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RESUMO 

 
Cada vez mais, a Tecnologia da Informação (TI) vem sendo utilizada para dar sustentação às 
estratégias de negócio, ocasionando aumento da sua relevância. Por isso, a Governança de TI 
é vista como uma das prioridades das organizações. A busca pelo alinhamento estratégico 
entre negócio e TI é debatida como um fator relevante para o sucesso das organizações, mas 
normalmente os principais gestores de negócio relutam em assumir a responsabilidade das 
decisões que envolvem a TI. Tudo isso, devido à complexidade de sua infraestrutura. A 
computação em nuvem vem sendo vista como um elemento capaz de auxiliar na implantação 
das estratégias organizacionais, em virtude de suas características permitirem uma maior 
eficiência e agilidade da área de TI, sendo considerada como um novo paradigma 
computacional. O objetivo do estudo é analisar as relações entre os arranjos de governança de 
TI e o alinhamento estratégico com a infraestrutura como serviço (IaaS) da computação em 
nuvem pública. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa exploratória, descritiva e 
inferencial com abordagem ao problema da pesquisa de forma quantitativa, utilizando o 
método survey descritiva e de corte transversal. Foi utilizado um questionário eletrônico 
aplicado aos Associados do ISACA dos chapters do Estado de São Paulo e Distrito Federal, 
totalizando 164 respondentes. O instrumento utilizou como base as teorias de Weill e Ross 
(2006) para matriz de arranjo de governança de TI; Henderson e Venkatraman (1993) e 
Luftman (2000) para modelo de maturidade do alinhamento estratégico e NIST (2011 b), 
ITGI (2007) e CSA (2010) para maturidade da infraestrutura como serviço (IaaS) pública em 
suas características essenciais.  No tocante aos principais resultados, esta pesquisa comprovou 
que com a IaaS pública as estruturas de tomada de decisão foram alteradas, havendo uma 
maior participação dos altos executivos em todas as cinco decisões-chave de TI (matriz de 
arranjo de governança de TI), inclusive decisões mais técnicas como arquitetura e 
infraestrutura de TI. Foi observada, também, a diminuição na participação dos especialistas de 
TI, caracterizando-se o processo de decisão com o arquétipo duopólio (decisão 
compartilhada).  No quesito alinhamento estratégico foi observado que este é alterado com a 
computação em nuvem, tendo as organizações com IaaS pública uma maturidade do 
alinhamento estratégico com diferença estatisticamente significativa e superior, quando 
comparada com as organizações sem IaaS.  A maturidade da IaaS pública se encontra no nível 
intermediário (nível 3 – “processo definido”), tendo a elasticidade e mensuração obtido o 
nível 4 – “gerenciado e mensurável”. Diante disso, foi possível inferir que nas organizações 
com IaaS pública há correlações entre as decisões-chave e a maturidade da IaaS, 
principalmente em princípios, arquitetura e infraestrutura de TI e com os arquétipos que 
envolvem altos executivos e especialistas de TI, além da correlação entre a maturidade do 
alinhamento estratégico e a maturidade da IaaS pública. Portanto, quanto maior o alinhamento 
estratégico, maior a maturidade da IaaS pública e vice-versa.   
 
Palavras-chave: Governança de TI. Alinhamento Estratégico. Matriz de Arranjo de 
Governança. Computação em Nuvem. Infraestrutura como Serviço.    
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ABSTRACT 

