Integração de pessoal recém-contratado 
(2009) 

DEM PLAN* IMP DOC 
TES INT HOM TES PROD 

CAP+ 

Conhecimento de aspectos técnicos dos 
sistemas (HUM-TEC) 

Conhecimento da lógica negocial do 
sistema (HUM-NEG) 

Virtualização dos servidores (2010) 
DEM PLAN IMP DOC TES 

INT HOM TES PROD* 

Bladers (Datacenter) (TEC-HW) 
Conhecimento sobre virtualização 

(HUM-TEC) 
Adoção de uma ferramenta de 
verificação automática de códigos em 
testes (2010) 

DEM PLAN IMP DOC 
TES* INT HOM TES 

PROD 

iproject (TI-APL) 
 

Disponibilização do Quadro de Tarefas 
(2011) 

DEM PLAN* IMP* DOC 
TES INT HOM TES PROD 

iproject (TEC) 
 

Testes de integração realizados pelo 
setor de controle de qualidade (2011) 

DEM PLAN IMP DOC TES 
INT HOM TES* PROD 

Conhecimento sobre a lógica dos 
sistemas (HUM-NEG) 

Planejamento das demandas pelos 
coordenadores (2012) 

DEM PLAN* IMP DOC 
TES INT HOM TES PROD 

Conhecimento sobre implementação das 
demandas (HUM-TEC) 

Conhecimento sobre complexidade da 
funcionalidade a ser corrigida/alterada 

(HUM-NEG) 

Demandas acumuladas na Diretoria 
repassadas para Equipes (2012) 

DEM* PLAN* IMP DOC 
TES INT HOM TES PROD 

Conhecimento da complexidade técnica 
(HUM-TEC) 

Conhecimento sobre complexidade da 
funcionalidade a ser corrigida/alterada 

(HUM-NEG) 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 
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A partir de junho de 2004, ao ser formada uma equipe técnica liderada por um dos 

integrantes, iniciou-se o desenvolvimento do sistema SIPAC, motivado pela necessidade de 

resolver um problema de um setor da UFRN, o DMP. 

Em decorrência disto, uma sequência de ações rotineiras passou a existir com algum 

nível de padronização. Esta sequência era iniciada pelo planejamento interno na equipe 

(PLAN+), e dado continuidade nas reuniões do líder da equipe com usuários da UFRN (mais 

especificamente do setor DMP), para compreender como o processo funcionava. Em ciclos de 

interações curtos, este membro retornava e repassava os requisitos levantados para equipe de 

desenvolvimento, que implementava (IMP+) e realizava testes informais e independentes 

(TES+).  

Neste período, importantes recursos e ativos complementares usados nesta iniciativa 

foram: a arquitetura do sistema, trazida pelo líder da equipe e proveniente de experiências 

anteriores, além do conhecimento em implementação e nas tecnologias envolvidas dos 

membros da equipe (linguagem JAVA, por exemplo), além dos ativos de TI como Banco de 

Dados Postgress, escolhido por ser de código aberto, e o repositório de erros Bugzilla, para se 

registrar e controlar o andamento das atividades. A arquitetura parece ter sido importante em 

economizar esforços iniciais de desenvolvimento, conforme relatado: 

 

O passo inicial também foi trazer essa arquitetura... então isso aqui, digamos, o que 
hoje é a arquitetura do sistema, eu já tinha pronta, eu trouxe: ninguém pediu. Então, 
de certa forma, eu me responsabilizei e trouxe, coloquei isso aqui... e a gente ganhou 
nessa história um bom tempo de projeto porque eu já vinha desenvolvendo isso de 
2002 a 2004 [...] (informação verbal)53. 

 

A partir de 2005, diante da necessidade de tornar o sistema mais fácil de ser 

compreendido, tanto pelos membros existentes quanto para os novos, intensificaram-se pela 

equipe, atividades de documentação do sistema SIPAC, através da criação de artefatos 

baseados no modelo de desenvolvimento RUP, incorporando a ação de documentar (DOC+) 

na rotina organizacional realizada.  

O conhecimento prévio existente da equipe sobre o processo RUP54 foi um recurso 

humano complementar relevante neste contexto. Um dos entrevistados relata esta iniciativa de 

documentação, intensamente realizada pelos desenvolvedores a partir deste período. 

                                                           
53 Entrevista concedida por E4, durante a etapa III da pesquisa, em 19 de novembro de 2013.  
54 O RUP ou Rational Unified Process é um conjunto de melhores práticas criado pela IBM para tornar o 
processo de desenvolvimento de software mais efetivo, por orientar uma abordagem disciplinada de definições 
de tarefas e responsabilidades neste processo. Além disso, é um guia de como usar efetivamente diagramas 
baseados na linguagem UML (Unified Modelling Language). Alguns destes diagramas foram adotados pelos 
membros da equipe. 
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No começo, nós tentávamos adotar o processo unificado, algumas coisas do RUP 
[...] inicialmente ele até funcionou bem, a equipe era pequena. A gente não utilizava 
todos os artefatos do RUP. [...] Então a gente tentava usar o processo unificado, a 
gente não tava ainda em produção, era só desenvolvimento. Isso diferencia bastante 
tudo isso [...] então a gente conseguia se organizar, a gente se reunia, se não me 
engano, semanalmente ou quinzenalmente pra execução das histórias (ou tarefas)... 
então a gente utilizava neste período planejamento, implementação e (...) criar 
documentações, alguns artefatos do processo unificado como documento de análise 
de domínio, documento de negócio, então alguns documentos a gente escrevia e [...] 
durante 2005, praticamente todo ele nós seguimos o modelo unificado, ou o 
processo unificado (informação verbal)55. 

 

Em seguida, diante de sucessivos problemas vivenciados pela equipe por manterem os 

códigos em desenvolvimento sob responsabilidade de cada membro individualmente e de 

maneira descentralizada, optou-se por adotar um repositório central. Esta iniciativa fez com 

que os códigos implementados pelos diferentes membros da equipe passassem a ser 

armazenados neste repositório, que o acessariam para trazer aos seus ambientes de 

desenvolvimento a versão mais atual, bem como para disponibilizar o resultado de seu 

trabalho. Isto tornou o processo mais seguro, dada a menor possibilidade de perda do código 

implementado por problemas nos computadores dos membros da equipe. 

Assim, a atividade de implementação precisou se adequar a este novo contexto (IMP*) 

e foi inserida no processo de trabalho, a atividade de integração (INT+) do código, realizada 

por um dos membros da equipe que passou a unificar os diferentes códigos em um conjunto 

consistente único.  

Para tanto, foram necessários o software que era o repositório (denominado de CVS56) 

e os conhecimentos sobre integração de códigos e da lógica negocial do SIPAC para realizar 

este procedimento mais adequadamente. 

Ainda em 2005, diante da necessidade de se implementar diferentes módulos, os 

desenvolvedores passaram a se especializar em módulos específicos do SIPAC. Esta 

iniciativa fez com que toda equipe passasse a participar mais das reuniões com os usuários, 

cada um de acordo com seus módulos, e as necessidades passaram a ser mais explicitamente 

direcionadas para cada “especialista” (PLAN*). Em consequência desta iniciativa, os testes 

passaram a ser realizados de maneira cruzada, ou seja, desenvolvedores testavam códigos de 

                                                                                                                                                                                     
(Fonte:https://www.ibm.com/developerworks/rational/library/content/03July/1000/1251/1251_bestpractices_TP
026B.pdf)  
55 Entrevista concedida por E13, durante a etapa III da pesquisa, em 16 de novembro de 2013. 
56 O CVS (Concurrent Version System) é um software para controle de versões de outros softwares em 
desenvolvimento, que armazena o histórico dos códigos fonte desenvolvidos. Fonte: http://www.nongnu.org/cvs/ 
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seus colegas. Para tal alteração, o conhecimento sobre os módulos do SIPAC de cada 

desenvolvedor foi importante. 

Em março de 2006, os primeiros módulos do sistema SIPAC são disponibilizados para 

os usuários. Isto leva a equipe a responder às demandas por erros dos usuários (DEM+), ação 

até então inexistente. Para tanto, seus membros se reversavam para estes atendimentos (até 

que o setor de suporte foi criado alguns meses depois).  

Além disso, o direcionamento dos erros que chegavam até a equipe e os 

aprimoramentos, já realizados anteriormente, precisaram ser planejados (PLAN*). Por fim, a 

disponibilização do SIPAC para comunidade começou a ser realizado em um servidor de 

produção (PROD+).  

Para que esta iniciativa fosse realizada, foram necessários principalmente o 

conhecimento negocial da equipe sobre o SIPAC, um servidor (computador) adequado para 

disponibilizar o SIPAC para usuários (produção) e conhecimento técnico sobre esta atividade 

de produção. 

Diante dos resultados entregues e os módulos do SIPAC disponíveis, em maio de 

2006, a equipe de desenvolvimento do SIPAC é unificada com a equipe de desenvolvimento 

acadêmico, que até o momento mantinha o sistema PontoA disponível e já havia iniciado o 

novo sistema acadêmico através do módulo de pesquisa, denominado SIGAA, mas 

apresentava um desempenho no processo de trabalho e resultados abaixo do esperado. Estas 

duas equipes, administrativa e acadêmica, ficaram sob a coordenação do líder da equipe do 

SIPAC, conforme relatos a seguir.  

 

[...] esse projeto aqui (acadêmico) [...] X na época tinha me dito que eles tinham 
cogitado cancelar [...] aí foi quando em 2006 ele me chamou na sala e perguntou se 
eu não podia assumir tudo porque o SIPAC em dois anos já era uma realidade e o 
outro ainda tava com problema [...] então em 2006, ainda, eu tava contratado pela 
FUNPEC nessa época e [...] aí eu assumi o SIGAA, nesse momento praticamente a 
gente mal reutilizou o que tinha [...] o modelo de domínio era um modelo da 
ANDIFES [...] só modelo de dados sem regra de negócios, então isso aí, essa foi a 
parte que a gente ainda pôde aproveitar, mas o resto a gente jogou tudo fora e criou 
de novo o SIGAA em 2006 [...], resultado: a gente estruturou a equipe e tal 
(informação verbal)57. 

 

Tal iniciativa demandou a necessidade de treinamentos sobre aspectos tecnológicos e 

processo de trabalho de uma equipe (SIPAC) para outra (acadêmica) (CAP+), necessitando 

conhecimento técnico da equipe do SIPAC. Neste momento, a realização de testes começa a 

ser mais individualizada por um membro da equipe (TES*), que já não são mais realizados 

                                                           
57

 Entrevista concedida por E4, durante a etapa III da pesquisa, em 19 de novembro de 2013. 
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entre os membros da equipe de maneira cruzada. Sob a responsabilidade de um coordenador 

(PLAN*), as duas equipes começaram a trabalhar juntas, como uma só. Em consequência 

desta iniciativa, a atividade de documentação deixa de existir no processo de trabalho. 

Esta unificação organizacional demandou ainda importante reestruturação tecnológica 

do sistema SIPAC e adequação do SIGAA, dado o aproveitamento do código já em 

desenvolvimento relacionado ao módulo de pesquisa do SIGAA e a necessidade de estruturar 

a arquitetura do SIPAC para incorporar a integração entre sistemas distintos. Para isso, 

necessitou-se de conhecimento técnico dos sistemas. Vale ressaltar que nenhum destes 

sistemas havia sido deliberadamente projetado para estar integrado ao outro. A ação de 

implementação (IMP*) precisou ser ajustada ao novo processo de trabalho. 

Diante da necessidade de retirar dos desenvolvedores a responsabilidade em atender 

chamados dos usuários por esclarecimentos de dúvidas e repasse de correções erros, fato até 

então realizado pelas duas equipes, um desenvolvedor foi indicado para coordenar e ser 

membro único do novo o setor de suporte. Esta criação alterou as chegadas das demandas 

(DEM*) que passaram a ter este setor como intermediário, além das demandas que chegavam 

dos usuários diretamente a equipe de desenvolvimento para aprimoramentos. 

Outra mudança técnica importante, resultado de estudos em como melhorar a 

produtividade dos desenvolvedores foi a mudança no framework de desenvolvimento, que 

deixou de ser baseado em STRUTS e foi adotado o padrão JSF58. Esta iniciativa tornou mais 

rápido o desenvolvimento (IMP*) pela maior simplicidade deste novo modelo. Além disto, 

implicou ainda na necessidade de aprendizado pelos desenvolvedores deste novo modelo de 

desenvolvimento (CAP*). Esta mudança é relatada por dois entrevistados participantes deste 

processo, um que relata a mudança e o outro, o esforço de aprendizado necessário. 

 

[...] inicialmente o SIPAC ele era feito em struts e na mudança pro SIGAA a gente 
ainda ia fazer ele em struts, só que tinha uma nova versão que a gente tava 
utilizando e aí a gente estudou uma forma de facilitar algumas construções, 
apresentou e passou a utilizar (struts 1.2, versão mais atualizada) e no final de 2006 
passou a utilizar o JSF ainda na versão 1.1 né, que tem alguns problemas mas que 
era mais promissor pra o que a gente queria do que o struts [...] os primeiros 
módulos do SIGAA ainda foram em struts... pesquisa, ensino técnico e latu sensu 
[...] mas todo o resto já foi em JSF, depois a gente depois refez pesquisa, técnico e 
latu sensu para JSF (informação verbal)59. 
 

                                                           
58 STRUTS e JSF são frameworks, ou seja, softwares especializados que facilitam o processo de 
desenvolvimento de aplicações para internet, por exemplo, ao tornar mais eficiente a reutilização de 
componentes e objetos nas aplicações. Neste sentido, o JSF é mais amigável ao fornecer componentes mais 
fáceis de serem usados durante a implementação de aplicações. Fonte: 
http://wright.ava.ufsc.br/~alice/conahpa/anais/2009/cd_conahpa2009/papers/final139.pdf 
59 Entrevista concedida por E13, durante a etapa III da pesquisa, em 16 de novembro de 2013. 
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[...] eu vejo um marco importante: a entrada do JSF (..) porque a gente teve que 
mexer no framework de apresentação dos sistemas e a utilização do JSF aqui nos 
deu um ganho de desenvolvimento muito grande [...] porque o JSF é bem mais fácil 
de desenvolver, diferente do que a gente tinha com o struts até então, o struts ele 
exige uma carga de desenvolvimento braçal muito maior que o JSF, naturalmente a 
tecnologia vai desenvolvendo [...] os desenvolvedores tiveram que dá uma 
estudadinha em JSF (informação verbal)60. 

 

A partir de janeiro de 2007, o segundo sistema integrado - o SIGAA - passa a ser 

disponibilizado para a comunidade acadêmica da UFRN, e no primeiro semestre daquele 

ano, são lançados os módulos de pesquisa, monitoria e Pró-docente. Esta iniciativa impactou 

nas demandas para a equipe de desenvolvimento que passou a lidar com as demandas de erros 

do SIGAA (DEM*), impactando em toda sequência da rotina. As alterações relativas ao 

planejamento (PLAN*) e produção (PROD*) se assemelham ao que ocorreu com o SIPAC no 

ano anterior. 

Outra alteração importante foi que os códigos do SIGAA precisaram ser integrados e 

ter um ambiente operacional próprio para isso, de maneira que foi alocado um membro da 

equipe específico com conhecimento deste sistema para atividade de integração (INT*). 

Apesar de adotar ferramentas para controlar o atendimento às demandas de 

implementação, como o software Bugzilla, desde o início do projeto, para cadastro e 

acompanhamentos de correções de erros e o Dotproject, posteriormente e em um período 

mais curto, para gestão de projetos, a equipe de desenvolvimento não estava satisfeita com o 

controle no processo de desenvolvimento, optando por desenvolver uma ferramenta própria 

para este fim, conforme apresentado por um dos entrevistados que fazia parte da equipe: 

 

Quando eu entrei nós utilizávamos o bugzilla pra fazer controle, até 2006 (...) aí a 
gente fez a tentativa com o dotproject, mas ele era muito pra o que a gente 
precisava. Era muito burocrático [...] e a gente começou a fazer uma ferramenta 
interna que pudesse se integrar... não só uma ferramenta de acompanhamento de 
tasks e histórias de desenvolvimento, mas também pudesse ser agregada 
informações de chamado de usuário, fazer uma ponta entre o help desk e 
desenvolvimento, também. [...] (informação verbal)61. 

 

Este software denominado de iproject, implementado pela própria equipe de 

desenvolvimento da SINFO, nasceu para tornar o processo mais controlado e formalizado, de 

maneira que os indivíduos participantes pudessem cadastrar tarefas e solicitar que outros 

executassem estas tarefas ao longo do processo de desenvolvimento. Estas tarefas gerenciadas 

pelo software englobam atividades chaves como correções de erros, aprimoramentos, 

                                                           
60 Entrevista concedida por E11, durante a etapa III da pesquisa, em 03 de dezembro de 2013. 
61 Entrevista concedida por E13, durante a etapa III da pesquisa, em 16 de novembro de 2013. 
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documentação (incorporada ao sistema em um momento posterior), testes, integração e 

produção. Isso demonstra o impacto que a ferramenta trouxe para os fluxos de trabalho na 

SINFO, que pode ser melhor apresentado por um entrevistado: 

 

Quando entrou o iproject, os processos de trabalhos começaram a ser mais 
formalizados, por exemplo, se eu solicitava um teste antigamente via dotproject até 
mesmo de boca, via e-mail, eu solicitava os testes agora via iproject quando eu ia 
solicitar uma atualização pro integrador, também [...] porque o iproject permite isso 
também, tanto a gente solicita os testes pra equipe de testes quanto a atualização pro 
integrador, vai tudo via iproject [...] já começou assim[...] claro que o iproject ele 
veio evoluindo (informação verbal)62. 

 

Com a adoção desta ferramenta, mudanças foram realizadas principalmente em ações 

relacionadas à maneira com que demandas eram registradas (DEM*), no registro das tarefas 

para serem realizadas por certos membros da equipe (PLAN*) e na integração dos códigos, já 

que o responsável por esta atividade passou a controlar melhor este processo, por meio de um 

software mais integrado que os demais (INT*). 

A partir de junho de 2007, mudanças importantes na gestão da SINFO ocorreram, 

como a saída e posse do novo superintendente e o até então coordenador de desenvolvimento 

assume a diretoria de sistemas.  

Quanto à saída do então superintendente de informática, que estava neste cargo desde 

2003, para a Pró-Reitoria de Administração, este foi substituído por um servidor do quadro 

com um histórico relevante para a SINFO, o qual se encontrava desde o início da organização, 

liderando a infraestrutura tecnológica de redes.  

Nesta época, os sistemas SIPAC e SIGAA já estavam disponíveis, mas existiam 

funcionalidades ainda não utilizadas. Com isto, esta adequação organizacional também foi 

motivada pela necessidade de fazer os usuários incorporarem os sistemas em suas atividades 

diárias, conforme o próprio entrevistado e ex-superintendente atesta: 

 

[...] aí ele (o Reitor) me chamou pra vir pra Pró-Reitoria de Administração: que eu 
pensei, não conhecia absolutamente nada de administração [...] então não alimentava 
o sistema (o usuário) e isso passou a ser um desestímulo lá pra equipe. Um monte de 
menino trabalhando, querendo ver aquilo e não viu o filho andar, falar, fazendo a 
comparação. Aí a motivação para eu aceitar, mesmo não entendendo o que era ser 
pró-reitor de administração [...] eu digo: “eu vou pra lá porque pelo menos ajudo 
internamente o sistema começar a funcionar para a administração”. Pra você ter uma 
ideia: eu na época de superintendente de informática tive que fazer reuniões com 
pessoas da área de convênio do PROPLAN porque elas não queriam alimentar 
sequer o cadastro de cada convênio que era uma coisa rudimentar na época. 
Contratos, aqui, a mesma coisa [...] como eu não era o responsável administrativo 
hierarquicamente falando era difícil, era um processo de convencimento muito 

                                                           
62 Entrevista concedida por E11, durante a etapa III da pesquisa, em 03 de dezembro de 2013. 
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difícil. [...] e o fato é que quando cheguei aqui na Pró-Reitoria comecei a não aceitar 
nada que viesse por memorando que eu soubesse que estava implantado no sistema 
(..) (dizia:) “só autorizo se tiver dentro do sistema” (informação verbal)63. 

 

Assim, o apoio tanto deste pró-reitor no SIPAC, bem como dos demais pró-reitores e 

administradores da UFRN em relação ao uso do SIGAA, mas descentralizado e que 

necessitava de mais apoio, foram reconhecidos como importantes para que os usuários 

adotassem o sistema e demandassem correções de erros e melhorias.  

Outra mudança administrativa relevante foi o então do coordenador das equipes, e 

líder da equipe inicial do SIPAC, assumir a diretoria de sistemas. Nesta ocasião, percebeu-se 

uma maior centralização e controle das demandas, que passaram a ser recebidas mais de 

maneira mais direcionada para o novo diretor (DEM*).  

Além disso, coordenadores passaram a assumir as equipes administrativa e acadêmica 

e receber as demandas repassadas pelo diretor, alterando o fluxo de planejamento (PLAN*). O 

conhecimento técnico e negocial sobre os sistemas foram os complementares relevantes para 

que esta iniciativa fosse incorporada à rotina. 

Esta mudança na direção veio em paralelo com a iniciativa em formalizar alguns 

contratos de trabalho através do regime CLT, já que todos os envolvidos no projeto ainda 

eram bolsistas, estudantes de graduação ou mestrado, conforme explicitado por um 

entrevistado: 

 

Não é mais esse conjunto de alunos que tão ali (...)[...] foi uma iniciativa do prof. X 
(superintendente) e diretor de sistemas de assinar as carteiras... porque começou a se 
ter uma preocupação, olha só, o cara tá aqui desenvolveu o módulo de liquidação de 
despesas, é bolsista, é aluno. O cara que desenvolveu contratos é bolsista de 
mestrado...e se esse cara diz assim: vou me bora (...) é complicado. Então, tentou-se 
uma segurança maior [...] (os salários) melhoraram também, passou a ter 13º 
também [...] (informação verbal)64. 

 

Outra iniciativa importante resultante desta reestruturação foi o setor de testes passar a 

funcionar de maneira mais independente, como já ocorria com o setor de suporte, dada o 

aumento na demanda e necessidade por maior qualidade nos sistemas desenvolvidos.  

Neste caso, além dos testes realizados pelos desenvolvedores, foram incorporados ao 

processo testes funcionais (TES*) realizados por uma equipe especializada. Com um setor de 

testes mais independente, todas as tarefas passaram, em julho de 2007, a ser 

                                                           
63 Entrevista concedida por E17, durante a etapa III da pesquisa, em 08 de novembro de 2013. 
64 Entrevista concedida por E11, durante a etapa III da pesquisa, em 03 de dezembro de 2013. 
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obrigatoriamente testadas. Antes, não havia esta obrigatoriedade, e o iproject incorporou o 

controle deste fluxo de trabalho. 

Em outubro de 2007, o sistema SIGRH é disponibilizado (terceiro sistema integrado) 

por meio do módulo de avaliação de pessoal. De maneira similar aos demais sistemas, houve 

mudanças na chegada da demanda (DEM*), planejamento (PLAN*), integração (INT*) e 

produção (PROD*). Para tanto, houve necessidade do conhecimento negocial sobre este 

sistema e servidor de produção para viabilizar esta iniciativa. Em seguida, o sistema RHNET, 

na ocasião disponível e que não estava integrado aos demais sistemas, é descontinuado em 

fevereiro de 2008 e substituído em definitivo pelo SIGRH. 

Dado o aumento verificado na demanda por correções de erros nos três sistemas já 

disponíveis, houve a necessidade de se tratar os erros de maneira mais individualizada pelas 

equipes de desenvolvimento, já em 2008.  

Até então, demandas por correções de erros e aprimoramentos chegavam para as 

equipes sem esta separação e eram tratados de forma homogênea. No entanto, percebeu-se 

que os erros deveriam ter um tratamento mais urgente e menos burocrático, e por outro lado 

os aprimoramentos poderiam ser disponibilizados de maneira mais sistematizada, conforme 

relatam os dois entrevistados a seguir: 

 

É porque antigamente no contexto de 2006 os problemas eram muito menores, o 
SIPAC não era tão utilizado quanto começou a ser em 2007. Então em 2007, 
começaram a surgir muito mais problemas, por que? porque o desenvolvimento 
começou a ficar mais intenso, ou seja, já se tinha um diretor de sistemas, o pessoal 
começou a pedir, pedir bastante... então naturalmente com uma quantidade maior de 
utilização, mais problemas foram surgindo, muitas vezes por coisas que não tinham 
sido planejadas em determinados contextos, não tinham sido testados, dadas nossa 
falhas organizacionais anterior a esse contexto de diretoria de sistemas, então 
surgiram problemas nessa época (informação verbal)65. 
 

[...] tinha correção de erro, mas entrava tudo junto. (..) então, era tipo assim: esse 
erro é crítico, vamos jogar agora. Então pronto, se instituiu uma política de 
atualização, então só vamos atualizar de meio dia e 6 horas, que antes às vezes se 
atualizava em períodos diferentes de horário (informação verbal)66. 

 

Conhecimento e experiência na implementação dos sistemas bem como da lógica 

negocial deles foram recursos complementares importantes para que os erros pudessem ser 

direcionados para pessoas específicas nas equipes. As mudanças nas rotinas ocorreram 

principalmente no direcionamento de erros específicos para desenvolvedores (PLAN*), na 

implementação exclusiva de erros (IMP*) que precisavam ser realizadas por um profissional 

                                                           
65 Entrevista concedida por E11, durante a etapa III da pesquisa, em 03 de dezembro de 2013. 
66 Entrevista concedida por E20, durante a etapa III da pesquisa, em 05 de dezembro de 2013. 
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mais experiente para ser mais rápido, e nos testes, realizados de maneira direcionada apenas 

para atestar que erros foram corrigidos (TES*). 

Também em 2008, uma importante mudança impactou no processo de 

desenvolvimento: foi inserida a etapa de homologação em um servidor próprio. Até aquele 

momento, o responsável pela integração realizava sua atividade de unificar os distintos 

códigos dos desenvolvedores no mesmo servidor que o sistema era disponibilizado para os 

usuários, denominado de servidor de produção.  

Com isto, havia a necessidade e urgência em se realizar a integração, já que o servidor 

precisava estar disponível para a atividade de integração, tornando consequentemente 

indisponível o próprio sistema para os usuários.  

Além disso, muitos erros também eram colocados, antes desta iniciativa, nos sistemas 

em produção, sem uma verificação mais consistente do código integrado. A atividade de 

homologação que passou a existir consiste nos desenvolvedores confirmarem que o que eles 

implementaram encontra-se no código integrado, ou seja, uma validação desta integração. Um 

dos entrevistados descreve esta atividade: 

 

E aí a gente criou um ambiente que se não me engano, pode ter sido em 2008 que foi 
o ambiente de homologação que é um ambiente pré-produção. Então assim, é um 
ambiente onde todo mundo de teste, testou? Então, beleza, vamos enviar pra 
homologação. Você tem a responsabilidade de ir lá em homologação e olhar, ver se 
a funcionalidade que você fez, tá ok. Você ia lá e olhava (informação verbal)67. 

 

Esta iniciativa alterou a integração (INT*), pois quem realizava esta atividade 

precisava com esta mudança, enviar o código integrado para este servidor intermediário, e a 

atividade de homologar passou a existir (HOM+). Apesar desta separação, o banco de dados 

de homologação continuou no servidor de produção.  

Para esta iniciativa, foram necessários principalmente o servidor de homologação 

específico e o conhecimento técnico sobre integração neste novo ambiente operacional. 

Em 2009, ano em que os primeiros acordos de cooperações foram celebrados entre 

instituições parceiras e UFRN, importantes e diversas iniciativas de melhoria das atividades 

de desenvolvimento dos sistemas ocorreram para dar apoio a estas parcerias. 

Uma delas diz respeito à implantação de um novo servidor de controle de versões 

adotado para armazenar os códigos atualizados e disponibilizados aos desenvolvedores. 

Apesar do software CVS até então adotado ser suficiente para apoiar o processo de 

armazenamento e controle de versões nos códigos do sistema para a UFRN, não era 

                                                           
67 Entrevista concedida por E20, durante a etapa III da pesquisa, em 05 de dezembro de 2013. 
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efetivamente flexível para lidar com códigos distintos que envolviam também outras 

instituições. Além da complexidade na implantação da nova tecnologia, envolveu também um 

risco, já que todos os códigos dos sistemas SIG precisaram ser removidos para o novo 

ambiente. O papel do repositório de dados e estas mudanças são relatadas a seguir.  

 

Foi mudado para o SVN porque a gente usava uma ferramenta chamada CVS e o 
CVS teve uns bugs, uns problemas, que a gente resolveu mudar e nesse momento 
teve uma atualização desse código, essa mudança de repositório mas também nesse 
novo contexto da cooperação [...] o CVS era justamente onde os desenvolvedores 
jogavam os códigos deles, por exemplo, eu desenvolvi aqui, eu não posso deixar na 
minha máquina porque minha máquina pode dar um problema (informação 
verbal)68. 

 

[...] e um processo que eu tive que fazer que foi um tanto arriscado... lá trabalhava-se 
com um sistema de controle de versões que chamava-se CVS e eu fiquei 
encarregado de migrar esse CVS para o SVN. Então foi arriscado no sentido de eu 
pegar todo código fonte da UFRN e migrar para outro ambiente. E funcionou. 
(informação verbal)69. 

 

Esta mudança tecnológica alterou principalmente a atividade de integração dos 

códigos (INT*), já que este passava a ser realizado no novo ambiente operacional, e este novo 

software oferecia ferramentas mais avançadas. Alterou ainda o local em que o código era 

buscado e disponibilizado pelos desenvolvedores (IMP*). Quanto aos recursos e ativos 

complementares, esta iniciativa exigiu a disponibilidade dos códigos dos sistemas SIG e 

conhecimento sobre o software SVN. 

Outra importante iniciativa, que envolveu todos os setores de sistema da SINFO, em 

2009, também em decorrência da necessidade das instituições cooperadas implantarem os 

sistemas de maneira mais independente, foram os esforços para documentação dos sistemas 

SIG (DOC+). Ao longo da trajetória destes sistemas, documentações só foram criadas durante 

o desenvolvimento inicial do SIPAC e depois não havia mais obrigação em fazê-lo por parte 

dos desenvolvedores.  

Assim, em 2009, principalmente pelas demandas das instituições da administração 

direta da rede CICLO, os três sistemas integrados precisavam estar documentados, para 

facilitar a transferência de tecnologia proposta pelas cooperações.  

Dessa maneira, durante o processo de desenvolvimento, os desenvolvedores foram 

obrigados a documentar os casos de uso relacionados aos códigos que implementavam, como 

                                                           
68 Entrevista concedida por E11, durante a etapa III da pesquisa, em 03 de dezembro de 2013. 
69 Entrevista concedida por E12, durante a etapa III da pesquisa, em 14 de novembro de 2013. 
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requisito para que testes fossem realizados. Caso eles não documentassem, não podiam enviar 

pra testes, como relata um desenvolvedor do SIGAA nesta época: 

 

A primeira mudança que a gente notou foi (em) testes. Ele ficou mais rigoroso, a 
gente era obrigado a mandar pra testes (setor). Eles eram obrigados a testar tudo. A 
gente não podia reclamar, de erro, se viesse com erro tinha que corrigir. Tentaram 
melhorar também a parte de documentação. Começaram a ver que a 
documentação...[...] Foi praticamente tudo em... em três meses, quatro meses. 
Tentaram mudar tudo de uma vez. Tentaram melhorar a parte de documentação, 
então a gente era obrigado a escrever no wiki, e se não ficasse bem feito tinha que 
refazer. E ficou bem chato. (informação verbal)70.  

 

Em um e-mail, datado de 27 de abril de 2009, o então diretor de sistemas orienta aos 

membros das equipes de desenvolvimento sobre a necessidade premente em documentar na 

nova aplicação então disponibilizada como repositório de documentos, denominada wiki: 

 

Pouca gente vem usando o Wiki. A partir de agora só serão aceitas tarefas para 
testes com especificações.  Note que a especificação não precisa ser algo super 
completo, e sim um detalhamento sobre o caso de uso mínimo que testes possa 
entender.  Fazendo isto pelo iproject a informação é perdida. O link do Wiki deve 
ser informado no iproject (informação verbal)71. 

  

Assim, importantes complementares nesta inciativa foram o wiki, onde a 

documentação era registrada, o iproject, que controlava a obrigatoriedade de envio para testes 

apenas mediante documentação, e o conhecimento negocial dos desenvolvedores sobre os 

casos de uso. Com isso, a atividade de documentação passou a fazer parte do processo de 

trabalho rotineiro das equipes de desenvolvimento. 

No intuito de tornar mais transparente as atualizações realizadas nos sistemas, os 

desenvolvedores precisaram ainda registrar no iproject em uma breve transcrição as mudanças 

que ocorreram no sistema através de uma funcionalidade denominada de changelog. Quando 

registrada, esta informação era disponibilizada para os outros setores interessados, como 

suporte, para estar alinhado a estas atualizações e responder às dúvidas dos usuários, e 

requisitos, para atualizar documentações de especificações. Neste contexto, a atividade de 

implementação (IMP*) sofreu uma mudança e o iproject foi necessário para apoiar a 

iniciativa. 

Outra iniciativa importante ocorreu na maneira com que os erros eram tratados pelas 

equipes. Mediante a necessidade em se responder mais rapidamente às demandas e 

                                                           
70 Entrevista concedida por E8, durante a etapa III da pesquisa, em 05 de dezembro de 2013.   
71 E-mail enviado pelo diretor de sistemas para equipes de desenvolvimento em 27 de abril de 2009. Acesso ao 
documento em 07 de janeiro de 2014. 
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constatação de que as correções de erros mais simples eram validadas pela equipe de testes, 

decidiu-se que testes de erros simples deixam de ser realizados pelo setor de testes e seus 

prazos são definidos formalmente.  

Além da maior intensidade de trabalho por parte das equipes em decorrência das 

muitas iniciativas em andamento no ano de 2009, esta mudança também foi justificada pelo 

tempo gasto desnecessariamente, na visão da gestão, em testes de correções de erros mais 

simples, já que grande parte deles era validada pela equipe de testes. Com isto, as atividades 

de correções de erros passaram a ter 48 horas de prazo para serem realizados e não eram mais 

repassados para equipe de testes, sendo enviados diretamente para produção. 

No entanto, os erros considerados pela coordenação como mais complexos 

continuavam seguindo o fluxo da realização de aprimoramentos, sendo validados pela equipe 

de testes. 

Além das mudanças em testes (TES*), que passou a testar aprimoramentos e erros 

mais críticos, a estipulação do novo prazo tornou mais transparente o controle destas 

demandas que chegavam (PLAN*), demandando a necessidade de conhecimento técnico para 

direcionar estas demandas aos desenvolvedores de maior experiência. 

Em seguida, no mesmo ano, foi criado o conceito de build e incorporado ao processo 

de trabalho através do iproject. Este conceito representa a junção de um conjunto de 

funcionalidades ou atualizações de erros (ou tarefas) em uma só “versão”, conforme explica 

por um dos desenvolvedores: 

 

[...] porque a gente tem a gerência de build, onde a gente define as tarefas, as 
demandas que a gente vai utilizar em produção, então, o conjunto de tarefas eu 
associo a uma build, estas tarefas tem os artefatos que precisam atualizar nesta build 
como classes, scripts de banco, enfim, tudo que envolve alteração que vai impactar 
na build (informação verbal)72. 
 

[...] e a gente queria o conceito de build, então a gente sabia tudo que tava numa 
versão do sistema, antes a gente não tinha essa ideia de versão do nosso sistema, 
então a gente começou a versionar o sistema, de maneira que a gente sabia que 
naquela versão do sistema eu tinha um conjunto de funcionalidades ou erros que 
foram resolvidos, e aí sim, a gente disponibilizava de uma maneira mais 
automatizada (informação verbal)73. 

 

Assim, a criação deste conceito possibilitou um maior controle das versões lançadas 

no sistema, tanto de correções de erros quanto de aprimoramentos, cada um em builds 

                                                           
72 Entrevista concedida por E10, durante a etapa III da pesquisa, em 24 de outubro de 2013. 
73 Entrevista concedida por E20, durante a etapa III da pesquisa, em 05 de dezembro de 2013. 



127 
 

específicas, já que foi possível saber que builds fariam parte de uma versão, impactando no 

planejamento para definição de quais tarefas fariam parte deste conjunto único (PLAN*).  

A ação de integração passou a obedecer às especificações realizadas nas builds e não 

mais tarefas isoladas (INT*), e produção que passou a disponibilizar este conjunto único 

(PROD*). Além disso, os coordenadores passaram a realizar testes nos códigos integrados e 

ddisponibilizados nas builds, atividade importante para assegurar a qualidade dos sistemas 

através desta segunda verificação (TES+), já que existiam testes anteriores realizados pelo 

setor de testes. O iproject foi um importante ativo de TI complementar nesta iniciativa, já que 

precisou incorporar esta lógica de controle. 

Apesar da criação de uma etapa de homologação no processo de trabalho, realizado 

em 2008, a análise e verificação que os desenvolvedores faziam do código integrado e testes 

de integração realizados pelos coordenadores não eram completos, já que não se podiam 

realizar testes no banco de dados, que ainda era o mesmo que estava no servidor de produção 

e disponível para os usuários, conforme afirma um entrevistado.  

 

[...] nesse primeiro momento da máquina (computador) de homologação a gente teve 
outra questão: ela era um código diferenciado, mas ele era o banco (de dados) de 
produção. Então nessa etapa aí, a gente tinha um gargalo gerado por isso porque os 
updates de banco a gente tinha que ter cuidado pra não diferir, não atrapalhar o que 
se tinha em produção. Então essa máquina homologadora foi um passo bacana pra 
gente, mas ainda tinha um gargalo que era o banco de dados que era o mesmo de 
produção. Se eu rodasse um script (comando de atualização) aqui que apagasse uma 
coluna ou atualizasse alguma coisa, esse cara aqui por tabela também pegava, mas 
updates de código aqui a gente conseguia detectar e resolver um possível problema 
de codificação, aí isso foi sendo feito, até que se diga: "a máquina homologadora 
tem que ter um banco, que é o espelho do banco de produção mas não é o mesmo 
banco" isso aí já foi 2009 (informação verbal)74. 

 

Assim, em 2009, este banco de dados de homologação tornou-se independente do 

servidor de produção, permitindo que a ação de homologação (HOM*) se tornasse mais 

confiável, já que os desenvolvedores poderiam analisar de maneira mais completa o código 

integrado, no intuito de diminuir os erros deste código em produção.  

Dessa forma, o banco de dados de homologação pôde ser integrado ao servidor 

dedicado a esta ação, de homologação. Isto também permitiu que os testes de integração 

fossem mais completos, envolvendo também testes com banco de dados (TES*) 

O conhecimento técnico para realizar esta operação, o servidor de homologação e o 

Banco de Dados com as informações dos sistemas SIG foram requisitos relevantes para que 

esta iniciativa fosse possível. 

                                                           
74 Entrevista concedida por E11, durante a etapa III da pesquisa, em 03 de dezembro de 2013. 
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Sob a perspectiva da incorporação de novos recursos, diante dos recursos financeiros 

advindos dos termos de cooperações com demais instituições e a necessidade em atendê-las 

melhor, a SINFO decidiu realizar diversas contratações de pessoal nas equipes de 

desenvolvimento, em 2009. 

Esta entrada de pessoal justificou a realização de treinamentos (CAP+) realizados para 

se equilibrar o conhecimento da arquitetura e outros componentes técnicos do sistema, bem 

como a lógica negocial do sistema em que o novo integrante iria trabalhar, dois recursos 

humanos complementares importantes neste contexto.  

Esta iniciativa demandou alterações na maneira com que tarefas eram atribuídas aos 

membros das equipes (PLAN*), já que muitos profissionais recém-chegados não tinham 

experiências em atender as demandas como os mais experientes. A figura 19 a seguir 

demonstra este grande crescimento: em março de 2009, 57 pessoas faziam parte da SINFO; já 

em março de 2010, um ano depois, este quantitativo era de 110 profissionais, um crescimento 

de aproximadamente 62%. 

 

Figura 18 – Evolução do quantitativo de pessoal na SINFO 

 
Fonte: dados da Pesquisa (2014) 

 

Junto a esta grande contratação houve também uma aquisição dos computadores para 

o ambiente de trabalho, usados na SINFO, aumentando o desempenho das atividades 

realizadas ao diminuindo o tempo com que atividades de desenvolvimento ocorriam, por 

exemplo. Esta mudança implicou em impactos nas atividades dos desenvolvedores (IMP*) e 

responsáveis pelos testes (TES*). 
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Tanto a contratação das pessoas quanto a aquisição de infraestrutura, ambos 

decorrentes dos recursos financeiros advindos das cooperações, não tinham precedentes na 

SINFO. 

Em 2010, uma iniciativa também resultante diretamente dos recursos advindos das 

cooperações foi a possibilidade de virtualizar servidores de maneira flexível, provendo 

espaço para armazenamento de dados e desempenho, a partir da aquisição dos chamados 

blades75.  

Esta infraestrutura possibilitou que as atividades de desenvolvimento estivessem mais 

disponíveis, como testes e integração, por exemplo, até então realizados em servidores físicos, 

que não ofereciam flexibilidade nem capacidade de armazenamento e processamento 

adequado para as atividades de desenvolvimento. E além da estabilidade nestes servidores, 

possibilitou ainda que novas funcionalidades nos sistemas fossem disponibilizadas, como 

lembra um dos entrevistados: 

 

[...] a gente ficou com uma capacidade maior de banco (de dados). O banco teve 
mais espaço. A gente teve processamento melhor, então a gente conseguiu melhorar 
algumas funcionalidades, por exemplo, matrícula, que no início era problemática, 
quando abria o período de abertura de matrículas que os alunos entravam, o sistema 
não aguentava e caía. O primeiro dia de matrícula foi traumático durante algum 
tempo, [...] em 2010, 2011, ele começou a ficar estável. [...] também facilitou a 
gente ter novas funcionalidades como porta-arquivos pros professores, eles 
poderiam armazenar seus arquivos e associar com as turmas (informação verbal)76. 

 

Ao disporem de servidores virtualizados, as equipes de desenvolvimento passaram a 

disponibilizar os sistemas de maneira mais confiável, organizado e flexível no servidor 

produção (PROD*) virtualizado77, já que o usuário passaria a perceber menos os problemas 

de desempenho do sistema na realização de suas atividades diárias. Os chamados Blades e o 

conhecimento sobre virtualização foram recursos complementares importantes nesta 

iniciativa. 

Com o intuito de tornar a tarefa de testes menos manual, foi implantado no iproject, 

também em 2010, uma funcionalidade de verificação automática de códigos, que permitia 

analisar a estrutura lógica do código fonte criado pelos desenvolvedores para identificar erros 

sem a necessidade de uma inspeção visual, até então realizada. Além disso, verificava ainda 
                                                           
75

 Os blades são servidores com um design modular, otimizados para minimizar o uso de espaço físico e 
energia. 
76 Entrevista concedida por E13, durante a etapa III da pesquisa, em 16 de novembro de 2013. 
77

 A virtualização de servidores é a consolidação de diversos servidores físicos subutilizados em um servidor 
físico com alto grau de utilização reduzindo complexidade no gerenciamento e aumentando a flexibilidade. 
Neste modelo, um servidor físico passa a executar diversos servidores virtuais, com a possibilidade de alocá-los 
quando necessário. Fonte: http://datacenter10.blogspot.com.br/2008/12/o-que-e-virtualizacao-de-servidores.html 
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se o código do desenvolvedor tinha os comentários necessários, agilizando esta atividade de 

testes e garantindo maior qualidade. 

Esta atividade aumentou o desempenho dos testes (TES*), e ficou disponível para que 

obrigatoriamente tanto os desenvolvedores, quando para os profissionais de testes realizassem 

esta inspeção automática.  

Outra iniciativa com um impacto interno maior e mais abrangente, tendo sido 

implementada no início de 2011, foi o quadro de tarefas no iproject. Esta funcionalidade 

permite que qualquer usuário do iproject possa visualizar onde se encontra uma determinada 

tarefa, através de diversos modos de consulta.  

O quadro de tarefas se tornou bastante adotada nas equipes de desenvolvimento para 

melhor planejamento das tarefas (PLAN*), já que as demandas poderiam ser disponibilizadas 

para determinados desenvolvedores e estes puderam ter acesso apenas a suas tarefas 

pendentes (IMP*).  

Anterior a esta iniciativa, os desenvolvedores precisavam realizar uma inspeção visual 

em todas as tarefas disponíveis para a equipe e encontrar a sua. Um dos coordenadores destas 

equipes atesta o valor desta funcionalidade dado como era o iproject até então: 

 

[...] é porque o iproject, ele foi meio que assim, a gente precisa disso, então faz! 
Ficou legal? Não, ficou não, mas tá funcionando. E aí era lento... não era algo... a 
questão da usabilidade era ruim, aí S (um dos coordenadores da equipe de 
desenvolvimento), ele fez o quadro de tarefas. [...] E mudou a questão da usabilidade 
mesmo. Mais fácil, mais rápido, de você fazer uma operação. Ele mostra as tarefas 
que estão associadas a você, aí você pode filtrar por subsistema, por deadline, 
sistema, subsistema, responsável (...) [...] (informação verbal)78. 

 

Também em 2011, ainda no intuito de melhorar a qualidade dos sistemas disponíveis e 

diminuir erros ou falhas no ambiente de produção, os testes de integração passam a ser 

realizados pelo setor de controle de qualidade.  

Antes realizados de maneira mais informal pelos coordenadores, estes se tornaram 

mais efetivos, realizadas especificamente nas builds com aprimoramentos e correções de erros 

mais complexas, que eram previamente unificadas e homologadas, pelo setor de testes, 

dedicado a atividades desta natureza. 

Diferentes dos outros testes realizados de maneira mais localizada, estes testes de 

integração são realizados no ambiente de homologação e costumam ser mais detalhados e 

levam mais tempo, pois envolvem análises de inter-relacionamentos entre partes do código. O 

                                                           
78 Entrevista concedida por E8, durante a etapa III da pesquisa, em 05 de dezembro de 2013. 



131 
 

entrevistado a seguir explica a distinção entre estes dois tipos de testes, por um membro da 

equipe de controle de qualidade: 

 

Na verdade são dois testes que são feitos: a gente faz esse primeiro teste, logo que 
termina a tarefa, é feito um teste no ambiente de testes. Depois, eles reúnem as 
tarefas que vão entrar numa nova versão do sistema. Reúnem essas tarefas. Todas as 
tarefas já é para terem sido testadas e vão formar uma nova versão. Então esse bloco 
de tarefas eles vão colocar num ambiente que é o de produção, mas com essas 
tarefas a gente realiza os testes novamente nesse ambiente de homologação 
(informação verbal)79. 

 

Antes, quando os testes de integração ainda não existiam, muitos erros eram 

disponibilizados nos sistemas disponibilizados para os usuários, já que não se tratavam os 

erros relacionados aos relacionamentos entre funcionalidades e módulos ou até sistemas de 

maneira mais específica, tornando difícil corrigidos e demandando tempo das equipes. 

Esta iniciativa demandou que os responsáveis por estas atividades tivessem 

conhecimento negocial sobre a lógica de inter-relacionamento entre os módulos dos sistemas, 

de modo a entender como a alteração em um módulo pode impactar em outro módulo, e 

alterou a maneira com esta ação era realizada (TES*). 

Em 2012, ocorreram iniciativas de natureza mais organizacionais nas equipes de 

desenvolvimento. Em uma delas, mediante a saída do diretor de sistemas e ao assumir o novo 

diretor, as demandas deixaram de ser centralizadas (e planejadas) pela diretoria.  

Até então, principalmente entre 2007 e 2012, o diretor definia prazos e repassada 

demandas aos coordenadores das equipes. Com esta iniciativa, o planejamento das demandas 

passa a ser realizada de forma independente pelos coordenadores, mudando o planejamento 

(*PLAN). As demandas também, que antes vinham muitas da diretoria, passam a ser 

originadas dos setores de suporte e requisitos (DEM*). 

A figura 20 a seguir exibe o quantitativo de demandas originadas da diretoria de 

sistemas, demonstrando que estas sofreram uma queda significativa a partir do início das 

cooperações, e uma tendência geral para diminuição, cessando a partir do segundo semestre 

de 2012. Desde então, o diretor de sistemas não é responsável pela abertura de novas 

demandas originadas interna ou externamente, mas apenas os setores de suporte e requisitos. 