 
Increasingly, the Information Technology (IT) has been used to sustain the business 
strategies, causing increased its relevance. Therefore IT governance is seen as one of the 
priorities of organizations at the time. The search for strategic alignment between business 
and IT is debated as a factor for business success, but even with that importance, usually the 
main business managers are reluctant to take responsibility for decisions involving IT, mainly 
due to the complexity of your infrastructure. Since cloud computing is being seen as an 
element capable of assisting in the implementation of organizational strategies, because their 
characteristics enable greater efficiency and agility in IT, and is considered as a new 
computing paradigm. The main objective of the analyze the relationship between IT 
governance arrangements and strategic alignment with the infrastructure as a service (IaaS) of 
public cloud computing. Therefore, an exploratory, descriptive and inferential was developed, 
with approach to the problem of quantitatively research, with descriptive survey method and 
cross section. An electronic questionnaire that was applied to the ISACA chapters Associates 
of São Paulo and the Distrito Federal, totaling 164 respondents was used. The instrument used 
based on the theories of Weill and Ross (2006) for array of IT governance arrangement; 
Henderson and Venkatraman (1993) and Luftman (2000), for maturity of the strategic 
alignment model; and NIST (2011 b), ITGI (2007) and CSA (2010) for infrastructure maturity 
as a service (IaaS) public in its essential characteristics. As regards the main results, this 
research proved that with public IaaS decision-making structures have changed, with a greater 
participation of senior executives in all five key IT decisions (IT governance arrangement 
array) including more technical decisions as architecture and IT infrastructure. With increased 
participation of senior executives the decrease was also observed in the share of IT specialists, 
characterizing the decision process with the duopoly archetype (shared decision). With regard 
to strategic alignment, it was observed that it changes with cloud computing, and 
organizations with public IaaS, a maturity of strategic alignment with statistically significant 
and greater difference when compared to organizations without IaaS. The maturity of public 
IaaS is at the intermediate level (level 3 - "defined process"), with the elasticity and 
measurement achieved level 4 - "managed and measurable" It was also possible to infer in 
organizations with public IaaS, there are positive correlations between the key decisions and 
the maturity of IaaS, especially at the beginning, architecture and infrastructure, and the 
archetypes involving senior executives and IT specialists. In the correlation between the 
maturity and mature strategic alignment of public IaaS therefore the higher the strategic 
alignment, the greater the maturity of the public IaaS and vice versa. 
 
 
Keywords: IT Governance. Matrix Governance arrangement. Strategic alignment. Cloud 
computing. Infrastructure as a Service.!
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1 INTRODUÇÃO 

 

A tecnologia da informação (TI) vem desempenhando um papel importante no 

ambiente empresarial devido às organizações possuírem grande parte de suas transações 

comerciais em ambientes informatizados e, normalmente, pelo seu elevado custo.  Ela está a 

cada dia mais presente nos pontos da cadeira de valor das organizações, permitindo o suporte 

das atividades e das ligações entre elas (PORTER, 1999). Outro fator de destaque é a 

migração de um papel de suporte administrativo para a função de um suporte estratégico 

(LAURINDO; ROTONDARO, 2006). 

 Para Weill e Ross (2006), a TI deve ser compreendida de forma ampla e com uma 

abrangência das mais variadas formas de investimento de uma organização, com o intuito de 

agregar valor com a utilização de recursos tecnológicos (que podem ser ocasionados através 

de cortes de despesas com a automatização de processos organizacionais e/ou industriais), 

atendimento as normas e regulamentações e administração, gerenciamento, e 

compartilhamento de informações com a cadeira produtiva.  

A TI é vista hoje como uma função cada vez mais indispensável na busca pela 

efetividade, seja no âmbito de organizações públicas ou privadas. Isso é consequência da 

sustentação gerada tanto para as unidades organizacionais horizontalmente, quanto às 

estratégias desenvolvidas e colocadas em prática pela organização de maneira verticalizada. 

Essas estratégias podem ser convertidas em realidade, efetivamente, através de tecnologias 

como computação em nuvem, big data, dentre outras (MEDEIROS JÚNIOR, 2014). 

Algumas pesquisas vêm demonstrando como a tecnologia da informação pode auxiliar 

na criação de ambientes organizacionais que integrem os recursos de informática com as 

estratégias de negócio das organizações. Essa integração passa, necessariamente, pela 

governança de TI. Artigos e pesquisas, publicados no Brasil, sugerem esse tema como uma 

das principais prioridades das empresas brasileiras na atualidade. Embora no país exista ainda 

um número pequeno de publicações que tratam do assunto Governança e Gestão de TI, o tema 

vem ganhando maior atenção e interesse, um exemplo é a criação no ano de 2009, na Divisão 

Acadêmica ADI – Administração da Informação do ENANPAD, do tema “Governança e 

Gestão de Tecnologia da Informação”. 

Conforme Lunardi, Becker e Maçada (2012), esse interesse crescente dos acadêmicos 

e executivos pelo tema tem sido um indicador da mudança do papel e do crescimento da 
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importância que a TI representa para as organizações e, consequentemente, da necessidade de 

garantir que ela seja efetivamente gerenciada.  