 

 

 

 
                                                           
79 Entrevista concedida por E9, durante a etapa III da pesquisa, em 05 de dezembro de 2013. 
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Figura 19 – Evolução do quantitativo de pessoal na SINFO 

  
Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 
 

Assim, as equipes de desenvolvimento passaram a ter mais liberdade para planejar as 

demandas que chegavam, principalmente aquelas de aprimoramentos, conforme atesta um dos 

entrevistados, que compara a nova realidade com a anterior: 

 

Antigamente, o macroplanejamento mesmo era dado por Y (ex-diretor de sistemas), 
era muito centralizado, até 2012... já com a saída de Y a gente ganhou muito mais 
poder disso aí [...] Claro que existem algumas coisas que a gente não pode correr, 
por exemplo, casos institucionais, é uma hierarquia, tem prazos institucionais que a 
gente tem...[...] mas tem coisas também como solicitações internas, aprimoramentos 
daqui ou de outras instituições que a gente tem um prazo pra decidir, organizar. A 
gente mesmo dá os prazos e se organiza nas equipes [...] nossa função (antes) era 
cobrar, ou seja, cobrar e dar conta que ia tá pronto naquele período definido, então, 
assim, é por isso que eu acredito que a qualidade de algumas coisas eram feitas de 
maneira não tão boas porque não existia uma análise de fato... eram pedidos e tinha 
a chicotada pra ser feito... então tinha que ser feito e ponto final e [...] se não tivesse 
sido feito naquela hora que foi mandado, você recebia um e-mail era chamado, o 
negócio era meio tenso, você trabalhava numa pressão muito grande. Hoje ainda 
existe muito trabalho e pressão mas a gente opina, a gente... (..) desenvolvedores 
reclamavam bastante nessa época porque dizia: ó, pediram pra fazer isso aqui em 
uma semana, uma tarefa de um mês... aí a gente ia e dizia assim: faça em uma 
semana foi pedido em uma semana, e o cara fazia em uma semana e (...) ou seja: 
alguma coisa ele deixou de fazer (informação verbal)80. 

 

Neste contexto, um importante recurso humano complementar foi o Conhecimento 

técnico e experiência para implementação das demandas por parte dos coordenadores e o 

conhecimento negocial deles sobre a importância da realização de aprimoramentos e 

correções de erros, para que pudessem direcionar responsabilidades e decidir repassar ou 

esperar certas demandas. 

                                                           
80 Entrevista concedida por E11, durante a etapa III da pesquisa, em 03 de dezembro de 2013. 
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Ainda em consequência desta mudança organizacional, uma das consequências 

imediatas desta mudança foi o repasse de todas as tarefas em aberto que estavam com o ex-

diretor de sistemas as equipes de desenvolvimento (principalmente através da equipe de 

requisitos), já que se tratava de uma grande quantidade de demandas não atendidas e 

precisavam ser planejadas e realizadas.  

Isto significou uma maior necessidade de planejamento (PLAN*), já que grande parte 

desta tarefas abertas pela diretoria não haviam sido atendidas e necessitavam ser priorizadas 

de maneira equilibrada com as demandas que chegavam diariamente às equipes. Os mesmos 

conhecimentos necessários pela iniciativa anterior também o foram nesta. 

 

4.5.2. Trajetória da Capacidade de Relacionamento Interno 

 

O quadro 10 a seguir apresenta as iniciativas, recursos e ativos complementares e 

transformações nas rotinas organizacionais componentes da capacidade de relacionamento 

interno, que envolvem os setores de suporte e requisitos da SINFO. 

 

Quadro 12 – Iniciativas, complementares e rotinas da capacidade de relacionamento interno  
SETOR DE SUPORTE 

Iniciativas de melhoria da 
Capacidade 

Rotinas Organizacionais 
Principais Recursos e Ativos 
complementares envolvidos 

Criação do Setor de suporte 
(2006) 

DEM+ DUV+  - 

Novos integrantes no setor de 
suporte (2006) 

DEM DUV PLAN+ - 

Treinamento realizado para 
usuários UFRN (2007) 

DEM DUV PLAN CAP+ 

Conhecimento sobre funcionalidades 
dos sistemas (HUM-NEG) 

Módulos de SIPAC e SIGAA 
Disponíveis (TEC-APL) 

Adoção da Planilha de Controle 
de demandas (2007) 

DEM DUV PLAN ACOM+ 
RET+ CAP 

Planilha de controle (TEC) 
 

iproject é implantado no setor 
(2008) 

DEM DUV PLAN ACOM* 
RET* CAP 

iproject (TI-APL) 
 

Suporte passa a receber 
demandas por aprimoramentos 
(2009) 

DEM* DUV PLAN REQ+ 
ACOM RET 

Conhecimento das funcionalidades 
dos sistemas (HUM-NEG) 

Disponibilização do FAQ (2009) 
DEM DUV* PLAN REQ 

ACOM RET 

Wiki (TEC-APL) 
Conhecimento das funcionalidades 

dos sistemas (HUM-NEG) 
Chamados transformados em 
tarefas no iproject (2010) 

DEM DUV PLAN REQ 
ACOM* RET* 

iproject  (TI-APL) 
 

Chamados telefônicos 
registrados no iproject (2010) 

DEM* DUV PLAN REQ 
ACOM RET 

iproject (TI-APL) 
 

Especialização dos membros por 
módulos (2010) 

DEM DUV* PLAN* REQ 
ACOM RET 

Conhecimento das funcionalidades de 
cada sistema (HUM-NEG) 

Disponibilização do Quadro de 
Tarefas (2011) 

DEM DUV PLAN* REQ 
ACOM* RET 

iproject (TI-APL) 
 

Repasse das demandas de DEM DUV PLAN REQ iproject (TI-APL) 
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aprimoramento para requisitos 
(2012) 

ACOM* RET 

Setor de Requisitos se 
responsabiliza por catalogações 
(2013) 

DEM DUV PLAN ACOM RET 
Conhecimento sobre funcionalidades 

dos sistemas (HUM-NEG) 

Maior difusão de conhecimento 
em suporte: estagiários passam a 
receber chamados (2013) 

DEM DUV* PLAN* ACOM 
RET 

Conhecimento das funcionalidades de 
cada sistema (HUM-NEG) 

SETOR DE REQUISITOS 
Iniciativas de melhoria da 

Capacidade 
Rotinas Organizacionais 

Principais Recursos e Ativos 
complementares envolvidos 

Membros do setor enviados para 
reuniões de requisitos com  
 
 
 
usuários da UFRN (2009) 

DEM+ PLAN+ REQ+ DOC - 

Criação e disseminação de um 
documento padrão de 
especificação (2009) 

DEM PLAN REQ DOC* 
Wiki (TI-APL) 
 

Membros de requisitos passam a 
especializar-se por módulos dos 
sistemas (2009) 

DEM PLAN* REQ DOC 
Conhecimento de funcionalidades do 
SIPAC (HUM-NEG) 

Requisitos começa a usar 
changelog para documentação e 
testes de aceitação (2010) 

DEM PLAN REQ DOC 
ACOM+ TES+ RET+ 

Wiki (TEC-APL) 
Iproject (TI-APL) 
 

Criação do quadro de tarefas no 
iproject (2011) 

DEM PLAN* REQ DOC 
ACOM* TES RET 

Iproject (TI-APL) 
 

Início de validação do sistema 
aprimorado no ambiente de 
homologação (antes de 
produção) (2011) 

DEM PLAN REQ DOC ACOM 
TES* RET 

Conhecimento de funcionalidades dos 
sistemas (HUM-NEG) 
Wiki (TI-APL) 
Sistemas SIG em homologação (TI-
APL) 
Changelog no iproject (TI-APL) 

Criação do relatório de gestão de 
mudanças para demandas 
internas (2012) 

DEM PLAN* REQ DOC* 
ACOM TES RET 

Wiki (TEC-SW) 
 

Criação do documento de 
projeto (2012) 

DEM PLAN REQ DOC* 
ACOM TES RET 

Wiki (TI-APL) 
 

Repasse das demandas 
acumuladas da diretoria para 
Requisitos (2012) 

DEM* PLAN* REQ DOC 
ACOM TES RET 

Conhecimento de funcionalidades dos 
sistemas (HUM-NEG) 
Wiki (TI-APL) 

Requisitos deixa de receber 
demandas de aprimoramentos da 
diretoria (2012) 

DEM* PLAN REQ DOC 
ACOM TES RET 

Conhecimento de funcionalidades dos 
sistemas (HUM-NEG) 
 

Requisitos assume as 
catalogações que estavam c/ 
suporte (2013) 

DEM PLAN REQ* DOC 
ACOM TES RET 

Conhecimento Negocial (HUM-NEG) 
 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 
 

Em consequência da unificação entre as equipes de desenvolvimento do SIPAC e 

acadêmica, em 2006, o setor de suporte é criado na SINFO, dando início a rotinas 

estabelecidas de relacionamento interno entre a essa unidade organizacional e demais setores 

da UFRN. Nesta sequência inicial de ações, o setor passa a receber demandas por erros de 

usuários dos sistemas (DEM+) e esclarecer dúvidas destes usuários (DUV+).  



135 
 

Estas demandas são realizadas através dos chamados realizados principalmente pelos 

docentes e demais servidores, nos próprios sistemas (através da função de abertura de 

chamados) e por meio de ligações telefônicas. 

Ainda em 2006, novos integrantes passam a fazer parte do setor de suporte, dado que 

até então havia apenas um membro. Nesta iniciativa, o coordenador começa a realizar a 

atividade de repassar demandas que chegam do para estes novos integrantes (PLAN+). 

No início de 2007, quando o SIGAA entre em produção e é disponibilizado para os 

usuários da UFRN, o setor de suporte passa a receber uma demanda por dúvidas e erros deste 

sistema, maior que no SIPAC, dada a superioridade numérica dos usuários do sistema 

acadêmico. Neste contexto, membros da equipe de suporte intensificam seus estudos sobre o 

funcionamento dos sistemas, buscando conhecê-los melhor por meio de interações com os 

desenvolvedores e usuários avançados. 

O lançamento dos módulos do SIGAA em 2007 teve como consequência a iniciativa 

da equipe de suporte realizar treinamentos para os usuários da UFRN para que aprendessem 

a utilizar os novos sistemas, principalmente o sistema SIGAA, incorporando uma atividade de 

na rotina de trabalho do setor de suporte, a capacitação os novos usuários iniciantes 

principalmente do SIGAA na UFRN (CAP+). 

Um importante recurso humano complementar para esta iniciativa foi o conhecimento 

já existente sobre as funcionalidades dos sistemas, embora limitado, além dos módulos dos 

sistemas disponíveis (SIGAA e SIPAC), o que nem sempre ocorria de maneira apropriada. O 

entrevistado a seguir enfatiza estes aspectos e a importância dos treinamentos realizados neste 

período: 

 

Fomos colocados na cova dos leões, eram implementados módulos ou 
funcionalidade no sistema e a gente tinha que dar treinamento pro pessoal da UFRN 
[...] A gente tinha que chegar e dizer: "todos os secretários, de todos os 
departamentos, tem aqui um módulo de secretaria que tem que fazer isso, isso e 
isso" e a gente saia fazendo "aqui tem um pessoal administrativo em cada centro" 
tinha semana, que era, vamos dizer: segunda feira CCHLA, CCSA, terça-feira CB e 
CT, quarta, maternidade e hospital...[...] questões que a gente não sabia, mas a gente, 
ia capengando por ali e tal... [...] eu já dei treinamento aqui, o desenvolvedor 
corrigindo erro de 2 horas da tarde no módulo e eu de 2:30, o sistema ainda com 
problemas e eu tinha que dar um treinamento pra 20 secretários de pós-graduação 
[...] deu certo, essas foram algumas iniciativas legais que fizeram que a gente 
despertasse bem (informação verbal)81. 

 

                                                           
81 Entrevista concedida por E1, durante a etapa III da pesquisa, em 22 de novembro de 2013. 



136 
 

Ainda em 2007, o próprio programa de capacitação de pessoal institucional da UFRN, 

sob responsabilidade de outras unidades organizacionais e não mais da SINFO, passou a ser 

ter treinamentos dos módulos dos sistemas SIG. 

Como resultado destas iniciativas e somando-se ao fato de que o SIGAA atingiu um 

público mais amplo que o SIPAC, pôde-se constatar um considerável aumento no volume de 

demandas por correções de erros e dúvidas no setor de suporte: no primeiro semestre de 2007, 

por exemplo, houve 1.609 chamados. Já no segundo semestre do mesmo ano, esta quantidade 

aumentou para 2.703 chamados. A figura 21 a seguir demonstra a quantidade de chamados 

entre 2006 e 2007, atestando que o maior incremento destes ocorreu no segundo semestre de 

2007. 

 

Figura 20 – Quantitativo de chamados na SINFO entre 2007 e 2013. 

 
Fonte: Dados do setor de suporte (2013) 

 

Outra iniciativa realizada pelo setor de suporte, em 2007, em decorrência do aumento 

na demanda dos usuários da UFRN e constantes questionamentos sobre o andamento de 

determinados chamados, foi a criação de uma planilha de controle para acompanhamento 

das demandas internamente de maneira a responder minimamente ao usuário. 

Esta iniciativa possibilitou que novas atividades fossem incorporadas ao processo de 

trabalho do setor, tendo em vista o melhor acompanhamento (ACOM+), ao ter registrado 

quem recebeu os chamados no setor e o “registro”  deste chamado; além do retorno (RET+), 

já que o setor passou a responder mais ativamente aos usuários, contatando ele para esclarecê-

lo sobre sua demanda. 

Tendo em vista a necessidade de maior transparência no controle das demandas, dada 

a limitação da planilha em não se identificar exatamente qual a evolução da demanda em 

outros setores, o iproject é implantado no setor de suporte, em fevereiro de 2008.  
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Isto permitiu que o setor pudesse acompanhar melhor suas demandas internamente 

(ACOM*) e responder de maneira mais detalhada aos usuários (RET*), já que os chamados 

puderam ser cadastrados, neste primeiro momento, como tarefas manualmente no sistema. 

Assim, a planilha de acompanhamento deixou de ser utilizada com este fim. 

Em abril de 2009, o setor de requisitos é criado, e neste momento inicial, passam a 

elaborar as documentações para os sistemas SIG, como roteiros de uso dos sistemas, manuais, 

vídeo-aulas, dentre outros, impactando principalmente na capacidade de cooperação externa. 

Em consequência disso, o setor de suporte passa a receber demandas por 

aprimoramentos dos usuários da UFRN e catalogar (documentação inicial) destas demandas, 

impactando em seu processo de trabalho ao ter uma nova atividade de levantamento de 

necessidades de aprimoramentos dos usuários (REQ+), dada a mudança nas demandas 

(DEM*). Para esta iniciativa, o conhecimento negocial já dominado pelo setor foi um recurso 

humano importante.  

Em maio de 2009, membros do novo setor de requisitos são enviados para reuniões de 

com usuários da UFRN, para especificação de aprimoramentos e novas necessidades por parte 

destes usuários. Neste contexto, o setor passa receber demandas (principalmente pela diretoria 

de sistemas) (DEM+), definir responsáveis pelo levantamento dos requisitos (PLAN+) e 

realização das reuniões de requisitos (REQ+).  

Isto ocorreu principalmente com os membros responsáveis pelos sistemas SIPAC e 

SIGAA, já que os analistas de requisitos do SIGRH só em 2012 passaram a assumir reuniões 

de requisitos com usuários (para estes, grande parte da demanda era recebida e tratada pela 

equipe de desenvolvimento). Um dos analistas de requisitos explica a importância desta 

iniciativa. 

 

é a questão do negócio que a gente absorveu muito durante o processo. Pra isso a 
gente teve que conversar com os gestores [...] é como se fosse o setor começa a 
ganhar importância no contexto da UFRN. Hoje em dia se eu entrar na PROGRAD, 
por exemplo, todo mundo sabe quem sou eu! Já conversei com todos, andei por toda 
parte de ensino aqui...já andei pela escola técnica de jundiaí, pelo NEI, escola de 
música, ou seja, a iniciativa de ir lá, de mandar a gente pra lá ... entendeu? pra 
conversar diretamente com o usuário e não só tratar por telefone ou a distância. Ver 
a realidade dos caras e identificar coisas ....foi uma grande evolução [...] Porque a 
gente tinha que entender o negócio, e pra entender o negócio a gente tinha que 
conversar com os usuários. (informação verbal)82 

 

Com o intuito de apoiar o esclarecimento de dúvidas tanto para usuários internos 

quanto externos (cooperações) é criado em junho de 2009, no wiki, uma lista de perguntas e 

                                                           
82

 Entrevista concedida por E21, durante a etapa III da pesquisa, em 04 de dezembro de 2013. 
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respostas mais frequentes (FAQ’s, sigla em inglês), sendo de responsabilidade dos membros 

do setor de suporte o seu cadastro, e seu uso impactou na maneira com que as dúvidas eram 

esclarecidas por este setor (DUV*), dado o maior domínio de conhecimentos apoiado pelo 

FAQ, bem como a capacitação de novos membros.  

Além do Wiki, o conhecimento negocial sobre os sistemas também se mostrou como 

um importante recurso complementar. Um dos entrevistados pertencente ao setor de suporte 

explica o conteúdo desta lista de questões e respostas: 

 

A gente cadastrava as questões mais relevantes do usuário, as respostas corretas e 
disseminava isso aí através de e-mail, dentro da equipe [...] isso em 2009 (...) o 
compartilhamento das informações sempre usando e-mail, com a atualização do wiki 
a gente sempre passava alguma coisa nova, passando esses links por e-mail pro 
pessoal ir se atualizando (informação verbal)83. 

 

Diante da experiência inicial da equipe de requisitos a partir das reuniões de requisitos 

e esforços de documentação, foi criado e disseminado um documento padrão de especificação 

dos casos de uso, a serem usados por este setor, pelas equipes de desenvolvimento, que neste 

ano (2009) já tinham que obrigatoriamente documentar, e pela equipe de testes.  

Esta iniciativa impactou nas atividades de documentação realizadas (DOC*) pela 

equipe e demandou como ativos complementares o wiki, em que o padrão e a documentação 

gerada ficavam armazenados. 

Além disso, dado o escopo extenso dos sistemas, membros de requisitos começam a se 

especializar por módulos dos sistemas, inicialmente no SIPAC e posteriormente (em 2010) no 

SIGAA e SIGRH. Isso alterou principalmente o encaminhamento das demandas internas 

(PLAN*) para pessoas específicas, e foi necessário conhecimento negocial sobre cada 

sistema. 

Em 2010, os chamados telefônicos recebidos pelo setor de suporte, historicamente não 

registrados, passaram a ser cadastrados no sistema iproject, permitindo acompanhamento 

deste tipo de chamado (ACOM*) e retorno (RET*) aos usuários. 

Em seguida, no mesmo ano, os chamados passam a ser transformados em tarefas no 

iproject, permitindo aos membros do setor de suporte não precisar mais usar a caixa postal 

dos sistemas SIG para visualizar chamados, já que eles podiam ser gerenciados pelo iproject, 

conforme relata um dos respondentes a seguir. Esta iniciativa gerou mudanças na maneira 

com que as demandas chegavam (DEM*) para o setor, além de agilizar o atendimento. 

 

                                                           
83 Entrevista concedida por E1, durante a etapa III da pesquisa, em 22 de novembro de 2013. 



139 
 

[...] então a gente tava querendo fazer uma forma de ter um controle maior dos 
chamados que chegavam, e o pessoal de desenvolvimento já trabalhava com as 
tarefas dentro do iproject, e aí eu questionei se não podia um chamado se 
transformar numa tarefa, porque dessa forma aí, a gente teria condição de começar a 
fazer um controle melhor das tarefas, então o chamado passava a virar tarefas [...] 
(antes) a gente visualizava os chamados na caixa postal e a gente criava tarefas a 
partir da caixa postal, depois a gente foi aprimorando isso aí e o próprio chamado 
começou a chegar no iproject [...] e a gente começou a pegar aquela informação 
como a gente faz hoje e transforma ele numa tarefa [...] (informação verbal)84. 

 

Também em 2010, os membros da equipe de suporte passaram a especializar-se nos 

sistemas, dado o maior acúmulo de experiência da equipe em atender dúvidas de 

determinados módulos. Isso também agilizou as atividades no setor, já que chamados de 

módulos específicos eram passados para certos atendentes especialistas, provocando 

alterações na maneira com que as dúvidas eram esclarecidas (DUV*) e o repasse das 

demandas realizadas (DEM*). O conhecimento sobre as funcionalidades do sistema foi um 

requisito complementar importante nesta iniciativa. 

No contexto do setor de requisitos, importantes mudanças ocorreram relacionadas 

qualidade do trabalho dos membros deste setor. Uma delas diz respeito aos testes de 

aceitação, importante atividade de validação por parte dos especialistas em requisitos de que o 

que eles especificaram realmente foi disponibilizado.  

A partir de outubro de 2010, membros de requisitos começam a usar as informações 

fornecidas através do changelog para testes de aceitação, que comunica quando uma 

alteração nos sistemas ocorreu, e disponível no wiki, para identificar que uma determinada 

funcionalidade especificada por eles foi disponibilizada em produção e realizar comparações 

com o que foi especificado. 

Através desta iniciativa, o processo de trabalho do setor foi alterado já que foram 

incorporados à rotina as ações de realizar validações ou testes de aceitação (TES+) e dar um 

retorno ao usuário baseado nestas análises (RET+). Os membros do setor passaram a 

acompanhar mais efetivamente as demandas (ACOM+). 

 No início de 2011, foi disponibilizado o quadro de tarefas no iproject, permitindo 

maior transparência na chegada e repasse de demandas (PLAN*) para os membros de cada 

setor, bem como acompanhamento (ACOM*) mais efetivo tanto pelo setor de requisitos 

quanto por suporte. O relato de um entrevistado atesta as funcionalidades do quadro de tarefas 

e outro entrevistado destaca os benefícios advindos no repasse de demandas, mais 

descentralizado. 

                                                           
84 Entrevista concedida por E1, durante a etapa III da pesquisa, em 22 de novembro de 2013. 
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 [...] é um ambiente onde eu visualizo minhas tarefas, visualizo as tarefas de minha 
equipe e visualizo qualquer tarefa basta eu saber o número dessa tarefa e aí eu vou 
saber com quem está; em que passo está; o nome da pessoa que abriu a tarefa, 
enfim... e eu posso abordar a pessoa e dizer, "fulano, tarefa tal tá com você, eu 
preciso de um feedback hoje porque o professor tá precisando disso até às 18 horas" 
certo.  [...] a rotina mudou porque no lugar de antes a gente sair catando o número de 
uma tarefa pra poder efetivar o controle a gente já tem lá tudo que a gente deseja, 
inclusive fazendo consultas e podendo gravar estas consultas no quadro de tarefas. 
Eu tenho uma série de critérios pra poder consultar: eu preciso apenas das tarefas do 
SIPAC do módulo almoxarifado que foram erros de negócios num período tal, 
pronto! eu vou ter essas tarefas (informação verbal)85. 
 

[...] agora a equipe analisa aquela lista lá e diz: “ôpa, esse módulo é meu!”. Assim, 
tentando passar um pouco mais a responsabilidade e de imediato eu tive um 
feedback maravilhoso, a equipe funcionou muito melhor [...] não precisa que eu faça 
isso, eles é que fazem isso e você percebe uma coisa ainda melhor que é:  "não é 
meu módulo" a pessoa que tá com o módulo, tá com muita demanda, tá todo mundo 
vendo tudo, aí eles passam a pegar o que não é deles, então isso pra mim foi 
maravilhoso, é uma experiência fantástica (informação verbal)86. 

  

Por fim, uma última iniciativa ocorrida em 2011 surgiu a partir da constatação de que 

os testes de aceitação realizados com os sistemas depois que eles já estavam disponíveis em 

produção não permitia novas intervenções quando mudanças eram necessárias quando os 

testes eram realizados, já que não havia mais condições de alterar o sistema para que 

estivessem de acordo com a especificação criada no setor. 

Assim, os testes de aceitação ou validação no código implementado passaram a ser 

feitos em uma etapa de desenvolvimento anterior, quando o código estava ainda em 

homologação e ainda havia tempo para alterações caso houvesse constatação de divergências 

entre o que estava sendo implementado e o que foi especificado. Um dos entrevistados explica 

esta mudança. 

 

[...] a gente sempre assumiu essa responsabilidade de checar o que a gente tinha 
feito. A gente começou a fazer isso com o changelog, então depois que passou por 
testes, publicou mesmo, depois de produção, aí a gente checava, conferia. Com estas 
conferências, (e diante das) divergências que existiam, chegou-se à conclusão de 
antecipar isso. [...] Agora a gente passa a checar antes de ir pra lá. Quando está em 
homologação, antes de ir pra publicação, antes de produção, em homologação, a 
gente entra e verifica. Porque antes ia pra produção e aquilo que a gente disse que 
deveria ser feito era diferente. Começou a acontecer muito isso (informação 
verbal)87. 

 

                                                           
85 Entrevista concedida por E1, durante a etapa III da pesquisa, em 22 de novembro de 2013. 
86 Entrevista concedida por E2, durante a etapa III da pesquisa, em 25 de novembro de 2013. 
87 Entrevista concedida por E2, durante a etapa III da pesquisa, em 12 de dezembro de 2013. 
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Esta iniciativa alterou a atividade de testes (TES*) e necessitou dos ativos 

complementares de TI iproject para que o changelog fosse disponibilizado antes de produção, 

durante a homologação; os sistemas SIG no servidor de homologação; e o wiki para fins de 

comparação, além do conhecimento negocial da equipe para identificar divergências. 

No início de 2012, a equipe de requisitos adota um mecanismo para analisar melhor as 

demandas por aprimoramentos que chegam ao setor, ao criar um documento denominado de 

relatório de gestão de mudanças, que alterou as atividades de planejamento (PLAN*) e 

documentação (DOC*) e necessitou ainda do conhecimento das funcionalidades dos sistemas 

para dar uma resposta apropriada às necessidades por aprimoramentos. 

Este relatório já havia sido concebido no ano anterior para atender às instituições 

cooperadas, e tinha como objetivo a avaliação das demandas por aprimoramentos realizados 

pelos usuários da UFRN, pois até então, a decisão sobre aceitar ou não uma demanda por 

aprimoramento não era respaldada de maneira transparente para os usuários da UFRN e 

portanto não havia uma análise crítica mais sofisticada. Este suporte ajudou a estabelecer um 

maior diálogo entre analistas de requisitos e usuários a respeito de que demandas realmente 

eram importantes e quando deveriam ser implementadas, partindo do princípio de que nem 

tudo era urgente ou necessário. 

Em seguida, tendo em vista a necessidade de elaborar documentações para catalogar 

melhor os aprimoramentos através das reuniões, a equipe de requisitos cria o documento de 

projetos, que é um padrão disponível no wiki para se especificar alterações mais impactantes 

nos sistemas. Esta iniciativa alterou a atividade de documentação (DOC*), e possibilitou que 

a especificação para aprimoramentos complexos fosse mais detalhada antes de ser 

implementada. O contexto de criação e conteúdo de um documento de projeto é explicado por 

dois entrevistados a seguir. 

 

Às vezes é um módulo novo, às vezes a complexidade é tão grande que é necessário 
fazer um projeto. E aí, o projeto é um pouco mais detalhado, então entra no nível de 
diagrama de classe, identificação de domínios, e aí a gente faz todas especificações e 
coloca tudo em anexo, todo o projeto dele completo mesmo [...] isso sai do analista 
de requisitos (informação verbal)88. 
 
Uma reunião pode resultar em um projeto, se for algo novo, que impacte o sistema 
de forma mais arquitetural, digamos assim. Por exemplo, a gente solicita essa nova 
funcionalidade no SIGAA, que já tem que se integrar com SIPAC, tem que mandar 
um processo acadêmico pra la, esse processo tem que ser julgado por uma comissão 
que tá lá cadastrada no SIGRH e fazer toda essa integração (informação verbal)89. 

 

                                                           
88 Entrevista concedida por E2, durante a etapa III da pesquisa, em 19 de dezembro de 2013. 
89 Entrevista concedida por E21, durante a etapa III da pesquisa, em 04 de dezembro de 2013. 
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Com a saída do diretor de sistemas em 2012, e ao assumir o novo diretor, as demandas 

por aprimoramentos, que antes chegavam através do diretor para o setor de requisitos, 

passaram a vir diretamente dos usuários da UFRN (DEM*), dado o conhecimento e domínio 

negocial que a equipe já possuía.  

Esta passou então a analisar as demandas e dar um parecer sobre sua implementação, 

em conjunto com os coordenadores de desenvolvimento. Até então, esta decisão era realizada 

pelo diretor anterior. 

Além disso, demandas que estavam acumuladas pela diretoria anterior passaram a 

ser direcionadas para análise pela equipe de requisitos, impactando nas atividades de 

recebimento das demandas (DEM*) e direcionamento delas para membros da equipe 

(PLAN*). Mais uma vez, o conhecimento negocial, ou sobre as funcionalidades dos sistemas 

foi importante neste contexto. 

Quanto ao setor de suporte, os aprimoramentos que chegavam para o setor e eram 

repassadas para a diretoria, passaram a ser encaminhadas para o setor de requisitos, que 

assumiu ainda as catalogações de aprimoramentos, em 2013, antes realizadas pelos membros 

de suporte. Com a primeira mudança, a ação de acompanhar as demandas mudou por parte do 

setor de suporte (ACOM*), que passou a interagir diretamente com o setor de requisitos, sem 

a intermediação da diretoria neste processo.  

Já a última mudança excluiu a atividade de catalogação em suporte (REQ) e 

incorporou esta atividade para que o setor de requisitos (REQ*) realizasse, tendo em vista que 

seus membros são mais capacitados para esta função.  

Em 2013, o setor de suporte passa a privilegiar maior difusão de conhecimento 

interna, ao atender as demandas através dos estagiários, mas com suporte dos especialistas 

mais experientes do setor no papel de orientações e intervenções quando necessário, alterando 

a maneira com que a demanda e as dúvidas eram direcionadas para estes membros (PLAN* e 

DUV*) .  
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4.5.3. Trajetória da Capacidade de Cooperação Externa 

 

O quadro 11 a seguir, apresenta iniciativas, recursos e ativos complementares e rotinas 

organizacionais componentes da capacidade de cooperação externa, realizadas nos setores de 

requisitos e cooperações90. 

 

Quadro 13 – Iniciativas, complementares e rotinas da capacidade de cooperação externa.  
SETOR DE REQUISITOS E COOPERAÇÕES 

Iniciativas de melhoria da 
Capacidade Rotinas Organizacionais 

Principais Recursos e Ativos 
complementares envolvidos 

Criação do setor de requisitos e 
cooperações (2009) 

DOC+ 
Wiki (TI-APL) 
 

Servidores da UFRN realizam 
videoconferências negociais 
(2009) 

DOC CAP+ 

Conhecimento das funcionalidades 
dos sistemas (HUM-NEG) 
Estrutura de videoconferências (TI-
HW/SW) 

Início no atendimento técnico às 
cooperadas (2009) 

DUV+DEM+ PLAN+ ACOM+ 
RET+ DOC CAP 

Conhecimento sobre configurações e 
estrutura tecnológica (HUM-TEC) 
 

Início de atendimento a dúvidas 
negociais e erros das cooperadas 
(2009) 

DUV* DEM* PLAN* ACOM* 
RET* DOC CAP 

Gtalk /Skype (TI-SW) 
 

Acesso a artefatos das 
cooperações para identificar 
erros (2009) 

DUV DEM PLAN ACOM RET 
DOC CAP TES+ 

Conhecimento técnico (HUM-TEC) 
Códigos e BD dos Cooperados (TI-
SW) 

Membros de requisitos passam a 
especializar-se por módulos dos 
sistemas (2009) 

DUV DEM PLAN* ACOM 
RET DOC CAP* TES 

Conhecimento de funcionalidades dos 
sistemas (HUM-NEG) 

Realização de eventos 
presenciais com cooperadas 
(2009)  

DUV DEM PLAN ACOM RET 
DOC CAP* TES 

Conhecimento de funcionalidades dos 
sistemas (HUM-NEG) 

Requisitos passa a receber 
demandas por aprimoramentos 
das cooperadas pelo diretor de 
sistemas (2009) 

DUV DEM* PLAN* ACOM 
RET DOC* CAP TES 

Wiki (TI-APL) 
iproject (TEC) 
Conhecimento das funcionalidades 
dos sistemas (HUM-NEG) 

Separação de um repositório de 
códigos específico para 
cooperadas (2010) 

DUV DEM* PLAN ACOM 
RET DOC CAP TES 

Repositório SVN (TI-SW) 
Códigos dos Sistemas (TI-SW) 
Conhecimento Técnico (HUM-TEC) 

iproject disponibilizado para as 
cooperadas (2010) 

DUV DEM* PLAN ACOM* 
RET* DOC CAP TES 

iproject (TEC) 
 

Especialização dos membros 
técnicos por sistemas (2010) 

DUV* DEM PLAN ACOM 
RET DOC CAP TES 

Conhecimento Técnico (HUM-TEC) 

Requisitos começa a usar 
changelog para documentação e 
testes de aceitação (2010) 

DUV DEM PLAN ACOM 
TES+ RET* DOC CAP TES 

Wiki (TEC-SW) 
iproject (TI-APL) 
 

Realização de videoconferências DUV DEM PLAN ACOM TES Conhecimento das funcionalidades 

                                                           
90 Optou-se por apresentar o quadro da capacidade de cooperação externa unindo os dois setores e não 
de maneira separada, como foi o de relacionamento interno. Esta decisão se justificou pelo fato dos 
setores de requisitos e cooperação terem sido criados para o mesmo fim, atenderem aos mesmos 
“clientes”, realizarem muitas ações codificadas similares, e em 2011, passarem a estar sob a mesma 
coordenação. 
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principalmente por requisitos 
(2011) 

RET DOC CAP* TES dos sistemas (HUM-NEG) 
Estrutura de videoconferências (TI-
HW/SW) 

Acesso ao ambiente das 
instituições para identificar erros 
ou corrigi-los (2011) 

DUV DEM PLAN ACOM TES 
RET DOC CAP TES* 

Conhecimento Técnico (HUM-TEC) 
VPN (TI-SW) 

Criação do documento de gestão 
de mudanças (2011) 

DUV DEM* PLAN* ACOM 
TES RET DOC* CAP TES 

Wiki (TI-APL) 
 

Relatório de Gestão de 
Mudanças passa a ser feito por 
requisitos (2012) 

DUV DEM* PLAN* ACOM 
TES RET DOC CAP TES 

Wiki (TI-APL) 
Conhecimento das funcionalidades 
dos sistemas (HUM-NEG) 

Criação do quadro de tarefas no 
Iproject (melhor visualização de 
cada cooperada (2012) 

DUV DEM PLAN* ACOM* 
TES RET DOC CAP TES 

iproject (TI-APL) 
 

Requisitos passa a receber 
demandas por aprimoramentos 
das cooperadas diretamente 
(2012) 

DUV DEM* PLAN* ACOM 
TES RET DOC CAP TES 

Wiki (TI-APL) 
iproject (TEC) 
Conhecimento das funcionalidades 
dos sistemas (HUM-NEG) 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 

Em abril de 2009, os setores de cooperação e requisitos são criados, com o objetivo 

principal de dar suporte aos acordos de cooperações, através da transferência de conhecimento 

e tecnologia para as instituições federais. 

O setor de cooperações foi concebido com uma natureza mais técnica, com o objetivo 

de atender a dúvidas e realizar capacitações e montar a estrutura tecnológica para a 

transferência de tecnologia e conhecimento das instituições cooperadas, conforme afirma o 

entrevistado a seguir que ressalta a motivação para criação do setor: 

 

[...] então, já era algo que ele (Diretor de Sistemas) tinha em mente, já tava pra 
acontecer, a primeira instituição foi a UFERSA que eles começaram com a coisa do 
termo de cooperação e que assim, se enxergou que não tinha capacidade de manter, 
por exemplo, o pessoal interno (equipes de desenvolvimento) vai tomar conta do 
pessoal das cooperações... tinha que ter uma ponte no meio nesta cooperação que aí 
surgiu a ideia do setor (informação verbal)91. 

 

Já o setor de requisitos, nasceu inicialmente com o objetivo principal de documentar o 

que já estava implementado, além de definir documentos padrões de especificações por 

requisitos e disseminar nas equipes de desenvolvimento. Dessa maneira, como um dos 

entrevistados afirma a respeito da criação do setor: 

 

[...] (requisitos nasceu) muito em função das cooperações porque existia a 
necessidade de documentar tudo o que a gente tava fazendo pra que as cooperações 
pudessem seguir a partir daquilo ali, até então existia documentação, mas tudo muito 
simples, suficiente pra documentação interna (informação verbal)92. 

                                                           
91 Entrevista concedida por E12, durante a etapa III da pesquisa, em 14 de novembro de 2013. 
92 Entrevista concedida por E13, durante a etapa III da pesquisa, em 16 de novembro de 2013. 
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Apesar do primeiro acordo ter sido formalizado apenas em julho de 2009, a criação 

dos setores foi uma iniciativa importante principalmente para fortalecer a criação de 

documentações de apoio à transferência de conhecimento (DOC+). Para tanto, o repositório 

de documentação Wiki foi uma aplicação importante para armazenar esta documentação 

técnica e negocial disponível para as instituições. 

Dada esta ausência de documentações dos sistemas, o setor de cooperação técnica 

também teve como a principal atividade inicial a elaboração de documentos em diversos 

formatos, inclusive vídeo-aulas, elaborado por um dos integrantes da equipe inicial dos SIG 

(DOC+). 

Com a perspectiva e início das cooperações, em 2009, diversas iniciativas da gestão 

precisaram ser realizadas principalmente relacionadas à capacidade de cooperação externa, já 

que 11 instituições passaram a fazer parte da rede de cooperações a partir do segundo 

semestre de 2009. A figura 22 exibe a quantidade de instituições cooperadas desde 2009 até 

2013, explicitando a maior quantidade de novas instituições cooperadas neste semestre de 

2009. O Quadro 12 detalha quais instituições passaram a fazer parte das redes de cooperação. 

 

Figura 21 – Quantitativos de novas instituições cooperadas por semestre (2009-2013). 

 
Fonte: Setor de Requisitos e Cooperação/SINFO (2013) 

 

Quadro 14 –Instituições Cooperadas com a UFRN entre os anos de 2009 e 2013 
Instituição Rede de Cooperação Mês e Ano de Início na Rede 

Dep. da Polícia Rodoviária Federal (DPRF) CICLO Julho de 2009 
Ministério da Justiça (MJ) CICLO Agosto de 2009 

Univ. Federal do Ceará (UFC) IFES Setembro de 2009 
Universidade Federal Rural do Semiárido 

(UFERSA) 
IFES Setembro de 2009 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA) IFES Setembro de 2009 
Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) 
IFES Setembro de 2009 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia IFES Outubro de 2009 
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(UFRB) 
Universidade Federal Rural da Amazônia 

(UFRA) 
IFES Outubro de 2009 

Universidade Federal do Sergipe (UFS) IFES Outubro de 2009 
Dep. da Polícia Federal (DPF) CICLO Novembro de 2009 

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) CICLO Novembro de 2009 
Ministério da Cultura (Minc) CICLO Novembro de 2010 

Universidade Federal do Oeste do Pará 
(UFOPA) 

IFES Novembro de 2010 

Universidade Federal do Pará (UFPA) IFES Novembro de 2010 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) IFES Novembro de 2010 

Universidade Federal do Piauí (UFPI) IFES Novembro de 2010 
Universidade Federal da Integração Latino-

Americana (UNILA) 
IFES Novembro de 2010 

Instituto Federal do Pará (IFPA) IFES Dezembro de 2010 
Controladoria Geral da União (CGU) CICLO Abril de 2011 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) 

CICLO Abril de 2011 

Instituto Federal do Paraná (IFPR) IFES Janeiro de 2012 
Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) IFES Junho de 2012 
Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (MPOG) 
CICLO Agosto de 2012 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) 

IFES Janeiro de 2013 

Instituto Federal de Alagoas (IFAL) IFES Março de 2013 
Universidade Federal de Alagoas (UFAL) IFES Abril de 2013 
Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) IFES Junho de 2013 

Universidade Federal de Goiás (UFG) IFES Junho de 2013 
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) IFES Julho de 2013 

Instituto Federal do Acre (IFAC) IFES Julho de 2013 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) IFES Agosto de 2013 

Universidade Federal de São João del-Rei 
(UFSJ) 

IFES Agosto de 2013 

Universidade Federal de Roraima (UFRR) IFES Outubro de 2013 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) CICLO Outubro de 2013 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 
 

Em uma destas iniciativas, os servidores da UFRN passaram a realizar treinamentos 

não presenciais para as instituições, através da estrutura de videoconferência montada para 

este fim. Nesta ocasião, membros do setor de requisitos passam a acompanhar estas 

capacitações (CAP+). Esta iniciativa demandou o conhecimento negocial dos servidores e a 

estrutura física e lógica de videoconferências criadas na SINFO. 

Assim, os próprios servidores da UFRN, “especialistas” em determinados módulos 

recebiam uma gratificação para realizarem estes treinamentos. Esta iniciativa também serviu 

de estímulo para que estes funcionários pudessem utilizar o sistema SIG em suas atividades 

diárias na própria UFRN, conforme afirma um dos entrevistados, na ocasião Pró-Reitor: 

 

Nessas relações com esses novos entes externos, nós envolvemos os nossos 
servidores para treinar os servidores deles, porque assim, eu uso aqui o SIPAC, 
vamos supor, tem a pessoa que sabe empenhar, se eu for mexer na parte de empenho 
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eu não vou fazer nada, porque não sei empenhar, então pega esse servidor mesmo 
que no primeiro momento tenha resistência, porque ele tem que empenhar no SIPAC 
e tem que empenhar no SIAFI [...] É, tem o retrabalho [...] mas se eu pego esse 
servidor e coloco ele como facilitador da transferência do sistema para outra 
instituição, ele passa a ver com outros olhos. Eu penso que é esse momento que 
ficou, porque assim, coisas que antes eram dificílimas, de você fazer a implantação 
no sistema, de alimentar o sistema passou a ser mais fácil (informação verbal)93. 

 

Em paralelo, o setor de cooperações começa a atender rotineiramente às dúvidas 

técnicas e demandas por correções de erros dos parceiros externos, dando início a um 

processo de trabalho caracterizado pelo recebimento da demanda através de e-mail ou 

ligações (DEM+), esclarecimentos de dúvidas, em sua maioria técnicas (DUV+), 

direcionamento destas demandas pelo coordenador do setor para um membro específico 

(PLAN+), acompanhamento da evolução da demanda junto às equipes de desenvolvimento 

(ACOM+) e retorno para esclarecimentos de questões ou para informar que a demanda foi 

atendida, quando necessário (RET+).  

Neste contexto, membros deste setor podiam contar com recurso humano 

complementar importante (adquirido em experiências anteriores), que era o conhecimento 

técnico sobre configurações e montagem de infraestrutura tecnológica, tendo em vista que as 

instituições estavam criando sua estrutura para implantação posterior dos sistemas. 

Em sequência, ainda em 2009, o setor de requisitos passa a atender demandas por 

dúvidas e solicitações de correções de erros de natureza mais negocial das cooperadas. Muito 

embora os membros deste setor ainda não tivessem conhecimento sobre funcionalidades do 

sistema para tal, esta iniciativa foi importante para que pudessem desenvolver o domínio 

sobre este conhecimento. 

Assim, o setor passa a seguir a mesma rotina que o setor de cooperações, e necessita 

principalmente de ferramentas de comunicação, neste primeiro momento, o software de 

comunicações Gtalk e posteriormente passam a utilizar outro da mesma natureza, o Skype 

para estas comunicações. 

Diante das dificuldades nas implantações por parte das equipes técnicas das 

instituições cooperadas, o setor de cooperações passa a acessar artefatos técnicos destas, 

como bancos de dados e códigos dos sistemas, para testar problemas e sugerir soluções. 

Estes acessos geralmente ocorriam quando a equipe de cooperações recebia estes artefatos dos 

cooperados, através de e-mail, por exemplo.  

                                                           
93 Entrevista concedida por E17, durante a etapa III da pesquisa, em 08 de novembro de 2013. 
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Esta iniciativa mostrou-se muito importante para facilitar a implantação e 

configuração do ambiente tecnológico, e demandou bastante conhecimento técnico dos 

membros, além dos artefatos das instituições. 

Um dos entrevistados esclarece que iniciativas técnicas como esta foram necessárias 

principalmente pela ausência ou insuficiência na capacitação técnica de algumas equipes das 

instituições, que não estavam preparadas para receber um projeto como este: 

 

O projeto partia de uma premissa, que a instituição que ia receber o sistema ou os 
sistemas, elas estariam tão capacitadas ou mais que a própria UFRN. E na prática 
isso não foi verdade. E não só não foi verdade como é muito abaixo do que era 
esperado. Então como essa realidade existia, e a gente [...] principalmente X (Diretor 
de Sistemas na ocasião), ele tinha essa preocupação de tentar fazer, tentar compensar 
isso, então a gente tomou várias iniciativas pra tentar minimizar. Algumas delas a 
gente conseguiu, mesmo sendo insustentáveis a longo prazo, outras a gente não 
conseguiu mesmo (informação verbal)94. 

 

A partir de novembro de 2009, membros do setor de requisitos começam a 

especializar-se nos módulos dos sistemas, inicialmente SIPAC, bastante demandado por 

dúvidas e erros por parte das instituições. Esta iniciativa permitiu que houvesse um 

direcionamento e atendimento melhor das demandas (PLAN*), bem como a maior 

intensidade de participações de analistas de requisitos mais especializados em certas 

capacitações presenciais ou não (CAP*). Neste sentido, já se percebe algum acúmulo de 

conhecimento negocial como importante recurso humano complementar. 

Um mês depois, diversos encontros presenciais começam a ser realizados com as redes 

de cooperações CICLO e IFES, de maneira que membros do setor de requisitos passam a 

realizar estas capacitações (CAP*), demandando conhecimento deles de funcionalidades dos 

sistemas. Nestes encontros, além dos treinamentos, alguns módulos dos sistemas em 

implantação na instituição também eram validados por membros da SINFO. 

Paralelamente, os aprimoramentos começam a ser repassados pelo diretor de sistemas 

para o setor de requisitos. Até então, estas demandas chegavam ao diretor que as 

encaminhava diretamente para as equipes de desenvolvimento.  

Esta iniciativa permitiu que especificações de requisitos documentadas (DOC*) 

fossem realizadas antes dos sistemas serem enviados para desenvolvimento, expandindo 

também o escopo de demandas que chegavam ao setor, que até então eram dúvidas e 

solicitações de correções de erros (DEM*) e o encaminhamento destas para membros internos 

da equipe especializados (PLAN*). 

                                                           
94 Entrevista concedida por E19, durante a etapa III da pesquisa, em 04 de dezembro de 2013. 
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Estas mudanças demandaram a necessidade dos dois principais sistemas de apoio 

usados na SINFO: wiki (para formalizar as documentações de aprimoramentos) e iproject 

(para controle no recebimento e acompanhamento das demandas), além do conhecimento 

negocial das funcionalidades do sistema pelos membros de requisitos. 

Em 2010, as equipes das instituições cooperadas começaram a usar o iproject para 

registrar suas demandas por aprimoramentos e correções de erros. Isso mudou a maneira com 

que atendimentos chegavam através deste novo canal (DEM*), bem como o acompanhamento 

(ACOM*) e o retorno (RET*) para as instituições, que passaram a ter, elas mesmas, acesso à 

evolução de suas necessidades pelo sistema. Tais mudanças impactaram nas rotinas de 

trabalho dos dois setores. 

Além do conhecimento transferido através de esclarecimento de dúvidas, este também 

é repassada para as instituições cooperadas através da disponibilização dos códigos dos 

sistemas para que as equipes técnicas destas organizações parceiras tenham acesso e 

implantem os sistemas, de acordo com suas necessidades específicas e realizando as 

customizações que considerem importantes. 

No entanto, até 2010, o código dos sistemas SIG disponíveis para as instituições 

cooperadas eram aqueles da disponibilizados para a própria UFRN, disponíveis no ambiente 

de homologação interno. Assim, uma iniciativa importante neste sentido, realizada pelo setor 

de cooperações, foi a separação de um repositório de códigos específico para cooperadas. 

Com esta iniciativa, cada instituição passou a ter sua versão própria do código do sistema, 

para realizar alterações que considerassem necessárias, dentro de seu contexto. 