Segundo Veras (2009), a TI é a “cola” que possibilita as mais variadas organizações 

trabalharem em conjunto com uma finalidade, além de possibilitar ao cliente um maior valor 

agregado, que sozinhas não conseguiriam. Domingues (2004) contribui afirmando que a TI 

deixou de ser um simples coadjuvante no ambiente organizacional para se tornar um dos 

principais atores para obtenção do sucesso na estratégia das organizações.  

Já Jaeger-Neto et al. (2009) afirmam que há uma crescente dependência das 

organizações com a TI, e os altos custos dos projetos que envolvem a tecnologia da 

informação fazem com que ela tenha um impacto marcante no negócio. Ela está totalmente 

atrelada as operações da organizações (BOWEN et al. 2007). Abreu (2009) tece, através de 

pesquisa realizada entre agosto de 2008 e abril de 2009, que os investimentos nessa área vêm 

aumentando. Foi observado que 6% do faturamento líquido das empresas é aplicado em 

gastos e investimentos com a Tecnologia da Informação, sendo quase o dobro do que era 

investido na década de 90. 

Corroborando com esse pensamento sobre o aumento da sua importância para o 

negócio, Weill e Ross (2006) acrescentam que a influência no desempenho empresarial 

continuará a crescer, quer seja na empresa que se concentra na eficiência, na inovação, no 

crescimento, na responsabilidade dos clientes, quer seja na integração dos negócios. A TI 

passou a ser elemento fundamental para a competitividade do negócio. Todavia, existe uma 

vertente do pensamento organizacional afirmando que a TI hoje em dia já é considerada uma 

commodity, devido às organizações já terem-na de forma estruturada, na qual já não gera uma 

vantagem competitiva (CARR, 2003). 

Os investimentos na área de tecnologia da informação normalmente são elevados e 

existem dificuldades em mensurá-los, mesmo assim, para Weill e Ross (2006), a informação e 

a TI estão entre os principais ativos de uma organização e, normalmente, os menos 

entendidos, além de ser uma área com crescimento em investimentos e evidências, 

proporcionando um aumento nos lucros da organização. Devido essa importância é necessário 

tornar a TI mais profissional. Nesse caminho, a governança de TI necessita ser levada em 

consideração. 

Weill e Ross (2006) entendem a governança de TI como um agregado de práticas de 

gestão de TI, que tem como principais objetivos equilibrar os riscos e oportunidades em 

ambientes competitivos, facilitar a tomada de decisão, controlar custos, pessoas, contratos, 
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garantir o fornecimento de serviços de terceiros, além de ficar claro quem são os tomadores 

de decisão. Outro aspecto relevante, as empresas que possuem bons modelos de governança 

de TI apresentam resultados superiores aos de seus concorrentes, sobretudo devido ao fato de 

tomarem as melhores decisões sobre ela de forma consistente. Os autores afirmam ainda, que 

a implantação da governança de TI não é tarefa fácil e que a complexidade e a dificuldade de 

explicá-la é uma das mais sérias barreiras ao seu aprimoramento. Para Peterson (2004), a 

governança de TI é um tema ainda não muito entendido entre os profissionais da área, mesmo 

ele se tornando rapidamente popular, existem limites obscuros e pouco compreendidos. 

Frequentemente em grandes empresas, as decisões muitas vezes são tomadas por 

comitês, sendo a TI parte integrante na definição das estratégias organizacionais. A 

governança de TI, dentro do ambiente organizacional, apresenta uma maneira de tratá-la de 

forma colegiada, porque há um poder e participação nas decisões por parte dos gestores de 

negócio, garantindo assim um aumento na sua efetividade, consequentemente, um reflexo no 

desempenho empresarial, pois a TI passará a agregar maior valor ao negócio (ALBERTIN; 

ALBERTIN, 2010).  

Weill e Ross (2005) afirmam que, práticas como participação nas decisões estratégicas 

da organização, elaboração e aprovação dos projetos da área de TI fazem com que exista uma 

busca entre alinhar os investimentos de TI com as estratégias de negócio, valores e cultura 

organizacional.  

Albertin e Albertin (2010) complementam afirmando que os executivos de TI 

precisam ter uma estrutura para analisar os investimentos de TI e métricas para definir seu 

sucesso, além do alinhamento entre as estratégias de negócio e de TI. Desse modo, permitem 

que iniciativas geradas e o processo de decisão sejam direcionados nos esforços já 

estabelecidos pela organização. Um item importante para a estratégia de TI é a governança, 

pois ficam definidos de uma forma mais clara a autoridade por recursos, o risco, a questão de 

resolução de conflitos e as responsabilidades de TI. Estas acabam sendo compartilhadas com 

a área de negócio e não somente com a área de TI, porém é relevante que os gestores de 

negócio conheçam a sua governança.  