Para realizar esta iniciativa, foi necessário criar um mecanismo para disponibilizar 

atualizações automáticas no código de cada cooperada. O entrevistado a seguir comenta como 

isto ocorria anteriormente a esta separação: 

 

Em um primeiro momento a gente tava entregando um código que em 
desenvolvimento (na UFRN) para as instituições, código em desenvolvimento, não 
homologado e não testado. Então se viu que esta não era uma prática correta, tava se 
criando a ideia de branching que são desvios, lá do código fonte. Beleza, eu tinha o 
código principal que é o que tava sendo gerado pra UFRN em si e tinha as versões 
que a gente tava gerando pras instituições baseado nesse código principal... só que a 
instituição ela tinha liberdade também de alterar o próprio código então isso acabou 
gerando uma complexidade a mais porque ela tava mexendo no nosso código da 
UFRN que ainda tava nesse processo de desenvolvimento e adaptação e ao mesmo 
tempo ele tava trabalhando nessa parte interna de moldar o código pra necessidade 
da instituição, daí você tem uma noção da complexidade que foi isso, juntar tudo 
isso fazer esse processo de atualização, aí a gente acabou separando as versões, 
separando os controles (informação verbal)95. 

                                                           
95 Entrevista concedida por E12, durante a etapa III da pesquisa, em 14 de novembro de 2013. 
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Esta separação possibilitou que as instituições pudessem acessar seus próprios 

códigos, sem depender da SINFO para isto, alterando a maneira como esta demanda chegava 

(DEM*). Como complementares importantes, foram necessários o software de controle de 

versões SVN, os códigos dos sistemas SIG e o conhecimento técnico para permitir que estas 

disponibilizações de novas versões de maneira independente se realizassem. 

Assim como ocorreu para os testes de aceitação realizados para a UFRN, a equipe de 

requisitos também passou a realizar estes testes para os aprimoramentos implementados das 

instituições, a partir das mensagens de atualizações geradas pelos changelogs, incorporando 

esta atividade a sua rotina (TES+) e tornando o retorno sobre estas demandas mais 

consistentes (RET*). Para tanto, o wiki e o iproject foram complementares necessários. 

No final do ano de 2010, diante da experiência acumulada pela equipe de cooperações, 

seus membros passaram a responder por cada um dos sistemas de maneira independente, 

criando o conceito de consultores técnicos por sistemas. Até então, estes respondiam às 

demandas de instituições específicas, e não em função dos sistemas, o que se mostrou 

ineficiente, dado o escopo e complexidade dos sistemas SIG, nenhum membro tinha 

capacidade de conhecer todos eles. Isto permitiu que as dúvidas sobre certo sistema fossem 

esclarecidas por um membro específico (DUV*). O entrevistado a seguir comenta sobre esta 

necessidade de mudança para se criar o papel do consultor técnico. 

 

Aí como já se tinha uma equipe, se criou o papel de um consultor. No nosso caso, 
consultor técnico. Então assim, eu fiquei com o SIPAC, o outro colega ficou com 
SIGRH e depois veio um outro que ficou com o SIGAA. Isso foi tratado da seguinte 
forma: a dúvida que é técnica é do SIPAC, independente de quem seja, vai pro 
consultor fulano, se for SIGRH pro sicrano, aí se for pro SIGAA consultor beltrano. 
De certa forma acabou fazendo mais sentido, facilitou mais o aprendizado. Então é 
daí que as informações elas começaram a ser memorizadas, porque até então era 
muita coisa então (informação verbal)96. 

 

Esta iniciativa teve como recurso complementar relevante o conhecimento negocial e 

técnico que os membros do setor de cooperações possuíam na ocasião. Apesar de 

originalmente estes membros terem sido alocados para esclarecer dúvidas técnicas, na prática 

mostrou-se difícil separar as dúvidas técnicas das dúvidas negociais, conforme explica um dos 

consultores deste setor. 

 

Então é... e assim, houve a divisão técnica-negocial, mas assim... eu fui uma das 
pessoas que eu vi que na verdade, pelo menos pra minha função, eu não conse... é.. 

                                                           
96 Entrevista concedida por E19, durante a etapa III da pesquisa, em 04 de dezembro de 2013. 
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Não dava pra separar bem uma coisa da outra, então não tem como você dar um 
suporte técnico no sistemas da UFRN sem ter o conhecimento negocial. Você pode 
até não conhecer tanto quanto o analista de negócio (do setor de requisitos) ou o 
gestor (servidor da UFRN), mas você precisa conhecer pra saber o que o sistema vai 
gerar, o que ele deveria... qual o comportamento esperado, pra a partir disso dar um 
parecer: se é um erro ou não, qual vai ser o efeito de determinado parâmetro e tudo 
mais (informação verbal)97. 

 

Também mediante experiência e conhecimentos negociais adquiridos, no início de 

2011, o setor de requisitos passa a assumir a realização dos treinamentos através de 

videoconferências (CAP*). Com isso, somente passou a se demandada a necessidade dos 

servidores nestas capacitações quando se tratava de módulos novos ainda não dominados pela 

equipe. O entrevistado a seguir pontua a tendência por especializações e este aspecto das 

capacitações: 

 

E aí em 2011, o que aconteceu? A gente tinha muita coisa já feita desde 2009, e 
começou-se uma demanda muito mais forte de videoconferência... porque até então 
quem fazia os treinamentos das instituições parceiras eram os nossos gestores. [...] 
Então, a cada vídeo dessas que eles faziam, tinha sempre um analista colado, 
analista de requisitos e a gente começava a dizer que: "ah, você é o analista de 
requisitos, vai ser responsável pelo módulo de sistema SIGAA, módulo graduação, 
então vamos dividir em ensino, pesquisa e extensão" e os analistas, a gente começou 
a formar células, que eram pessoas que iriam se capacitar pelos nossos gestores e 
fazer assumir a responsabilidade deles [...] Então em 2011 essa equipe começou a 
ser formada com muito mais responsabilidade [...] E hoje, os gestores vem pras 
nossas vídeos pra tirar dúvidas do dia-dia, coisas que são extra sistemas, mas o que é 
do sistema mesmo, as funcionalidades é o próprio analista (informação verbal)98. 

 

Ainda como esforços para facilitar transferência de conhecimento, membros do setor 

de cooperações começam a ter acesso ao ambiente operacional de cada instituição, para 

identificar erros ou resolver problemas específicos (TES*), dada a ambiguidade muitas vezes 

criada quanto não se tinha conhecimento se o problema técnico era originado no código 

fornecido pela SINFO ou no ambiente da própria instituição, conforme relata um dos 

entrevistados: 

 

[...] porque a gente tem o ambiente de referência que todo mundo tem acesso a ele, 
então quando a instituição abre uma demanda, problema, um erro, então a gente 
verifica: "tá acontecendo no ambiente de referência?" então o problema entre muitas 
aspas, não é nosso: “é aí no seu ambiente” e quando as instituições começam a 
trabalhar um conjunto de customizações lá, aí é que piora a situação. Então como é 
que a gente vai saber disso? então a gente começou a exigir que as instituições 
fizessem liberação de acesso via VPN que era pra que a gente conseguisse acessar o 
ambiente do cara e verificar lá o problema porque quando tem problema lá dele, a 
gente tem que identificar o que tá acontecendo, então os meninos começaram a fazer 

                                                           
97 Entrevista concedida por E19, durante a etapa III da pesquisa, em 04 de dezembro de 2013. 
98 Entrevista concedida por E2, durante a etapa III da pesquisa, em 19 de dezembro de 2013. 
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isso. Essa equipe era responsável por isso, pra resolver problemas das instituições. 
[...] Correções de erros eles até faziam e sugestões passavam pra desenvolvimento. 
Eles faziam isso no ambiente da instituição, por exemplo: "eu tô com erro aqui e não 
tem esse tempo" então eles entravam no ambiente da instituição, faziam [...] Até 
hoje eles entram... quando é algo um pouco mais crítico (informação verbal)99. 

 

Assim, software para acesso remoto (denominado de VPN) ao código e banco de 

dados dos parceiros e o conhecimento técnico dos membros do setor de cooperação foram 

necessários para que esta iniciativa tivesse êxito. 

Ainda em 2011, mediante a necessidade de controlar melhor as demandas das 

instituições cooperadas por aprimoramentos, decisão que deve ser tomada pela UFRN de 

maneira transparente e em tempo, foi criado o relatório de gestão de mudanças. Este 

documento passou a ser preenchido pela equipe técnica da instituição, de maneira detalhada, 

quando necessitavam solicitar algum aprimoramento nos sistemas SIG, conforme relatado a 

seguir. 

E a partir de 2011, como aumentou a demanda, a gente passou essas 
responsabilidades pras instituições, então elas gerariam esses relatórios de gestão de 
mudanças, fariam essas capturas de tela, essas questões todas e passariam pra UFRN 
os requisitos, já prontinhos, só pra gente fazer uma validação, homologação, dar 
parecer se era favorável ou não e encaminhar pra desenvolvimento (informação 
verbal)100. 
 

Esta iniciativa mudou a maneira com que as demandas chegavam (DEM*) e o 

planejamento delas, já que envolvia uma análise que geralmente era realizada e decidida pelo 

diretor de sistemas (PLAN*). Neste contexto, houve a necessidade do wiki para registro das 

solicitações e do conhecimento negocial dos participantes do processo. 

Em 2012, o quadro de tarefas implantado no iproject para o setor de requisitos 

possibilitou que as informações sobre o andamento das evoluções de implantação de cada 

instituição fosse acompanhada (ACOM*) e gerenciada de maneira mais transparente (CAP*) 

pela equipe de requisitos.  

Neste período, o coordenador do setor de cooperações saiu da SINFO, e a 

coordenadora do setor de requisitos assumiu também esta funcionando, fazendo com que os 

dois setores estivessem, na prática sob uma gestão. 

Por fim, também em 2012, mediante saída do diretor de sistemas, a equipe de 

requisitos passa a receber demandas por aprimoramentos das cooperadas diretamente e não 

mais por meio do diretor de sistemas. Isto permitiu que as análises e decisões a respeito das 

demandas fossem tomadas em conjunto entre este setor e as equipes de desenvolvimento, e 

                                                           
99 Entrevista concedida por E2, durante a etapa III da pesquisa, em 19 de dezembro de 2013. 
100 Entrevista concedida por E2, durante a etapa III da pesquisa, em 19 de dezembro de 2013. 
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impactou na maneira com que as demandas chegavam ao setor (DEM*) e repasse destas para 

membros internos (PLAN*). 

 

4.6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A partir das iniciativas de melhoria no desempenho das capacidades, os recursos 

humanos e ativos de TI complementares adotados e a evolução das rotinas organizacionais 

apresentadas no tópico anterior, este tópico trata de realizar análises nestes construtos, 

relacionadas às etapas de ciclo de vida das capacidades, evolução das rotinas e caracterização 

dos ativos e recursos complementares. 

 

4.6.1. Análise da Construção da Capacidade Técnica 

 

Inicialmente, é apresentado um quantitativo de iniciativas realizadas anualmente e das 

mudanças (ou quantidade de mutações) efetivadas em ações pertencentes às rotinas 

organizacionais. 

 

Figura 22 – Iniciativas de melhoria na capacidade técnica de TI entre 2004 e 2013. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 

A figura 23 revela ainda a quantidade de iniciativas realizadas e a figura 24 a 

intensidade com que impactaram na rotina organizacional de desenvolvimento, através do 

quantitativo de alterações realizadas nas ações pertencentes às rotinas.  
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Figura 23 – Mudanças realizadas nas ações ou atividades componentes da rotina de 
capacidade técnica. 

 
 Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 
 

O quadro 12 a seguir explicita a quantidade de iniciativas e mutações realizadas, bem 

como as ações envolvidas nestas mudanças, com os respectivos quantitativos de alterações.  

 

Tabela 1 – Quantitativo de Iniciativas e ações que sofreram mudanças nas rotinas de capacidade técnica de TI 
entre 2004 e 2013. 

ANO 
QUANTIDADE 

DE INICIATIVAS 
MUTAÇÕES 

NAS ROTINAS 
AÇÕES QUE SOFRERAM ALTERAÇÃO 

2004 1 3 PLAN(1) IMP(1) TES(1) 

2005 3 5 PLAN(1) IMP(1) TES(1) INT(1) DOC(1) 

2006 5 11 
DEM(2) PLAN(2) IMP(2) TES(1) PROD(1) CAP(2) 

DOC(1) 

2007 5 14 DEM(4) PLAN(4) TES(1) INT(3) PROD(2) 

2008 2 5 PLAN(1) IMP(1) TES(1) INT(1) HOM(1) 

2009 8 15 
PLAN(3) IMP(2) TES(4) INT(2) HOM(1) PROD(1) 

DOC(1) CAP(1) 
2010 2 2 TES(1) PROD(1) 

2011 2 3 PLAN(1) IMP(1) TES(1) 

2012 2 3 DEM(1) PLAN(2) 

2013 0 0 - 

TOTAL 30 61  
Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 

De uma maneira geral, pode-se perceber as três fases distintas do ciclo de vida da 

capacidade técnica de TI, conforme abordados na literatura, com a sua criação ocorrendo 

entre os anos de 2004 e 2005, o seu desenvolvimento entre 2006 e 2012 e a estabilidade 

alcançada em 2013. 
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Entre os anos de 2004 e 2005, poucas iniciativas e alterações nas rotinas ocorrem, 

sendo este um estágio de criação da capacidade. Estas mudanças ocorrem principalmente 

entre os anos de 2006 e 2007, e diminuídas em 2008. Em 2009 um importante evento de 

seleção, o início das cooperações, é responsável por renovar a capacidade que registra neste 

ano a maior quantidade de mudanças nas rotinas, bem como de iniciativas. Entre os anos de 

2010 e 2012, poucas iniciativas e alterações nas rotinas ocorrem, cessando em 2013, quando a 

capacidade atinge o estágio de estabilidade. A seguir, será apresentado com mais detalhes 

estes estágios. 

Em 2004, o ciclo de vida da capacidade técnica é iniciado em decorrência de um 

desafio ou problema identificado em um contexto local (BITAR; HAFSI, 2007), em que uma 

unidade organizacional da UFRN, mas precisamente o Departamento de Materiais e 

Patrimônio (DMP) precisava de um software para controle de suas operações, em 2004. 

Assim, entre os anos de 2004 e 2005, ocorrem poucas iniciativas de melhoria no 

desempenho das atividades. Nestes anos, os sistemas ainda não foram disponibilizados na 

UFRN e o foco destas iniciativas não são os sistemas integrados, mas apenas no sistema 

SIPAC.  

Dessa maneira, estes anos iniciais na trajetória dos SIG representam o estágio de 

criação da capacidade técnica, em que uma equipe de indivíduos mais restrita, formada por 

alunos da UFRN se organiza em torno de um objetivo relacionado a implementação e entrega 

do software (HELFAT; PETERAF, 2003), e se envolvem em atividades de busca e 

assimilação de conhecimento técnico (OUYANG, 2010), conforme relata um dos 

entrevistados participante desta equipe inicial: 

 
2005 foi um ano pra mim de aprendizado e desenvolvimento, passei a estudar novas 
coisas, que eu não conhecia e que a maioria da equipe não conhecia, então foi um 
processo de crescimento, pessoal, técnico, tanto minha quanto da equipe. [...] Em 
2005 também foi o ano em que a gente começou a organizar o grupo de usuários 
JAVA do RN, encontros de JAVA, a gente começou a fazer pequenos workshops, 
pequenas palestras, começou a fazer grandes eventos que é o Natal Java Day, a 
gente fez 4 vezes, se não me engano (informação verbal)101. 

 

Além disso, não havia ainda um desempenho das atividades minimamente 

reconhecido ou existente (PREGELJ, 2013), já que nenhum dos sistemas estava disponível 

para a comunidade.  

Tendo em vista a quantidade e intensidade com que iniciativas de melhoria das 

atividades de desenvolvimento foram realizadas, além os sucessivos refinamentos nas rotinas 

                                                           
101 Entrevista concedida por E13, durante a etapa III da pesquisa, em 16 de novembro de 2013. 
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decorrentes destas iniciativas (GEORGE, 2005;  PREGELJ, 2013), considera-se o estágio de 

desenvolvimento da capacidade técnica dos sistemas SIG para a UFRN sendo iniciado entre 

2006 e 2008. Durante este período os sistemas estão em desenvolvimento e são 

disponibilizados grande parte dos módulos de todos eles. 

É possível perceber que em 2008, com grande parte dos módulos dos três sistemas 

SIG disponíveis na UFRN, as iniciativas de melhoria da capacidade foram menores, apenas 

duas, diminuindo a intensidade destas melhorias, mas intensificando as atividades de 

desenvolvimento. Um dos entrevistados exprime bem esta situação: 

 

[...] aí em 2008 eu diria que atingiu um nível de maturidade na UFRN que é você ter 
todos os módulos de alguma forma funcionando, porém [...] as regiões de interseção 
algumas sem funcionar, sem operar, alguns gaps de requisitos que precisavam (ser 
realizados), mas pelo menos você já tinha a universidade toda atingida de alguma 
forma, então a gente já conseguiu ramificar. Horizontalizou o que faltava era 
verticalizar [...] a estratégia era sempre do core business [...] eu sempre procurava 
fazer o núcleo pra depois ir crescendo. Aí muitas vezes o povo chegava e queria ir 
na operação mais legal pra construir, técnico, "qual a mais importante pra ele?" 
"qual é a que ele usa diariamente?" então esse é o core business(...) aí você 
implantava e o cara ia pedindo mais (informação verbal)102. 

 

Isto demonstra a perspectiva de atingimento de um nível de satisfação pela gestão da 

SINFO (WINTER, 2000) dada a capacidade estabelecida, responsável pela diminuição nas 

iniciativas para melhoria da capacidade técnica. No entanto, isso não significa que a 

capacidade deixou de ser exercitada constantemente nas rotinas organizacionais das equipes 

de desenvolvimento (NELSON; WINTER, 1982), que realizavam intensamente as atividades 

de lançamentos de novos módulos e atendimentos a correção de erros e aprimoramentos. 

Uma informação importante nesse sentido é que enquanto no segundo semestre de 

2007, registrava-se a quantidade de 746 tarefas abertas no iproject, nos dois semestres de 

2008, esta quantidade aumenta para 1536 e 1648, respectivamente, o maior incremento nas 

demandas durante toda a trajetória dos SIG. Isto indica maior exercício e intensidade da 

memorização da capacidade estabelecida, mas não caracteriza ainda um estágio de 

estabilidade do ciclo de vida da capacidade, já que iniciativas de melhoria ainda existiam em 

2008. 

Em outro depoimento, ao ser questionado quando identificou a existência da 

capacidade técnica de TI na SINFO, um membro da equipe inicial expõe a visão de que a 

SINFO atingiu um patamar relacionado às melhores maneiras de se realizar as atividades: 

 

                                                           
102 Entrevista concedida por E4, durante a etapa III da pesquisa, em 19 de novembro de 2013. 
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[...] eu diria que final de 2007, 2008. [...] quando o SIPAC já tava bem estruturado 
em produção e o SIGAA já estava com sistema de graduação on line. Então meados 
de 2007, 2008 isso já tava bem forte então a gente começou a ter novas demandas 
pra ser atendidas e correção de problemas de produção e começou-se a organizar 
isso de uma forma definida, existia um fluxo a ser seguido [...] (antes a capacidade) 
não estava amplamente disseminada ainda [...] e era muito mais "vamos fazendo 
assim, porque é assim que a gente faz" do que "vamos fazendo assim porque vemos 
que é a melhor forma de fazer (informação verbal)103. 

 

Durante este período de criação e parte do desenvolvimento da capacidade técnica, 

ocorrida entre 2004 e 2008, as rotinas foram modificadas em decorrência de 16 iniciativas 

relacionadas ao início no desenvolvimento disponibilização dos sistemas SIG, mudanças 

organizacionais, tecnológicas e de documentação. 

Verifica-se que a maior frequência de iniciativas foram aquelas relacionadas às 

mudanças organizacionais (7 iniciativas, entre 2005 e 2008), como especialização de pessoal 

no sistema, unificação entre as equipes, criação dos setores de suporte e testes, controle e 

formalização do processo de trabalho pelo iproject, centralização nas demandas pela diretoria 

e gestão individualizada da correção de erros. 

As iniciativas de mudanças tecnológicas ocorreram em 4 ocasiões (em 2005, 2006 e 

2008) e estavam relacionadas a criação de um repositório de códigos, reestruturação do 

SIPAC, novo framework de desenvolvimento e criação do servidor de homologação. 

Quanto ao início do desenvolvimento e disponibilidade dos sistemas SIG em produção 

na UFRN, ocorreram 4 iniciativas desta natureza (em 2004, 2006 e 2007), e tiveram o maior 

impacto, em média, na quantidade de ações alteradas ao comparar com as demais iniciativas. 

Apenas uma iniciativa relacionada a documentação ocorreu neste período (2004). 

Nestes anos, todas as ações componentes da macro rotina de desenvolvimento sofrem 

alterações, demonstrando que as mudanças envolveram o processo de trabalho em sua 

totalidade, ainda em elaboração.  

A ação que mais se alterou neste contexto foi a de planejamento (9 mudanças) ou 

repasse de demandas internas, já que os sistemas disponibilizados levaram a novas avaliações 

de demandas por erros, as mudanças estruturais ocasionadas pela unificação entre as equipes e 

centralização de demandas na direção de sistemas levaram ao redirecionamento destes 

repasses e a implantação do iproject tornou o processo mais formalizado. A chegada das 

demandas (6), implementação, testes e integração (5) também sofreram importantes 

alterações.  

                                                           
103 Entrevista concedida por E13, durante a etapa III da pesquisa, em 16 de novembro de 2013. 
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Quanto aos recursos e ativos complementares usados, ressalte-se a adoção do 

conhecimento técnico usado nestas iniciativas sobre as tecnologias como implementação e 

linguagem de programação, mecanismo de integração de códigos, disponibilidade de códigos 

em produção, framework de desenvolvimento (JSF), além de outros. Dentre as 16 iniciativas 

realizadas entre 2004 e 2008, 12 necessitaram do conhecimento técnico para ocorrer. Isso 

pode ser explicado pela incorporação de novas ações na sequência de rotinas, bastante 

realizada neste período, havendo necessidade deste conhecimento para ser incorporada no 

processo de trabalho.  

Tendo em vista os lançamentos dos sistemas para os usuários, o conhecimento 

negocial sobre as funcionalidades do SIPAC, SIGAA e SIGRH também foram importantes, 

sendo necessários em 9 iniciativas. Por fim, os ativos de plataforma de software foram usados 

em 7 iniciativas. Como exemplo, o ativo de software framework JSF permitiu maior 

simplicidade e rapidez no processo de implementação, por oferecer componentes baseados na 

linguagem de programação Java mais flexíveis do que o anterior, STRUTS.  

Com a realização das cooperações a partir de 2009, o maior número de iniciativas de 

melhoria no histórico da trajetória dos SIG foi realizado pela gestão para adaptar o processo 

de desenvolvimento ao novo contexto.  

Este marco histórico, o início das cooperações, pode ser considerado como de seleção, 

responsável pela renovação da capacidade técnica (HELFAT; PETERAF, 2003), que sem ele 

teria provavelmente cessado suas iniciativas já que satisfazia às necessidades dos usuários da 

UFRN.  

Com isto, caracteriza-se o período entre 2009 e 2012 como de reconstrução da 

capacidade técnica, ainda em um estágio de desenvolvimento no ciclo de vida, mas com suas 

rotinas alteradas em função das iniciativas de apoio à implantação dos sistemas SIG pelas 

instituições cooperadas.  

Este período foi caracterizado por 14 iniciativas relacionadas às mudanças 

organizacionais e tecnológicas, de documentação e de capacitação. Ocorreram neste contexto 

6 iniciativas de mudanças organizacionais (em 2009, 2011 e 2012), relacionadas à maior 

agilidades nos testes simples, criação do conceito de build, maior transparência com a adoção 

do quadro de tarefas, testes de integração realizados pelo setor independente e alterações nas 

demandas em função da saída do ex-diretor. Além de mais frequentes, iniciativas desta 

natureza também tiveram o maior impacto na mudança nas rotinas, pois alteraram, em média, 

o maior número de ações, do que as demais. 
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As iniciativas tecnológicas foram responsáveis por 5 ocorrências (em 2009 e 2010) 

relacionadas ao novo servidor de controle de versões, mudanças no Banco de Dados de 

homologação, incorporação de novos computadores, virtualização dos servidores e testes 

automáticos. 

Iniciativas de elaboração de documentações, quando os desenvolvedores são obrigados 

e documentar e registrar comunicações de mudanças (2 iniciativas em 2009) e de capacitação 

para integrar o pessoal recém contratado (1 iniciativa em 2009), foram as menos frequentes.  

Similar ao período anterior, entre 2009 e 2012, houve também alterações em todas as 

ações componentes das rotinas de trabalho. A ação que mais se alterou neste contexto foi a de 

planejamento e testes (6 mudanças), dando continuidade a evolução destas duas ações. Isso se 

explica, pois o planejamento passa a direcionar correções de testes simples para 

desenvolvedores mais experientes, considerar o conceito de build, ser facilitado pelo quadro 

de tarefas do iproject e ser realizado com mais independência pelos coordenadores.  

Além da agilidade na correção de testes simples, estes passaram a ser realizados em 

função das builds, tornar-se mais ágil pela chegada dos novos computadores e pela ferramenta 

automática de correção de erros implantadas. Os testes de integração passaram a ser 

realizados por completo já que Banco de Dados de homologação foi separado do servidor de 

produção e passaram a ser realizados de maneira mais especializada pelo setor de controle de 

qualidade. 

Quanto aos recursos e ativos complementares usados neste período também foi 

caracterizado pela adoção do conhecimento técnico usado nas iniciativas para a realização da 

virtualização dos servidores ou apoiar a maior independência nos planejamentos pelos 

desenvolvedores. Das 14 iniciativas realizadas entre 2009 e 2012, em 7 delas foi necessário 

este recurso humano complementar. Isso pode ser explicado pela incorporação de novas ações 

na sequência de rotinas, bastante realizada neste período, havendo necessidade deste 

conhecimento para ser incorporada no processo de trabalho.  

Já o conhecimento negocial mostrou-se necessário em 5 iniciativas, relacionadas, por 

exemplo, à necessidade dos desenvolvedores documentarem o sistema ou na capacitação do 

pessoal recém-contratado. Com esta mesma frequência de ocorrência nas iniciativas, o ativo 

de TI complementar do tipo aplicação, mais especificamente o iproject foi necessário para 

estabelecer controles (documentação pelos desenvolvedores ou cadastros no changelog) ou 

mecanismos de gestão mais transparente, através do quadro de tarefas e organização, como as 

builds. 
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Em geral, o período de criação e desenvolvimento inicial da capacidade técnica (entre 

2004 e 2008) foi caracterizado por uma maior intensidade nos refinamento ou alterações que 

impactaram mais nas rotinas do que o período posterior, já que em média, cada iniciativa 

neste período alterou 2,3 ações, em relação a 1,6 do período posterior.  

Grande parte das 30 inciativas responsáveis pelas mudanças nas rotinas de trabalho 

realizadas durante o ciclo de vida da capacidade técnica foi de natureza organizacional (13), 

enquanto as iniciativas tecnológicas, responsáveis por mudanças significativas na 

infraestrutura de TI, ocorrem em 9 delas. Vale ressaltar ainda, que a partir de 2011, não 

ocorreu nenhuma iniciativa tecnológica. No entanto, embora menos frequentes (ocorreram em 

3 ocasiões), as iniciativas de disponibilização dos sistemas SIG foram as de maior intensidade 

nas alterações das rotinas. 

Independente da natureza da iniciativa, os dois tipos de recursos humanos 

complementares, bem como os ativos de TI plataforma de hardware e software e aplicações 

compartilhadas foram necessários para as iniciativas de melhoria no contexto da capacidade 

técnica.  

Nesse sentido, o recurso humanos complementar conhecimento técnico foi necessário 

na maior quantidade de iniciativas, em 19 delas. Considerando que a literatura reconhece este 

conhecimento como mais fácil de ser transferido e codificado entre diferentes contextos 

organizacionais (BARNEY; CLARK, 2007;  BHARADWAJ, A., 2000), este pode ser 

classificado como genérico, segundo (TEECE, 1986). De fato, o nível de conhecimento 

técnico trazido pelos membros da equipe de desenvolvimento inicial do SIPAC e a 

cooperação com professores externos à SINFO para realizar pesquisas sobre melhorias nas 

tecnologias adotadas, por exemplo, atestam a mobilidade com que este conhecimento ocorre. 

Adotando este mesmo modelo de classificação, pode-se afirmar também que o 

conhecimento negocial (utilizado em 14 iniciativas) é mais específico do contexto da UFRN e 

mais difícil de ser transferido (RAVICHANDRAN; LERTWONGSATIEN, 2005). Esta 

especificidade caracteriza tal recurso como co-especializado em complementaridade com a 

rotina organizacional, já que além deste recurso ser importante para melhoria nas atividades e 

evolução das rotinas, a realização das rotinas também é responsável pelo incremento no valor 

do recurso. 

Outro complementar relevante na trajetória da capacidade técnica foi um ativo de TI 

específico criado em 2007, o iproject. Este software voltado para o controle e formalização 

dos processos de trabalho de desenvolvimento da SINFO sofreu uma série de atualizações 

através da incorporação de novas funcionalidades, primariamente para apoiar atividades da 
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capacidade técnica. Esta ferramenta foi responsável por garantir a realização de testes, 

documentação dos sistemas pelos desenvolvedores, cadastros de comunicações de 

atualizações através dos changelogs, controle e maior transparência das tarefas, dentre outras. 

Das 20 iniciativas de melhoria realizadas desde que o sistema foi implantado, este foi 

adotado em 7 delas. Para efeito de comparação, os ativos do tipo plataforma de software e de 

hardware foram complementares importantes em 6 e 9 iniciativas respectivamente, desde o 

início do ciclo de vida da capacidade técnica. 

Consequentemente, este ativo tornou-se também co-especializado, além de apoiar na 

evolução das rotinas, a própria execução destas levou os membros das equipes a identificar 

melhorias nesta ferramenta. Assim, quando considerado de maneira isolada, seu valor não 

pode ser atestado, apenas quando visto como complementar às rotinas de trabalho (NEVO; 

WADE, 2010).  

Tendo em vista a trajetória das iniciativas realizadas entre os anos de 2004 e 2012, em 

2013 identificou-se que cessaram as iniciativas de melhoria no desempenho das atividades da 

capacidade técnica. Isto demonstrou a necessidade em manter estabilidade na capacidade 

alcançada por parte da gestão (WINTER, 2000), havendo uma maior preocupação em manter 

a estrutura tecnológica já construída para as cooperações e de desenvolvimento estáveis 

conforme relata um dos entrevistados: 

 

[...] 2011 principalmente, houve uma tentativa de trazer novas ideias não só por 
mim, (mas) por outras pessoas, trazer novas ideias, melhorar alguns pontos e isso foi 
muito brecado, foi muito barrado porque se queria estabilidade no código, tava 
tentando estabilizar um pouco mais o código e essas iniciativas de melhoria técnica 
e de melhoria de algumas novas técnicas de processos mesmos, tentar alguma coisa 
ágil, controle de versões esse tipo de coisa elas esbarravam nessa barreira nova das 
cooperações. Então houve muita conversa do tipo: "nós não vamos fazer isso porque 
vai ter que passar isso pra outras 10 instituições e isso não vai dar certo". Então isso, 
foi diminuindo a motivação, que [...] então houve esse período muito forte de 
segurar melhorias técnicas não só de técnicas no sentido de implementação, mas 
também de processo de forma de desenvolvimento, tentar deixar as coisas um pouco 
mais estáveis, eu diria até lentas em termos de mudanças e isso desmotivou muitas 
pessoas. Eu diria que houve uma estabilização tão grande que virou um marasmo, 
que motivou muitas pessoas a saírem, foi nesse período 2011, 2012 (informação 
verbal)104. 

 

Além desta limitação diante da percepção da gestão por diminuir e até cessar esforços 

de melhorias, passou a existir também uma segunda limitação, esta tecnológica, já que a 

estrutura tecnológica adotada como base para os sistemas não havia se atualizado, e uma série 

de problemas passou a ser percebido. Esta limitação levou a necessidade de iniciativas que 

                                                           
104 Entrevista concedida por E13, durante a etapa III da pesquisa, em 16 de novembro de 2013. 
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exigem maior tempo de análise, já que os limites de eficiência da capacidade foram atingidos 

(PREGELJ, 2013). 

Um destes problemas é a enorme quantidade de dados presente no banco de dados do 

sistema. Este problema e as iniciativas que não impactaram nas rotinas de trabalho em 2013, 

mas que foram iniciadas com mais intensidade neste ano, são descritas por dois entrevistados: 

 

E agora em 2013, a gente começa com um novo contexto que é: olha a consulta lá, a 
tabela de tal entidade tem 10 milhões de registros, tá lento, o que é que a gente tem 
que fazer pra deixar isso mais rápido? então começa-se os esforços pra evoluir o que 
a gente tem até então e resolver esses problemas novos, aí tem outro pico agora. Aí 
estudamos agora como reorganizar os servidores, tamos estudando tecnologias 
novas pra facilitar o trabalho do integrador, tudo isso também graças ao núcleo de 
inovação que foi criado, estamos estudando tecnologias pra fazer profile no sistema, 
saber qual operação tá demorando mais, menos, estamos usando tecnologia pra 
facilitar banco de dados e evoluções tecnológicas gerais, por exemplo, jboss a gente 
usa uma versão de 2007, mais antiga, então o que a gente tem que fazer pra trazer 
uma versão mais nova, então tem todo um estudo em cima disso aí [...] (informação 
verbal)105. 

 

A gente vai começar com esse programa de estudos do cenário atual para tentar 
encontrar soluções para os problemas que falei do inchaço da base de dados, então 
provavelmente, a gente vai pensar até em substituir o banco de dados que a gente 
tem hoje [...] a evolução de nosso servidor de aplicação para aumentar o 
desempenho dele, talvez seja o caso de implantar aquele conceito de big data. Por 
exemplo, o nosso log, cada acesso, cada página é logado, só que é impossível a 
gente consultar qualquer coisa nesse log, então assim, é uma coisa que não serve de 
nada porque com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente não consegue dar um 
select restringindo a não ser parando o banco, mas aí para tudo [...] (informação 
verbal)106. 

 

De acordo com o modelo conceitual da figura 10 apresentada anteriormente, a figura 

25 a seguir exibe os recursos e ativos complementares relevantes e necessários para que as 

iniciativas de melhoria da capacidade técnica pudessem ocorrer e impactar nas ações 

componentes da macro rotina de desenvolvimento dos sistemas SIG. 

 

  

                                                           
105 Entrevista concedida por E11, durante a etapa III da pesquisa, em 03 de dezembro de 2013. 
106 Entrevista concedida por E13, durante a etapa I da pesquisa, em 24 de outubro de 2013. 
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Figura 24 – Complementares, iniciativas e macro rotina da capacidade técnica 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 

4.6.2. Análise da Construção da Capacidade de Relacionamento Interno 

 

No que tange à capacidade de relacionamento interno, esta envolve dois setores 

organizacionais da SINFO: o setor de suporte e o de requisitos. Ambos são responsáveis pela 

criação, construção e evolução desta capacidade principalmente através das interações com 

usuários da UFRN, entre os anos de 2006 e 2013. 

Como esta capacidade foi construída através de macro rotinas realizadas nestes 

setores, que seguiram trajetórias distintas, esta será analisada de maneira específica para cada 

um deles. 

Inicialmente, é apresentado um quantitativo de iniciativas realizadas anualmente e de 

mudanças (ou quantidade de mutações) efetivadas em ações pertencentes à rotina 

organizacional de atendimento de erros e esclarecimentos de dúvidas pelo setor de suporte. 

 

Figura 25 – Iniciativas de melhoria da capacidade de relacionamento interno de TI 
no setor de suporte entre os anos de 2006 e 2013. 
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Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 
 

Figura 26 – Mutações na rotina da capacidade de relacionamento interno de TI no 
setor de suporte entre os anos de 2006 e 2013. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 

A figura 26 revela a quantidade de iniciativas realizadas e a figura 27, a intensidade 

com que impactaram na rotina organizacional de relacionamento interno. O quadro 13 a 

seguir explicita a quantidade de iniciativas e mutações realizadas, bem como as ações 

envolvidas nestas mudanças no setor de suporte. 

 

Tabela 2 – Quantitativo de Iniciativas e ações que sofreram mudanças nas rotinas de relacionamento interno de 
TI entre 2006 e 2013, realizadas no setor de suporte. 

ANO 
QUANTIDADE DE 

INICIATIVAS 
MUTAÇÕES NAS 

ROTINAS 
AÇÕES EVOLUÍDAS 

2006 2 3 DEM(1) DUV(1) PLAN(1) 

2007 2 3 ACOM(1) RET(1) CAP(1) 

2008 1 2 ACOM(1) RET(1) 

2009 2 3 DEM(1) DUV(1) REQ(1) 

2010 3 5 DEM(1) DUV(1) PLAN(1) ACOM(1) RET(1) 

2011 1 2 PLAN(1) ACOM(1) 

2012 1 1 ACOM(1) 

2013 2 3 PLAN(1) DUV(1) REQ(1) 

TOTAL 14 22   
Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 
 

O ano de 2006 caracteriza o de estágio de criação da capacidade de relacionamento 

interno, através da macro rotina de atendimento a correções de erros e esclarecimentos de 

dúvidas.  

Pode-se considerar que o início do ciclo de vida da capacidade de relacionamento 

interno foi motivado pelo desafio em atender aos usuários do sistema SIPAC (BITAR; 

HAFSI, 2007), inicialmente, já que este sistema estava disponível e o atendimento por 
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esclarecimentos de dúvidas e correções de erros tiravam o foco dos desenvolvedores que 

precisam estar concentrados para realizar seu trabalho de natureza técnica. 

Neste ano, uma equipe inicial é formada no setor de suporte (HELFAT; PETERAF, 

2003), que dependia das habilidades individuais do coordenador para realização das 

atividades (WINTER, 2012). Este era o único membro do setor até que novos integrantes são 

incorporados ao final de 2006107. Neste período, não existiram ativos ou recursos 

complementares usados para realização das iniciativas de criação do setor e incorporação de 

novos integrantes. 

Entre os anos de 2007 e 2008, a equipe precisou se envolver mais em interações para 

acúmulo de conhecimento através do aprendizado (GEORGE, 2005), por meio dos 

atendimentos aos usuários, principalmente aqueles mais avançados, esclarecimentos de 

dúvidas com os desenvolvedores e realização de treinamentos na UFRN. Isto se deu em 

decorrência principalmente da disponibilização do SIGAA em produção, que levou os 

integrantes da equipe a buscarem conhecimentos sobre este sistema. 

Assim, este período pode ser considerado como de fase de desenvolvimento no ciclo 

de vida da capacidade, dada a intensa interação do setor com os usuários (ETHIRAJ et al., 

2005;  OUYANG, 2010), que levou a identificação de necessidades de melhorias e 

possibilitou o surgimento de novas iniciativas como a criação de mecanismos de controle das 

demandas, com a criação da planilha de controle e implementação do iproject no setor, por 

exemplo. Estas iniciativas foram responsáveis pela incorporação das ações de 

acompanhamento (ACOM) das demandas e retorno para os usuários (RET), formando a rotina 

base realizada até 2013 pelo setor. 

Em 2008, o conhecimento acumulado começa a sinalizar que a capacidade de 

relacionamento interno já tendia para a estabilidade, quando consideradas as atividades do 

setor de suporte, de acordo com um dos participantes da pesquisa.  

 

Em 2008, a gente já tinha um apoio muito grande da equipe de desenvolvimento [...] 
eram rotinas que atendiam minimamente, existia um padrão. A gente tinha que ir 
trabalhando daquela forma ali, mas sempre pensando, sempre em melhorar alguma 
coisa [...] O padrão já existia porque a gente já controlava o tipo de resposta que a 
equipe dava. Então se alguém desse uma resposta se fosse meio... fora daquele 
contexto a gente tinha que conversar e mostrar como devia responder, identificando 
quem é o usuário que tá do outro lado, o que ele deseja, como a gente deve se portar 
diante da resposta pra ele (informação verbal)108. 

                                                           
107

 É importante ressaltar que depois do SIPAC ser disponibilizado para os usuários da UFRN, no início de 2006, 
até a criação do setor de suporte, os membros da equipe de desenvolvimento eram responsáveis por atender às 
demandas dos usuários, mas não se identificou nenhuma iniciativa de melhoria neste processo. 
108 Entrevista concedida por E11, durante a etapa III da pesquisa, em 03 de dezembro de 2013. 
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Entre os anos de 2009 e 2013, as iniciativas e alterações na macro rotina do setor de 

suporte se mantém, caracterizando uma continuidade no desenvolvimento da capacidade de 

relacionamento interno. 

Em 2009, com o advento das cooperações, a rotina de trabalho em suporte é alterada 

para acomodar duas iniciativas: uma relacionada ao maior compartilhamento de 

conhecimento sobre os sistemas e outra para atender às demandas por aprimoramentos dos 

usuários, levando os membros do setor a realizar inclusive levantamento de requisitos ao 

catalogar necessidades dos usuários. Neste ano, o conhecimento que os membros já possuem 

sobre a lógica negocial dos sistemas é um importante recurso complementar.  

Os anos de 2010 e 2011 caracterizam-se por iniciativas para aumentar o controle e 

gestão das demandas, sejam aquelas que chegam (chamados transformados em tarefas e 

chamados telefônicos registrados), sejam as que se encontram dentro da SINFO (quadro de 

tarefas). Para tanto, o iproject foi um ativo de TI complementar relevante para a realização 

destas iniciativas. Os membros do setor passam a especializar nos módulos, demandando a 

necessidade de conhecimento negocial. 

Finalmente, entre os anos de 2012 e 2013, as maiores mudanças nas rotinas ocorreram 

pelas alterações nas demandas, já que suporte passou a repassar demandas de aprimoramentos 

para requisitos e deixou de realizar atividades de catalogações (REQ). Estas iniciativas 

sinalizam a maior maturidade no setor de requisitos. Como resultado da acumulação de 

experiência pelos membros de suporte (PREGELJ, 2013), os estagiários passam a receber 

demandas, apoiados pelos membros mais experientes. Neste período, o conhecimento 

negocial foi o recurso complementar mais importante adotado nestas iniciativas. 

Pode-se constatar que entre 2006 e 2013 ocorreram 14 iniciativas de relacionamento 

interno pelo setor de suporte, sendo grande parte delas de natureza organizacional (12) e 2 

voltadas para capacitação tanto dos usuários da UFRN quanto dos membros da equipe. Estas 

iniciativas negociais podem ser caracterizadas como voltadas principalmente para maior 

controle na chegada das demandas e acompanhamento delas.  

Assim, as ações que mais sofreram mudanças nas rotinas do setor de suporte nestes 

anos foram os acompanhamentos (5), dada a necessidade em esclarecer os usuários sobre suas 

demandas, caso necessário. Outras ações alteradas (4) foram os esclarecimentos de dúvidas e 

planejamentos internos, principalmente a partir de 2009, motivados por um maior domínio no 

conhecimento por parte dos membros do setor. 
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Para realização das iniciativas e evolução nas rotinas do setor suporte, foram 

necessários principalmente o recurso humano complementar conhecimento negocial (adotado 

em 6 iniciativas), para que os membros do setor, por exemplo, recebessem demandas por 

aprimoramentos ou se especializassem nos módulos dos sistemas. 

Além deste, o ativo de TI complementar do tipo aplicação compartilhada iproject, 

necessário em 5 iniciativas, em alinhamento com a necessidade por maior controle e repasse 

das demandas recebidas, já que esta ferramenta possibilitou um registro mais confiável da 

demandas que chegavam ao setor e controle interno, por exemplo. 

Embora o setor de suporte já atendesse aos usuários desde 2006, até 2009, estes 

atendimentos eram focados no esclarecimento de dúvidas e correções de erros. O atendimento 

às necessidades de aprimoramentos no sistema, necessário quando um usuário identifica a 

necessidade de pequenas ou grandes melhorias, por exemplo, eram realizadas por membros 

das equipes de desenvolvimento, que se reuniam com usuários da UFRN. Estas atividades não 

eram rotineiras, mas ad hoc (SCHREYÖGG; KLIESCH‐EBERL, 2007), realizadas sem um 

padrão estabelecido e muito dependente de determinados indivíduos, bem como da própria 

disponibilidade do diretor e coordenadores dos sistemas. 

Assim, a partir de 2009, iniciativas de melhoria foram responsáveis por estender a 

capacidade de relacionamento interno para aumentar o escopo de suas atividades realizadas 

(SIRMON et al., 2007) e incluir a macro rotina de levantamentos de requisitos junto aos 

usuários, quando eram necessários aprimoramentos nos sistemas. Estas atividades passaram a 

ser realizadas, a partir de então, principalmente pelo setor de requisitos109. Mais uma vez, tal 

qual ocorreu com a capacidade técnica, identifica-se o evento de seleção do início das 

cooperações, como um importante marco histórico de interferência na trajetória da capacidade 

de relacionamento interno. 

A figura 28 exibe o quantitativo de iniciativas realizadas anualmente e a figura 29 de 

mudanças (ou quantidade de mutações) efetivadas em ações pertencentes a macro rotina 

organizacional de atendimento aos aprimoramentos pelo setor de requisitos. 

 

 
 
 

                                                           
109

 É importante ressaltar, no entanto, que os aprimoramentos continuaram a ser tradados também 
diretamente pelas equipes de desenvolvimento, dada a proximidade que os membros destas equipes já tinham 
com determinados usuários. Os entrevistados atestam, no entanto que embora esta proximidade permaneça 
em 2013, ela é menor. 
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Figura 27 – Iniciativas de melhoria na macro rotina da capacidade de 
relacionamento interno de TI no setor de requisitos entre os anos de 2009 e 
2013. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 

Figura 28 – Mudanças na macro rotina da capacidade de relacionamento interno 
de TI no setor de requisitos entre os anos de 2009 e 2013. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 

O quadro 14 a seguir explicita a quantidade de iniciativas e mutações realizadas, bem 

como as ações envolvidas nestas mudanças no setor de suporte. 

 

Tabela 3 – Quantitativo de Iniciativas e ações que sofreram mudanças nas rotinas de relacionamento interno de 
TI entre 2006 e 2013, realizadas no setor de suporte. 

ANO 
QUANTIDADE DE 

INICIATIVAS 
MUTAÇÕES NAS 

ROTINAS 
AÇÕES EVOLUÍDAS 

2009 3 5 DEM(1) PLAN(2) REQ(1) DOC(1) 

2010 1 3 ACOM(1) TES(1) RET(1) 

2011 3 3 PLAN(1) ACOM(1) TES(1) 

2012 3 6 DEM(2) PLAN(2) DOC(2) 

2013 1 1 REQ(1) 

TOTAL 11 18   
Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 

Em 2009, o setor de requisitos foi concebido, em função do início das cooperações, e 

são realizadas intensas atividades de acumulação de conhecimento e estruturação pelos 
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membros deste setor através de iniciativas como elaboração de documentações dos sistemas 

(manuais e especificações de casos de uso, por exemplo) e reuniões de requisitos com 

usuários da UFRN.  

Isto teve um impacto ainda inexistente no desempenho das atividades de 

relacionamento interno, já que os membros ainda estavam em processo de aprendizado 

(PREGELJ, 2013) e muito voltados para atendimento às instituições cooperadas, o que 

reforça o pressuposto de que novas iniciativas responsáveis pela transformação (neste caso 

extensão) de uma capacidade só depois de um tempo é que começam a contribuir no 

desempenho das atividades (SALVATO, 2009a).  

Esse respaldo pode ser constatado pelo prazo médio de atendimento realizado pelo 

setor de requisitos: no segundo semestre de 2009, a média de atendimento era de quase 70 

dias para atender às demandas internas. No segundo semestre de 2010, este prazo já era de 

aproximadamente 20 dias. 

Os anos de 2010 e 2011, assim como ocorreu no setor de suporte, se caracterizam 

como de intenso acúmulo de experiência e iniciativas com alterações (ou refinamentos) 

relevantes na macro rotina de atendimento aos aprimoramentos (ZHAI et al., 2007). Um 

marco importante desta fase de desenvolvimento da capacidade de relacionamento interno, 

relacionada ao atendimento por aprimoramentos, foi quando membros do setor passaram a 

realizar os chamados testes de aceitação, fechando o ciclo de atendimento aos usuários, de 

maneira que as ações de acompanhamento, testes e retorno foram incorporadas a sequência de 

atividades que permaneceu inalterada até 2013. Esta iniciativa de realização dos testes de 

aceitação foi realizada em 2010 e a importância desta atividade bem como a realidade anterior 

podem ser atestadas nas palavras de um dos entrevistados. 