Conforme afirmam Weill e Ross (2005, p. 13), algo que agrava os problemas 

relacionados a governança é o fato que a maioria dos altos executivos não possuem 

familiaridade com sua governança e/ou com o processo de tomada de decisão na TI. “Em 

média, os Chief Information Officer (CIO) de nosso estudo estimaram que somente 38% dos 

administradores em cargos de liderança em suas empresas poderiam descrever com precisão 
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sua Governança de TI”. Diante disso, essa relação entre governança corporativa e governança 

de TI é relevante.  

Silva e Magalhães Filho (2005) referem que a governança corporativa e a governança 

de TI acabam por influenciar no desempenho organizacional, inclusive os resultados 

financeiros (LUNARDI, 2012). Embora exista uma diferença, enquanto a governança 

corporativa objetiva a tomada de decisão estratégica que direcionam o caminho da empresa, a 

governança de TI tem por objetivo a tomada de decisões sobre investimento e priorização da 

TI. 

Para se alcançar uma boa governança de TI, questões como o papel e 

responsabilidades dos tomadores de decisão que envolvem a TI é um fator fundamental (VAN 

GREMBERGEN; DE HAES; GULDENTOPS, 2004). Lunardi (2008) contribui destacando 

que tanto o Conselho de Administração (board) como as diretorias da área de TI exercem 

papel relevante para assegurar a governança da tecnologia. A responsabilidade compartilhada 

entre dirigentes de TI e dirigentes do negócio nas decisões de TI dão sustentação ao valor de 

negócios da TI (PETERSON, 2004). 

Um problema descrito por Weill e Ross (2010) é que, mesmo com as implicações 

estratégicas das decisões sobre o financiamento da área de TI, os principais gestores das 

organizações relutam em assumir a responsabilidade das decisões de TI, deixando-as a cargo 

dos gestores de TI. Este fato, também observado por Mendonça et al. (2013), em sua pesquisa 

sobre governança de TI em instituições públicas e privadas, salienta as decisões que envolvem 

aspectos mais técnicos da TI. Lunardi (2008) pontua que as decisões relacionadas à TI 

necessitam ser bem definidas, gerenciadas e supervisionadas pela alta administração da 

empresa e não apenas pela área tecnológica, sendo a governança um importante instrumento 

de gerenciamento. Já o estudo de Walters (2013) revelou que em 29 países, 83% dos gestores 

de TI relataram que o departamento de TI não é envolvido no processo de tomada de decisão 

para aquisição de soluções como, por exemplo, de computação em nuvem. 

O aumento da importância da TI no segmento corporativo acarreta reflexões e uma 

maior atenção às questões vinculadas ao crescimento de investimentos na área. Neste percuso, 

agrega valor ao negócio, análise de risco, controle dos custos, gerenciamento dos serviços 

terceirizados, necessidade da manutenção das competências (recursos humanos) na 

organização, necessidade de transparência  nas decisões e ações efetuadas, além de ser 

necessário permitir uma certa flexibilidade para não deixar a TI rígida demais e com 

dificuldades de ações rápidas e necessárias em procedimentos estratégicos. Todas essas 
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questões fazem com que os temas governança de TI e alinhamento estratégico ganhem espaço 

considerável no ambiente acadêmico e corporativo. 

A temática de alinhamento estratégico (AE) é relevante para o estudo da governança 

de TI. Na realidade é o ponto central. Conforme afirma Rigoni (2010), a importância do 

alinhamento estratégico da área de TI com outros segmentos da organização vem sendo 

discutido desde 1970. Entretanto, somente com o trabalho de Henderson e Venkatraman 

(1993) esse conceito começou a ser sistematicamente entendido e implementado pelos 

gestores. O tema AE vem ganhando relevância para os pesquisadores. Nota-se o destaque de 

pesquisas que abarcam novos fatores influenciando o alinhamento estratégico. 