 

(Antes) era simplesmente... a gente demandava pra eles (equipes de 
desenvolvimento) mas não voltava pra gente, pra gente comparar, não existia o teste 
de aceitação! [...] O negócio ia pra produção sem passar por a gente... [...] e a gente 
só ia saber da caixa preta quando desse pau (erros no sistema). E isso é muito ruim. 
E agora passa! as demandas que saem de requisitos, elas voltam pra requisitos. 
(explicando o fluxo) O que acontece é que o sistema chega pra homologação. Ele 
não tá em produção ainda. A gente acessa o sistema e faz um teste de aceitação 
propriamente dito, meu requisito é esse, o sistema tem que se comportar dessa 
forma, vou lá e olho: tá se comportando? beleza... não tá se comportando? volta pra 
desenvolvimento e esse fluxo de testes (recomeça) novamente. Eu testo como um 
usuário final (informação verbal)110. 

  

                                                           
110 Entrevista concedida por E21, durante a etapa III da pesquisa, em 04 de dezembro de 2013. 
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Os anos de 2012 e 2013 caracterizam ainda iniciativas de melhorias e alterações em 

documentos (gestão de mudanças e projeto) usados para aumentar a qualidade da atividade de 

especificação de requisitos. Além disso, iniciativas de alterações nas demandas motivadas 

principalmente pela saída do diretor tornam o setor mais independente para recebê-las e tratá-

las. 

Entre 2009 e 2013 foram realizadas 13 iniciativas de melhoria das atividades de 

atendimento aos aprimoramentos dos usuários da UFRN pelo setor de requisitos. A maioria 

delas (8), foram iniciativas organizacionais de especialização dos membros do setor, envio 

para reuniões com usuários, realização e melhorias nos testes de aceitação e alterações no 

fluxo de demandas entre este setor, a diretoria e o setor de suporte. Além destas, 3 iniciativas 

foram de padronizações e criação de documentação, como o padrão de especificação, relatório 

de mudanças e projetos. 

O principal ativo de TI usado pelo setor de requisitos para relacionamento interno foi o 

sistema de repositório de documentação compartilhado para os membros da SINFO 

denominado wiki, usado em 6 iniciativas. Este ativo complementar foi relevante para 

acomodar mudanças nas documentações e nos testes de aceitação realizados. O iproject 

também se mostrou como um ativo complementar relevante (importante em 3 iniciativas), 

principalmente para aumentar o controle das demandas (quadro de tarefas) e nos testes de 

aceitação. 

Além destes ativos de TI, o conhecimento sobre as funcionalidades dos sistemas, 

inicialmente adquirido por membros do setor de requisitos e adotado em 6 iniciativas, também 

foi um importante recursos humano complementar para que desenvolvessem suas atividades 

de maneira mais efetiva. 

As ações mais alteradas entre 2009 e 2013, relacionadas a macro rotina de requisitos 

foram o planejamento (5), recebimento de demanda e documentação (3). Apenas uma 

alteração foi registrada na rotina em decorrência da atividade de retorno aos usuários. 

Ao considerar o montante total de iniciativas, alterações e complementares adotados 

nas atividades de melhoria na capacidade de relacionamento internos pelos setores de 

requisitos e suporte, constata-se que das 25 iniciativas realizadas, 20 estavam relacionadas a 

mudanças organizacionais, e grande parte das mudanças ocorridas nas rotinas foram 

decorrentes de alterações nas ações de planejamento (9 iniciativas), bem como no 

recebimento das demandas (6 iniciativas) e acompanhamentos (7 iniciativas) delas em outros 

setores da SINFO, o que demonstra o impacto das iniciativas desta natureza em atividades 

administrativas. Apenas 2 iniciativas organizacionais não impactaram em uma destas ações. 
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O recurso humano complementar conhecimento negocial (sobre a lógica e 

funcionalidades dos 3 sistemas SIG) mostrou-se muito importante nestas iniciativas e o tipo 

de recurso mais usado em comparação com os demais, sendo necessário em 11 iniciativas. As 

aplicações wiki, para registro e apoio nas documentações e iproject para melhor gestão das 

demandas, também se mostraram importantes e foram necessários em 7 e 8 iniciativas 

respectivamente.  

Todos estes recursos e ativos complementares podem ser caracterizados como co-

especializados (TEECE, 1986), dado que, além de apoiarem mudanças importantes nas 

rotinas, o conhecimento negocial foi acumulado pelas equipes a medida que interagiam com 

outros atores, como usuários da UFRN (ETHIRAJ et al., 2005;  ROSS et al., 1996), e as 

aplicações iproject e wiki tornaram-se de mais sofisticadas de modo a apoiar cada vez mais 

atividades dos setores. 

Diante do conhecimento já adquirido pelas equipes de suporte e requisitos e o 

relacionamento mais estável que já mantém com os usuários da UFRN, em 2013, pode-se 

afirmar que a tendência é que as iniciativas diminuam, caso nenhum evento de seleção venha 

a ocorrer (HELFAT; PETERAF, 2003), e o desempenho da capacidade de relacionamento 

interno se estabilize. Um dos entrevistados consegue enxergar esta capacidade já em 2010 

mediante uma mudança na visão dos usuários internos da UFRN: 

 

[...] eu acho que o momento aí é a compreensão pelos usuários de que aquilo, aquela 
ferramenta de trabalho em vez de complicar, ajuda. Eu acho que houve uma 
mudança de consciência dos usuários, aquela resistência inicial foi vencida e eles 
passaram a ser defensores do (sistema), tanto que antes no final da gestão do (Reitor 
na época) foi feito umas pesquisas pelo pessoal da estatística que mostrava a 
satisfação das pessoas ne com os vários sistemas (informação verbal)111. 

 

Segundo a pesquisa relatada pelo entrevistado, o sistema SIGAA, por exemplo, 

obteve, em 2010, 76,9%, 81,1% e 86,4% de aprovação, respectivamente, por alunos, 

funcionários e professores (UFRN, 2010). Isto demonstra que a relação estabelecida entre os 

usuários da UFRN com os sistemas é de confiança, importante aspecto no relacionamento 

entre os setores de TI e o restante da organização e para a capacidade de relacionamento 

interno (BHATT, G. D.; GROVER, 2005).  

De acordo com o modelo conceitual da figura 10, a figura 30 a seguir exibe os 

recursos e ativos complementares relevantes e necessários para que as iniciativas de melhoria 

                                                           
111 Entrevista concedida por E17, durante a etapa III da pesquisa, em 08 de novembro de 2013. 
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da capacidade de relacionamento interno pudessem ocorrer e impactar nas ações componentes 

da macro rotina de atendimento às demandas dos usuários dos sistemas SIG na UFRN. 

 

Figura 29 – Complementares, iniciativas e macro rotina da capacidade de relacionamento interno 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 

4.6.3. Análise da Construção da Capacidade de Cooperação Externa 

 

Inicialmente, é apresentado um quantitativo de iniciativas de melhoria realizadas 

anualmente e de mudanças (ou quantidade de mutações) em ações pertencentes a macro rotina 

organizacional de cooperação externa. 

 

Figura 30 – Iniciativas de melhoria na capacidade de cooperação externa de TI 
entre 2009 e 2013. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 

A figura 31 revela a quantidade de iniciativas realizadas e a figura 32, a intensidade 

com que impactaram na rotina organizacional de relacionamento interno. 
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Figura 31 – Mudanças realizadas nas ações ou atividades componentes da rotina de 
capacidade técnica. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 

O quadro 15 a seguir explicita a quantidade de iniciativas e mutações realizadas, bem 

como as ações envolvidas nestas mudanças. 

 

Tabela 4 – Quantitativo de Iniciativas e ações que sofreram mudanças nas rotinas de Cooperação Externa de TI 
entre 2009 e 2013. 

ANO 
QUANTIDADE DE 

INICIATIVAS 
MUTAÇÕES 

NAS ROTINAS 
AÇÕES EVOLUÍDAS 

2009 8 19 
DOC(2) CAP(3) DUV(2) DEM(3) PLAN(4) 

ACOM(2) RET(2) TES(1) 

2010 4 7 DUV(1) DEM(2) ACOM(1) RET(2) TES(1) 

2011 3 4 DEM(1) PLAN(1) CAP(1) TES(1) 

2012 3 6 DEM(2) PLAN(3) ACOM(1) 

2013 0 0 - 

TOTAL 18 36   
Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 

O ciclo de vida da capacidade de cooperação externa tem início em abril de 2009, ano 

em que um grupo inicial de indivíduos é formado (HELFAT; PETERAF, 2003;  OUYANG, 

2010), grande parte destes recém-contratados, e inseridos nos setores de cooperação e 

requisitos, voltados principalmente para o atendimento das instituições cooperadas. 

Neste momento inicial, o principal objetivo era apoiar a implantação dos sistemas nas 

instituições cooperadas, fato que justificou uma grande quantidade de iniciativas (8), bem 

como quantidade de mudanças nas rotinas (19), realizadas em 2009. 
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Dada a urgência em atender estas demandas de muitas instituições cooperadas em 

2009 (11), bem como a intensa realização de alterações nas rotinas, tem-se início as atividades 

de atendimento e capacitações a elas, a partir de junho de 2009. 

Esta grande quantidade de iniciativas e alterações nas rotinas foram motivadas 

principalmente pela necessidade deste grupo inicial de indivíduos dos setores de requisitos e 

cooperação em resolver problemas organizacionais e coletivos (SCHREYÖGG; KLIESCH‐

EBERL, 2007) relacionados à dificuldade de implantação dos sistemas SIG pelas instituições.  

Para isto, precisaram buscar acumular conhecimento através de aprendizado, tanto 

negocial, por parte dos membros do setor de requisitos (através de participações em 

videoconferências com as instituições cooperadas, acompanhando servidores da UFRN, por 

exemplo), quanto técnico, sob responsabilidade do setor de cooperações e alguns membros 

das equipes de desenvolvimento.  

O conhecimento técnico inclusive já existia previamente mediante experiências 

anteriores dos membros, mas ainda precisaram aprender novas tecnologias. Um dos 

entrevistados explicita estes esforços iniciais de aprendizado técnico para adequar os sistemas 

SIG ao contexto das cooperações. 

 
A SINFO se divide, pelo menos em termos de habilidade organizacional entre antes 
de cooperação e depois de cooperação, acho que é o marco principal da SINFO 
quando a gente iniciou esse processo de cooperação, a gente teve que estudar muito 
pra se adequar aos padrões, pra poder trabalhar essa disponibilização do código sem 
um impacto muito grande. Muitas coisas tiveram que ser feitas em termos de 
arquitetura de software, incluir padrões que fornecessem todas essas customizações 
de maneira mais clara porque não tinha como a gente disponibilizar o SIPAC como 
ele era antigamente [...] sem a gente colocar os padrões que a gente colocou e todo o 
estudo que a gente fez pra poder adequar isso aí pra que fosse fácil essa 
customização em tempo de execução (informação verbal)112. 

 

Assim, neste ano inicial das cooperações, foram necessários os recursos 

complementares relevantes: conhecimento técnico e negocial, que são acumulados durante o 

período, caracterizando-os como co-especializados (TEECE, 1986). Esta intensidade de 

iniciativas em 2009 também pode ser justificada pelo desconhecimento por parte dos 

membros da SINFO, sobre como este modelo de parceria deveria funcionar. Isto demonstra o 

alto nível de ambiguidade causal existente entre a capacidade de cooperação externa e o 

desempenho das atividades (PANDŽA et al., 2003). Não se sabia como estas atividades 

deveriam ocorrer ou ter seu desempenho incrementado. Esta incerteza é explicitada conforme 

atesta um dos entrevistados. 

                                                           
112 Entrevista concedida por E11, durante a etapa III da pesquisa, em 03 de dezembro de 2013. 
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[...] como tudo era novo pra UFRN, não tinha um roteiro a ser seguido. Não tinha 
um modelo de cooperação técnica do porte que tava se propondo, então a gente não 
tinha uma base... ceder um código fonte e passar o conhecimento pra uma instituição 
assumir, você não tinha isso em outros lugares. O software de código aberto você 
disponibiliza, o filho é teu, é outro modelo... uma situação que a gente comparava 
muito, o kernel do linux é atualizado por diversas pessoas, mas pra uma finalidade 
comum: na UFRN, não! Cada um tem o seu código fonte, cada um fazia suas 
customizações e ainda tinha que receber uma versão que a UFRN disponibilizava, 
então, não se aplica. Não tinha um modelo pra gente seguir (informação verbal)113. 

 

De maneira geral as 18 iniciativas de cooperação externa, realizadas entre 2009 e 2012 

podem ser classificadas em função de seus objetivos, como organizacionais, de capacitação, 

tecnológicas e documentação. Grande parte delas foi organizacional (12 iniciativas ocorridas 

entre 2009 e 2012) e se relacionam à criação dos setores, início dos atendimentos técnico e 

negocial, acesso aos artefatos tecnológicos das instituições para descobrir erros, mudanças nos 

fluxos de demandas entre requisitos e diretoria, testes de aceitação, especialização dos 

membros e disponibilização do quadro de tarefas. Três iniciativas foram de capacitação para 

as instituições cooperadas, através de videoconferências e encontros presenciais (2009 e 

2011), duas iniciativas voltadas para documentação (relacionados ao relatório de gestão de 

mudanças) e uma tecnológica.  

Ao analisar como as rotinas desta capacidade evoluíram, é possível identificar a 

maneira com que as demandas chegavam a estes dois setores com a maior evolução (8 vezes), 

bem como o planejamento realizado (8 iniciativas), demonstrando como principalmente o 

setor de requisitos partiu de um cenário em que dependia do conhecimento dos servidores da 

UFRN e de outros setores da SINFO para realizar suas atividades, até que chegasse em um 

patamar onde pudesse atender as demandas de maneira efetiva.  

Os ativos de TI, do tipo aplicações compartilhadas, notadamente wiki e iproject, foram 

os complementares mais utilizados pelas iniciativas. O wiki, necessário em 6 iniciativas, foi 

importante ao apoiar a elaboração de documentações dos sistemas, intensamente realizadas 

em 2009 para que as equipes das instituições cooperadas pudessem por si mesmas esclarecer 

suas dívidas através das informações disponibilizadas neste sistema. O wiki também foi 

relevante nas definições de padrões de documentações, como o relatório de gestão de 

mudanças.  

Quanto ao software iproject, presentes em cinco iniciativas, este possibilitou ao setor 

de requisitos receber as demandas - tanto do diretor de sistemas, quanto de suporte e das 

                                                           
113 Entrevista concedida por E11, durante a etapa III da pesquisa, em 14 de novembro de 2013. 
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cooperadas – controlá-las melhor através do quadro de tarefas e realizar testes de aceitação e 

documentar os sistemas através do changelog. 

No que diz respeito aos recursos humanos complementares, os dois tipos foram 

igualmente importantes para esta capacidade. O conhecimento negocial foi necessário para 

que o setor de requisitos se tornasse cada vez mais independente em suas atividades (usado 

em 6 iniciativas), já que no início iniciativas foram realizadas para que membros deste setor 

incorporasse este conhecimento, posteriormente passou a realizar as atividades de 

capacitações e atendimentos e por fim passou a analisar as demandas por aprimoramentos das 

instituições e ter maior presença nestas decisões. 

Para o setor de cooperações, o conhecimento técnico mostrou-se imprescindível na 

estruturação tecnológica para facilitar o acesso e atualização dos códigos por parte das 

cooperadas, inclusive realizar algumas análises no ambiente delas e na especialização destes 

por sistemas, facilitando o atendimento, nos atendimentos técnicos e especialização dos 

membros por sistema. Este importante recurso complementar foi adotado em 6 iniciativas. 

Além destes, outros ativos de software (plataforma) diversos (para comunicação com as 

cooperadas principalmente) também foram relevantes e adotados em 6 iniciativas. 

Ao analisar a trajetória das evoluções nas rotinas, pode-se constatar que a maioria 

delas ocorreu em 2009 (19) e nos anos subsequentes, soma-se 17 alterações, de maneira que 

estas cessam em 2013. 

Este decremento até que não houvesse nenhuma em 2013, também seguiu a 

perspectiva do princípio da satisfação proposta por (WINTER, 2000), em que a gestão decide 

diminuir e até mesmo cessar seus esforços de busca por alternativas de melhoria da 

capacidade organizacional, mesmo que continue enfrentando desafios. No caso da cooperação 

externa, isto ocorreu dada a estabilidade na estrutura tecnológica já criada, conforme atesta 

um dos respondentes, participante do setor de cooperações entre 2009 e 2012: 

 

[...] e com o tempo [...] o trabalho ficou um pouco mecânico [...] você começa, vai 
indo, vai indo, vai indo, e chega num certo ponto em que a coisa, ela tem o auge e é 
natural que se amenize. [...] já tinha as documentações, as instituições não 
dependiam tanto mais da gente, então já tinham uma certa autonomia, entravam em 
contato com dúvidas bem pontuais [...] a coisa tava funcionando, não havia grandes 
mudanças então assim a gente fez alguns estudos de melhorias na parte tecnológica, 
evolução de versão mas nada muito abrangente, era coisa bem pontual, bem 
específico [...] não tinha novidades (informação verbal)114. 

  

                                                           
114 Entrevista concedida por E6, durante a etapa II da pesquisa, em 05 de dezembro de 2013. 
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Ao ser questionado sobre quando pôde perceber a capacidade de cooperação técnica 

como consolidada e estabelecida na SINFO, caracterizando um estágio de estabilidade, um 

dos entrevistados afirmou: 

 

[...] em 2013, esse ano (...) com a maturidade do período que a gente já teve, 
experiência que a gente já passou, é (...) pelo sucesso de algumas instituições e 
insucesso de outras, eu acho que hoje a gente tem maturidade pra dizer, porque que 
dá certo, porque que não dá certo como é que a gente tem que trabalhar, qual é a 
responsabilidade real de cada instituição (informação verbal)115. 

 

Esta resposta demonstra a experiência conseguida pelos membros dos setores 

relacionados a esta capacidade. Algumas iniciativas realizadas pela SINFO e pela UFRN, 

também demonstram uma maior maturidade para lidar com as cooperações. 

Em 2013, por exemplo, foram aprovadas duas resoluções na UFRN, relacionadas às 

políticas institucionais para que novos termos de cooperações sejam celebrados com outras 

instituições, de maneira mais detalhada e transparente. Além disso, passou-se a animar o 

mercado convidando empresas para tornarem-se licenciadas e uma nova resolução 

relacionada ao contrato de licenciamento também foi aprovada. Estas iniciativas buscam 

tornar o processo mais institucional e demonstram o apoio da alta administração neste 

contexto. 

A figura 27 a seguir exibe o modelo de pesquisa explicitando os principais recursos 

complementares e ativos de TI importantes no processo de construção das capacidades e as 

rotinas detalhadas. 

De acordo com o modelo conceitual da figura 10, a figura 33 a seguir exibe os 

recursos e ativos complementares relevantes e necessários para que as iniciativas de melhoria 

da capacidade de cooperação externa pudessem ocorrer e impactar nas ações componentes da 

macro rotina de atendimento às demandas das instituições cooperadas. 

 

Figura 32 – Complementares, iniciativas e macro rotina da capacidade de cooperação externa 

                                                           
115 Entrevista concedida por E2, durante a etapa III da pesquisa, em 18 de dezembro de 2013. 
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Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 

O quadro 16 a seguir apresenta uma comparação resumida entre as três capacidades de 

TI analisadas nesta pesquisa, relacionadas às frequências de iniciativas de melhoria, alterações 

ocorridas na ação PLAN (planejamento interno), mais alterada em todas as capacidades, 

conhecimento negocial, técnico e das aplicações wiki e iproject usados nas iniciativas, além 

do impacto médio das iniciativas na quantidade de ações alteradas. As capacidades são 

divididas por trajetórias totais e divididas em função do evento de seleção início dos acordos 

de cooperações. 

 

Tabela 5 – Quadro comparativo entre iniciativas, alterações nas rotinas e adoção dos recursos e ativos 
complementares na construção das três capacidades de TI. 

CONSTRUÇÃO 
DA CAPACIDADE 

Iniciativas Mutações 
em PLAN 

Impacto das 
Iniciativas 

Conhecimento 
Negocial 

Conhecimento 
Técnico  

Wiki  
(ativo 
de TI) 

Iproject  
(Ativo 
de TI) 

Técnica  
(2004-2008) 

16 9 (56%) 2,38 9 (56%) 12 (75%) - 2 (13%) 

Técnica  
(2009-2012) 

14 6 (43%) 1,64 5 (36%) 7 (50%) 1 (7%) 5 (36%) 

Rel. Interno 
(Suporte)  

(2006-2013) 

14 4 (29%) 1,57 6 (43%) - 1 (7%) 5 (36%) 

Rel. Interno 
(Requisitos)  
(2009-2013) 

11 5 (45%) 1,64 5 (45%) - 6 
(55%) 

3 (27%) 

Técnica  
(2004-2012) 

30 15 (50%) 2,01  14 (47%) 19 (63%) 1 
(3%) 

7 (23%) 

Rel. Interno  
(2006-2013) 

25 9 (36%) 1,61 11 (44%) - 7 
(28%) 

8 (32%) 

Coop. Externa  
(2009-2013) 

18 8 (44%) 2,06 6 (33%) 6 (33%) 6 
(33%) 

5 (28%) 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 
 

Diante do resultado apresentado neste quadro, pode-se identificar que a maior 

quantidade de iniciativas realizadas foi durante a trajetória da capacidade técnica, com maior 
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tempo de ciclo de vida dentre as demais. Esta capacidade também apresenta a maior 

quantidade de mutações ocorridas na atividade (ou ação) de planejamento interno (PLAN), 

principalmente em sua primeira fase de criação e desenvolvimento, em que os sistemas SIG 

começam a ser disponibilizados para a UFRN. É possível perceber que estas alterações foram 

menos frequentes comparativamente durante a trajetória da capacidade interna, especialmente 

na macro rotina realizada pelo setor se suporte. 

Quanto ao impacto das iniciativas na quantidade média de ações alteradas nas macro 

rotinas, é possível constatar que a capacidade de cooperação externa obteve o maior valor 

neste item, explicado principalmente pela intensidade com que estas iniciativas ocorreram 

principalmente no ano de 2009. No entanto, é importante ressaltar que quando divididas as 

trajetórias das capacidades, a capacidade técnica durante 2004 e 2008 tem o maior impacto, 

mais uma vez explicado pelo lançamento dos sistemas SIG na UFRN, além da estruturação 

das ações de sua macro rotina, que foi grande parte delas incorporadas neste período. As 

iniciativas de menor impacto ocorreram durante a trajetória das capacidades internas. 

Tanto o conhecimento técnico quanto o negocial foram os mais relevantes na 

construção da capacidade técnica em comparação com as demais, principalmente entre os 

anos de 2004 e 2008. A capacidade de cooperação externa apresenta o menor percentual 

quanto a adoção de iniciativas que usem o conhecimento negocial. O menor tempo de vida 

desta capacidade e a necessidade de se construir este conhecimento pela equipe podem 

explicar isto. O conhecimento técnico não foi adotado em nenhuma iniciativa de melhoria de 

atividades de relacionamento interno, dada a menor complexidade tecnológica inerente e estas 

atividades. 

No que tange aos ativos de TI do tipo aplicações compartilhadas, o wiki foi o mais 

adotado durante a construção da cooperação externa, embora tenha sido mais adotado em 

termos comparativos pelo setor de requisitos no relacionamento interno; e o iproject, para a 

capacidade de relacionamento interno, em comparação com os demais, principalmente em 

função do setor de suporte. No entanto, a capacidade técnica demandou uma maior 

necessidade desta aplicação entre 2009 e 2012. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa buscou compreender como as capacidades de TI são construídas 

ao longo do tempo, tendo em vista as iniciativas realizadas pela gestão para aumentar o 

desempenho das atividades relacionadas às capacidades, resultante de busca por alternativas; 

os recursos humanos e ativos complementares de TI utilizados nestas iniciativas; e a evolução 

nas rotinas organizacionais que concretizam estas capacidades. 

Através de um estudo de caso único longitudinal, envolvendo a concepção, 

implantação e disseminação dos sistemas institucionais integrados de gestão (SIG) da UFRN, 

foi possível traçar a trajetória de evolução das capacidades de TI, reconhecidas como 

relevantes no contexto dos sistemas SIG.  

Para tratar do primeiro objetivo específico, que capacidades organizacionais de 

Tecnologia da Informação são reconhecidas pelos membros da organização SINFO/UFRN 

como relevantes para a trajetória dos SIG? foram apresentados oito capacidades habitadas 

pela TI e identificadas na literatura, e dentre estas, três foram reconhecidas por todos os 

participantes da pesquisa como relevantes durante a trajetória de concepção, implantação e 

disseminação dos SIG.  

As habilidades organizacionais identificadas foram: a capacidade técnica, 

concretizada através da macro rotina de desenvolvimento dos sistemas, a partir de 2004; a 

capacidade de relacionamento interno, concretizada por meio do atendimento da SINFO às 

demandas dos usuários da UFRN, e concebida a partir de 2006; e a capacidade de 

cooperação externa, tornada realidade através do processo de apoio à transferência de 

conhecimento entre a SINFO/UFRN e demais instituições do governo federal da 

administração direta (rede CICLO) e instituições federais superiores de educação (rede IFES), 

para que implantassem os sistemas SIG. Esta última foi a mais recente, cujas atividades se 

iniciaram em 2009. 

Os resultados permitem afirmar a ausência de capacidades dinâmicas identificadas, já 

que as capacidades identificadas se caracterizam como operacionais ou ordinárias, ou seja, 

responsáveis pelo funcionamento das atividades diárias da SINFO e que impactam 

diretamente em seu desempenho organizacional (WINTER, 2003). Capacidades desta 

natureza são importantes para a sobrevivência organizacional em curto prazo, mas precisam 

ser gerenciadas e alteradas apropriadamente através de mecanismos fornecidos por outro tipo 

de capacidade, a dinâmica, que permite minimizar o risco de ter as capacidades operacionais 

tornadas irrelevantes (HELFAT et al., 2009;  TEECE, 2007).  
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Assim, sugere-se que os gestores da SINFO/UFRN elaborem políticas de construção 

de capacidades dinâmicas, algumas delas apresentadas durante esta pesquisa, como de 

planejamento e mudança de SI, pesquisa e desenvolvimento e infraestrutura de TI flexível, as 

quais embora identificadas como relevantes, mas suas existências não foram reconhecidas na 

SINFO. 

Para responder ao segundo objetivo específico: qual a trajetória de construção das 

capacidades de TI em seus estágios de ciclo de vida de criação e desenvolvimento, em função 

das iniciativas de melhoria no desempenho das atividades e evolução das rotinas 

organizacionais? foi possível identificar trajetórias distintas de cada capacidade em função 

dos estágios do ciclo de vida. 

Quanto à capacidade técnica, pode-se afirmar que esta se mostrou mais alinhada ao 

modelo de ciclo de vida proposta na literatura. Assim, foi possível reconhecer o seu estágio de 

criação entre os anos de 2004 e 2005, caracterizado pelas poucas iniciativas de melhoria e 

alterações nas rotinas bem como pela ausência no desempenho das atividades (os sistemas 

SIG não estavam disponíveis). Entre os anos de 2006 e 2008, foi possível identificar o estágio 

de desenvolvimento, caracterizado pela maior intensidade das iniciativas e alterações nas 

rotinas, quando em 2008 havia indicação de que iria ocorrer o estágio de estabilização, já que 

todos os três sistemas estavam disponíveis. 

No entanto, diante do início das cooperações, em 2009, e necessidades de ajustes 

técnicos importantes, uma grande quantidade de iniciativas e mudanças nas rotinas ocorreu, 

renovando o estágio de desenvolvimento capacidade técnica em função deste evento de 

seleção (HELFAT; PETERAF, 2003). Isto perdurou entre os anos de 2010 a 2012, embora 

com alterações menos frequentes, que cessaram em 2013, apontando para limites de eficiência 

na capacidade, já que muitas tecnologias adotadas precisavam ser renovadas (PREGELJ, 

2013). 

Constatou-se ainda que no período entre os anos de 2004 a 2008 ocorreram iniciativas 

mais intensas, responsáveis por maior número de alterações nas ações componentes da macro 

rotina de desenvolvimento de sistemas do que o período posterior (2009-2012). Isto foi 

motivado principalmente pela disponibilização dos primeiros módulos dos sistemas SIG. 

Além disso, a ação que mais sofreu alteração foi a de planejamento, ou seja, repasse 

das demandas para membros internos das equipes de desenvolvimento, justificada pelas 

diversas iniciativas de natureza organizacionais existentes. A atividade de testes também foi 

muito alterada, em busca de maior qualidade nos sistemas SIG.   
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Quanto à capacidade de relacionamento interno, identificou-se a criação da capacidade 

em 2006 e seu desenvolvimento nos dois anos subsequentes, motivados principalmente pela 

disponibilização dos sistemas em produção, principalmente o SIGAA. Em 2009, as 

cooperações também interferiram na trajetória desta capacidade, estendendo seu escopo para 

incorporar as atividades de atendimento às demandas de aprimoramento pelo setor de 

requisitos, caracterizando este como evento de seleção responsável pela mudança na 

capacidade de relacionamento interno.  

Dessa maneira, enquanto que os membros do setor de suporte se envolviam no 

desenvolvimento da capacidade interna, relacionada principalmente às atividades de 

atendimento aos erros e dúvidas dos usuários da UFRN, os membros de requisitos precisaram 

se envolver no aprendizado ao interagir com os usuários que demandavam aprimoramentos, 

de maneira que só posteriormente, a partir de 2010, estas atividades foram aprimoradas, 

reforçando o desenvolvimento da capacidade interna.  

Com isto, foi possível identificar estágios de ciclo de vida distintos para a mesma 

capacidade, caracterizada pela criação (2006) e desenvolvimento (2007-2013) nas atividades 

realizadas no setor de suporte, e de criação (2009) e desenvolvimento (2010-2013) para 

àquelas realizadas no setor de requisitos. 

Neste sentido, enquanto que para a capacidade técnica, se espera que as iniciativas e 

mutações nas rotinas voltem a intensificar-se, dada a necessidade de transpor as barreiras 

tecnológicas responsáveis pelas limitações no desempenho das atividades, a capacidade de 

relacionamento interno tende a diminuir pelo domínio no conhecimento principalmente 

negocial já obtido pelos setores de suporte e requisitos nestes anos. 

Grande parte das alterações registradas na macro rotina de atendimento realizada no 

setor de suporte ocorreram nas atividades acompanhamento das demandas internas pelo setor, 

planejamento de como direcioná-las e esclarecimentos de dúvidas, motivadas pela 

necessidade de maior controle das demandas. Por outro lado, o planejamento foi a atividade 

mais alterada no setor de requisitos. 

Por fim, a trajetória de construção da capacidade de cooperação externa não se 

comportou de acordo com o padrão de ciclo de vida das capacidades, dada a intensidade com 

que iniciativas de melhoria e mutações nas rotinas ocorreram em 2009 e visivelmente foram 

diminuindo ao longo dos anos até cessar, inicialmente no setor de cooperações, e 

posteriormente no setor de requisitos, não havendo mais iniciativas em 2013. 

Isto indica que o tempo necessário para a construção das capacidades não se observou 

neste caso: diante da intensidade com que iniciativas ocorreram em 2009, percebe-se que se 
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buscava construir a capacidade de cooperação externa mais rapidamente do que se deveria 

(COOL et al., 2012;  DIERICKX; COOL, 1989). Esta não obediência a um prazo de 

desenvolvimento da capacidade necessário para que houvesse um aprendizado inicial, deve-se 

ainda a ausência de experiência pela equipe em relação a este modelo de cooperação 

estabelecido e foi responsável por diversas instituições não terem conseguido inclusive iniciar 

implantação dos sistemas em 2010, fato reconhecido pela gestão da SINFO.  

A partir de 2010, a diminuição na frequência das iniciativas pode ser explicada pelo 

princípio da satisfação defendido por Winter (2000), de que a gestão, ao reconhecer que os 

objetivos são atingidos, diminui ou cessa os esforços de melhoria, o que parece ter ocorrido, 

principalmente com a justificativa de que os códigos dos sistemas SIG precisavam estar 

estabilizados para as cooperadas. 

A macro rotina de cooperação externa foi transformada principalmente em decorrência 

de mudanças na maneira com as demandas chegavam ao setor de requisitos e no planejamento 

interno, indicando ajustes importantes realizados entre o setor de requisitos, diretoria de 

sistemas e equipes de instituições cooperadas ao longo do processo. 

Em geral, grande parte das iniciativas de mudanças que ocorreu durante o ciclo de 

vida das três capacidades de TI foi de natureza organizacional, relacionada a alterações em 

definições e atribuições de funções entre as equipes, recebimento de demandas, necessidade 

de maior controle e gerenciamento dos processos de trabalho. Outras iniciativas de natureza 

tecnológica, relacionadas à documentação, capacitação e disponibilização dos sistemas 

também foram identificadas na pesquisa.   

Para responder ao terceiro objetivo específico estabelecido nesta pesquisa, qual seja: 

que recursos humanos e ativos de infraestrutura de TI complementares às rotinas 

organizacionais foram adotados nas iniciativas de melhoria das atividades relacionadas às 

capacidades de TI? foi possível constatar, para os recursos humanos complementares 

envolvidos, uma maior adoção do conhecimento técnico necessários em iniciativas de 

capacidade técnica de TI, voltados para a necessidade de se adotar novos ativos de TI nas 

atividades de desenvolvimento, para a realização da gestão e coordenação das equipes ou no 

compartilhamento de conhecimento com outras equipes.  
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Os resultados demonstram ainda que o recurso humano relacionado ao conhecimento 

negocial, embora utilizado em menor frequência que o técnico, foi necessário nas iniciativas 

desta capacidade116.  

Um importante ativo de TI complementar adotado nas iniciativas de melhoria das 

capacidades técnica foi a aplicação iproject, criada originalmente para suportar o processo de 

desenvolvimento. Esta foi responsável pela formalização e controle deste processo e pôde 

incorporar importantes funcionalidades enquanto o processo de desenvolvimento se alterava. 

Outros ativos de plataformas de software e hardware também foram relevantes. 

Quanto a capacidades de relacionamento interno e cooperação externa, constatou-se a 

importância da adoção dos recursos humanos complementares de conhecimento negocial – 

aqueles relacionados ao processo de trabalho incorporado nos sistemas SIG - já que os setores 

envolvidos nestas capacidades apoiam a adoção dos sistemas pelos usuários da UFRN e das 

instituições cooperadas, e precisam dar o respaldo a dúvidas ou encaminhamentos de 

correções e aprimoramentos adequados ou ainda envolvidos na transferência de conhecimento 

negocial com as instituições cooperadas.  

Assim, ao longo do tempo, os membros dos setores de requisitos e suporte precisaram 

se envolver em treinamentos e capacitações presenciais ou à distância, reuniões com usuários, 

esclarecimento de dúvidas com outros membros mais experientes, dentre outras iniciativas. 

Portanto, diferente do conhecimento técnico (geralmente complementar em co-presença e de 

natureza genérica com a macro rotina), muitas vezes trazidos por indivíduos recém-

contratados na SINFO, o conhecimento negocial precisou ser acumulado e disseminado 

internamente pelos membros das equipes, caracterizando-o como co-especializado: além de 

apoiar a evolução nas macro rotinas, também foi desenvolvido a partir desta experiência. 

Quanto ao conhecimento técnico, este recurso foi relevante nas iniciativas da 

capacidade de cooperação externa, motivada pela necessidade de se apoiar as equipes das 

instituições cooperadas em implantarem uma estrutura tecnológica adequada para que os 

sistemas SIG pudessem ser incorporados a estas organizações. Constatou-se inclusive, maior 

frequência na adoção do conhecimento técnico do que o negocial neste contexto. Tal recurso 

não foi adotado em iniciativas relacionadas à capacidade de relacionamento interno. 

                                                           
116 Isso parece demonstrar que, embora indivíduos das equipes de desenvolvimento tenham realizado atividades 
de levantamento de requisitos diretamente com os usuários, principalmente antes da equipe de requisitos existir 
(2004-2009), o conhecimento negocial parece não ter sido considerado a ponto de ter sido mais adotado nas 
iniciativas.  
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Constatou-se ainda que estas duas capacidades de relacionamento adotaram os ativos 

de TI complementares do tipo aplicações principalmente o repositório de documentação Wiki 

e o sistema de controle das atividades de desenvolvimento iproject. A adoção destas duas 

aplicações, que inicialmente eram genéricas e mais restritas quanto ao escopo, e com o tempo 

tornaram-se mais específicas da organização, caracterizam-nas como co-especializadas e de 

valor estratégico para a SINFO e se evoluíram com o processo de construção das capacidades 

organizacionais.  

Uma das limitações desta pesquisa diz respeito às rotinas organizacionais 

identificadas. Ao explicitar as ações componentes das rotinas através de entrevistas, o 

conhecimento implícito sobre como realizá-las, internalizados e não conscientemente 

disponível, comumente identificada através de observação, pode ter sido negligenciada, e 

maneira que algumas ações realizadas não puderam ser identificadas (GORGEON, 2009). 

Neste sentido, uma alternativa é capturar dados sobre o desempenho (sequência de 

ações) das rotinas no software iproject, que contém todas as ações realizadas pelos diferentes 

setores da SINFO. No entanto, isso se mostrou problemático, já que, embora esta aplicação 

exista desde 2007, nem todos os setores utilizavam esta ferramenta no início, e 

principalmente, ocorreram diversas mudanças nas funcionalidades do software, alterando 

denominações significados destas ações, além de não haver tantas obrigatoriedades de 

cadastro no início de sua adoção. Estes fatores impediram que se pudessem comparar as 

rotinas ao longo do tempo. 

Outra limitação se relaciona a maneira com que a pesquisa foi realizada, de maneira 

retrospectiva e não realizada enquanto eventos ocorriam, já que isto leva a uma maior ênfase 

nos acontecimentos mais recentes do que naqueles anteriores. 

Enquanto proposta para futuras pesquisas, e diante do reconhecimento das limitações 

próprias dos estudos de caso únicos, sugere-se a extensão deste trabalho através da 

comparação entre capacidades similares de TI de diferentes organizações, de maneira a se 

compreender como os estágios de ciclo de vida das capacidades ocorrem em cada 

organização. 

Isto pode ser realizado inclusive entre as organizações cooperadas, dando à SINFO 

possibilidade de compreender como sua capacidade de cooperação externa tem influenciado 

no desenvolvimento de capacidades técnicas e de relacionamento internos destas 

organizações. 

Vale salientar ainda que esta tese não tratou de alguns conceitos, embora reconheça a 

importância destes, mas que tornariam o escopo da pesquisa além do que seria possível. 
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Compreender como o processo de aprendizado explicitado pelos indivíduos nas rotinas ocorre 

enquanto a capacidade é construída, por exemplo, não é tratada nesta pesquisa (ZOLLO; 

WINTER, 2002).  

Esta pesquisa também não busca entender o impacto ou efeito da complementaridade, 

rotinas ou capacidades organizacionais em medidas de desempenho financeira ou operacional, 

já que tem seu foco voltado para um processo anterior a este, criação de desenvolvimento das 

capacidades. Por se tratar de estudo de caso único, não se pretende ainda realizar comparações 

ou medidas de heterogeneidade entre organizações distintas. Tais limitações apontam para 

possibilidade de futuros trabalhos que incorporem estas temáticas aos estudos sobre o ciclo de 

vida das capacidades de TI. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – ROTEIRO DAS FASES I E II DA PESQUISA 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS 
CAPACIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) COM MEMBROS DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA DA UFRN 

Este roteiro de entrevista é parte de uma pesquisa acadêmica referente à elaboração da tese 
para obtenção do título de doutor em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte.  

O objetivo da pesquisa é analisar a contribuição dos ativos de TI e recursos organizacionais 
complementares para a criação e desenvolvimento de capacidades de TI que deram suporte à 
estratégia de disseminação dos Sistemas Institucionais Integrados de Gestão pela UFRN e em 
instituições de ensino superior federais parceiras. 

Esta fase da pesquisa objetiva identificar marcos temporais (históricos) relevantes bem como 
capacidades de TI relevantes para a criação e disseminação dos sistemas integrados 
institucionais de gestão (SIG) da UFRN. 

PARTE I – PERFIL DO ENTREVISTADO E IDENTIFICAÇÃO DOS MARCOS 
HISTÓRICOS 

1) Qual o seu nome completo e que função profissional você ocupa atualmente? 
2) Que função profissional você ocupou na SINFO desde que os sistemas SIG 

começaram a ser desenvolvidos ou que você entrou para esta organização?  
3) Você considera os sistemas integrados institucionais de gestão (SIG) criados e 

disseminados pela UFRN como um caso bem-sucedido? Por quê? 
4) Que eventos/marcos históricos você pode listar como relevantes na criação e 

disseminação dos sistemas SIG da UFRN? Por favor, liste o ano da ocorrência, 
descrevendo-a. 

PARTE II – IDENTIFICAÇÃO DA(S) CAPACIDADE(S) DE TI 

5) Leia atentamente as definições de capacidades relacionadas a TI listadas abaixo, 
provenientes da literatura. 
 

CAPACIDADE DEFINIÇÃO REFERÊNCIAS 
Capacidade de 

Relacionamento 
Externo 

Habilidade organizacional em gerenciar relações entre a 
função de TI e clientes, parceiros ou fornecedores, externos 
à organização. Envolve atividades para entender e colaborar 
com os clientes e desenvolver respostas em tempo as suas 
necessidades. 

(WADE; HULLAND, 
2004) (RAPP; 
TRAINOR; 

AGNIHOTRI, 2010) 
(BHARADWAJ; 
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SAMBAMURTHY; 
ZMUD, 1999) 

Capacidade de 
responder ao ambiente 

Habilidade organizacional de criar inteligência a partir de 
informações de fontes externas e disseminar esta inteligência 
dentro da organização, respondendo rapidamente a este 
aprendizado. 

(WADE; HULLAND, 
2004) (DAY, 1994) 

(KOHLI; JAWORSKI, 
1990) 

Capacidade de 
integração entre a TI e 

a organização 

Habilidade organizacional da área de TI em compreender as 
necessidades dos usuários e gerentes da organização e que 
estes entendam o potencial da TI possibilitando satisfação e 
sentimento de propriedade (onwership) pelos usuários 

(BHATT, G. D.; 
GROVER, 2005) 

(BHARADWAJ et al., 
1999) (FEENY; 

WILLCOCKS, 1998) 
Capacidade de 
Planejamento e 
Mudança em SI 

Habilidade organizacional em planejar padrões e arquitetura 
tecnológicas que respondam às necessidades futuras da 
organização, e gerenciar mudanças resultantes destas 
escolhas. 

(WADE; HULLAND, 
2004) (FEENY; 

WILLCOCKS, 1998) 
(RAVICHANDRAN; 

LERTWONGSATIEN, 
2005) 

Capacidade Técnica em 
TI 

Habilidade organizacional em projetar e desenvolver 
sistemas de informações efetivos, a partir da gestão e uso 
das habilidades técnicas dos profissionais, ativos de 
conhecimento organizacionais e de integração de tecnologias 
e arquitetura. 

(HULLAND; WADE; 
ANTIA, 2007) 

(PICCOLI; IVES, 2005) 

Capacidade de 
Pesquisa e 

Desenvolvimento em 
TI 

Capacidade em desenvolver ou experimentar novas 
tecnologias bem como um nível de alerta a tendências e 
tecnologias emergentes que possibilite à organização ter 
vantagem dos novos avanços. 

(WADE; HULLAND, 
2004) 

Capacidade de 
Operações em TI 

efetivas 

Habilidade em fornecer operações de TI contínuas, evitando 
altos custos persistentes e excedentes, downtimes 
desnecessários e falhas nos sistemas. 

(ROSS; BEATH; 
GOODHUE, 1996;  

WADE; HULLAND, 
2004) 

Capacidade de 
Infraestrutura de TI 

Flexível  

Habilidade organizacional da infra de TI adaptar-se a 
requisitos de negócios em mudança através da escalabilidade 
(expansão de capacidades) ou modularidade 
(incorporação/exclusão de elementos da infra). 

(FINK; NEUMANN, 
2009) (BHATT, G. et al., 
2010) (LIU et al., 2013) 

 
Quais destas capacidades você considera relevante para a criação e disseminação dos 
sistemas institucionais integrados de gestão da UFRN? (caso considere pertinente 
detalhar alguma destas capacidades, fique à vontade). Para ser considerada uma 
capacidade organizacional, esta deve responder de maneira afirmativa a 5 questões, 
justificando-as. 
 

É uma habilidade organizacional? 
É realizada através de tarefas coordenadas? 

Tem um resultado específico? 
É formada por rotinas (em processos padronizados e repetíveis)? 
Possui um desempenho satisfatório e minimamente confiável? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DA FASE III DA PESQUISA 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS PARA COMPREENSÃO DA TRAJETÓR IA DE 
EVOLUÇÃO DAS CAPACIDADES TÉCNICA, DE RELACIONAMENTO  INTERNO 

E DE COOPERAÇÃO EXTERNA 

 

Este roteiro de entrevista é parte de uma pesquisa acadêmica referente à elaboração da tese 
para obtenção do título de doutor em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte.  

O objetivo da pesquisa é analisar a contribuição dos ativos de TI e recursos organizacionais 
complementares para a criação e desenvolvimento de capacidades de TI que deram suporte à 
estratégia de disseminação dos Sistemas Institucionais Integrados de Gestão pela UFRN e em 
instituições de ensino superior federais parceiras. 

Esta é a etapa II da entrevista e objetiva traçar a trajetória de desenvolvimento das 
capacidades organizacionais habilitadas pela TI, técnica de relacionamento interno e de 
cooperação externa, relevantes para a criação e disseminação dos sistemas integrados 
institucionais de gestão (SIG) da UFRN. 

MODELO I – Caso seja um entrevistado de uma instituição externa ou unidade 
organizacional da UFRN externa à SINFO 

1) Qual o seu nome completo e que função profissional você ocupa atualmente? Ocupou 
outras funções desde o início do relacionamento entre sua instituição/unidade 
organizacional e a SINFO? Quais?  

2) Você considera o relacionamento entre a sua instituição e a SINFO/UFRN como 
satisfatório? Por quê? 
(Como você avalia o relacionamento atual entre sua instituição e a SINFO/UFRN? 
Qual o critério que você considera para qualificar este relacionamento?) 
(Que indicadores de desempenho você poderia exemplificar como representando as 
atividades neste relacionamento?)  

3) Você poderia detalhar como ocorrem as interações entre a sua instituição e 
SINFO/UFRN atualmente? Quais as rotinas ou processos que caracterizam este 
relacionamento? 
 Em que ano a sua instituição passou a fazer parte da rede IFES? Como este 
relacionamento teve início? 

4) Neste momento inicial, você considera que já havia uma clara intenção por parte da 
SINFO/UFRN em estabelecer este relacionamento (era um objetivo institucional)? 
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5) A partir de quando você percebeu que este relacionamento passou a ser baseado em 
rotinas (padrões, processos), apresentou um desempenho satisfatório e minimamente 
confiável, como uma habilidade organizacional (e não individual), realizado através de 
tarefas coordenadas e com resultado específico? 

6) Você poderia detalhar como ocorriam as interações (rotinas/processos) entre a sua 
instituição e a SINFO/UFRN neste início de relacionamento?  

7) Desde então, como estas rotinas/processos de interações mudaram e quais as razões 
destas mudanças? 

8) Desde o início do relacionamento, que iniciativas ocorreram por parte da 
SINFO/UFRN para melhoria no desempenho deste relacionamento? 

9) Que outros eventos/ marcos históricos você considera como relevantes (positivo ou 
negativos) neste relacionamento desde o início até o momento atual? 

 

MODELO II: caso seja um entrevistado funcionário atual ou ex-funcionário da SINFO 

1) Qual o processo de trabalho (rotina), sequência de atividades, realizada quando você 
passou a fazer parte da SINFO? 

2) Como esta rotina (sequência de atividades) mudou ao longo do tempo? 
3) Como o grupo inicial foi formado e qual era o objetivo? 
4) Quando (tempo) e em que circunstância (evento/situação) você percebeu que este 

objetivo foi (minimamente) atingido? 
5) Neste momento, havia uma rotina, habilidade organizacional, tarefas coordenadas e 

desempenho confiável e minimamente satisfatório? 
6) Que iniciativas/alternativas (pela equipe, SINFO ou UFRN) foram buscadas para se 

melhorar o desempenho das atividades desta capacidade? Por favor, descreva datas e 
eventos/situações. 

7) Elas foram todas bem sucedidas? Quais não foram bem sucedidas?  
8) Estas iniciativas continuam ou o desempenho atualmente está mais estável? Desde 

quando? 
9) Como você desenharia este desempenho em um gráfico? 
10) Você se recorda situações em que o conhecimento técnico e negocial relevantes para 

atividades das capacidades foram usados nestas iniciativas? 
11) Você se recorda situações em que aplicações de TI e infraestrutura de TI relevantes 

para atividades das capacidades foram usados nestas iniciativas? 
12) Existem outras situações relevantes não comentadas? 

 