 O aumento da relevância do AE, também é observado no aspecto de conhecimento 

dos gestores de negócio da área técnica de TI e da arquitetura de TI. Weill e Ross (2006) 

abordam a temática da arquitetura de TI, na qual há um conjunto de elementos, que vão desde 

os dados até a infraestrutura tecnológica para permitir o alcance das metas organizacionais. 

 Contribuindo com esse pensamento, Medeiros (2014) afirma que a preocupação com 

essa arquitetura é direcionada, especificamente, para a parte de infraestrutura de TI, que 

sustenta os serviços / produtos disponibilizados para a organização, além de atenderem à 

continuidade e estratégias do negócio. 

Essa preocupação com a arquitetura favorece o aumento a cada dia no ambiente 

corporativo e acadêmico da computação em nuvem (Cloud Computing). Esta vista por muitos 

como uma evolução da área de TI. Segundo Taurion (2013), a TI vem evoluindo, 

principalmente a computação em nuvem, na qual ocorre um amadurecimento do seu próprio 

conceito. As mudanças estratégicas proporcionadas pela adoção da computação em nuvem 

devem extrapolar a TI, envolvendo o negócio em si. De acordo com Medeiros Júnior (2014), 

a TI está vivenciando um processo de evolução, passando de uma orientação mais tradicional, 

vinculada ao suporte de atividades organizacionais e operacionais, para uma atuação efetiva 

mais estratégica, sendo utilizada também como uma provedora de inovações no mercado. 

A TI sofreu vários processos de transformação e evolução, desde a década de 60, 

quando, segundo Reinhard (1996), iniciou-se efetivamente o uso da TI e existiam poucos 

tipos de hardware, software e limitação de mão-de-obra qualificada. 

 Na década de 70, existiu um aumento da influência e dos benefícios proporcionados 

pela TI. De acordo com Brito (1996), a TI começou a ser utilizada como recurso 

organizacional estratégico, bem como existiu o aumento do poder de processamento dos 

dados e estímulo a construção de sistemas de apoio à decisão. 
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Conforme Laurindo (2008), o termo TI se firma mais fortemente na década de 80. 

Reinhard (1996) complementa afirmando que nessa década mudanças no ambiente externo 

das empresas foram adotadas as terceirizações, sistemas interorganizacionais e 

desenvolvimento de sistemas considerando aspectos econômicos, legais, políticos e culturais. 

Essas variáveis geraram o aumento significativo da dependência da TI (BRITO, 1996). 

Na década de 90, a TI passou verdadeiramente a ser considerada na organização como 

um centro da estratégia empresarial (REINHARD, 1996). Na opinião de Brito (1996), a TI 

permitiu a transformação dos negócios, assumindo uma colocação mais estratégica. Essa 

evolução da TI está relacionada com várias mudanças no hardware, software e nas 

metodologias de utilização da TI. Vivemos nos dias atuais a denominada era da computação 

onipresente. Neste cenário, o objetivo principal é a integração eletrônica; os clientes primários 

são como equipes de colaboração; a justificativa é a eficácia organizacional e a fonte de 

sustentação da TI é proporcionada por estruturas próprias e terceirizadas (LAURINDO, 

2008). Para Velte, Velte e Elsenpeter (2010), a computação em nuvem tem essa característica 

da onipresença, pois ela está em todo lugar. 

De acordo com Taurion (2009), alguns consideram a computação em nuvem como 

iniciativas já utilizadas no passado, como outsourcing e grid computing, todavia na realidade 

ela é uma evolução natural da própria TI, através da convergência de várias tecnologias e 

conceitos, como grid computing, utility computing, virtualização e autonomic computing.  

Marston et al. (2011) corroboram que a computação em nuvem representa uma 

convergência de duas grandes tendências em tecnologia da informação: a eficiência de TI, em 

que o poder dos computadores modernos é utilizado de forma mais eficiente através de 

hardware altamente escalável e recursos de software e a questão da agilidade/rapidez dos 

negócios, em que a TI pode ser usada como um ferramenta competitiva através de rápida 

implantação, processamento em lote paralelo, uso de análise de computação intensiva de 

negócios e aplicações móveis interativas que respondem em tempo real as necessidades do 

usuário.  

A computação em nuvem sinaliza um novo paradigma computacional, gerando uma 

mudança significativa na indústria de computação, algo similar ao que aconteceu na 

sociedade com a chegada da energia elétrica. A cloud provocará impactos significativos na 

maneira como as empresas usam a TI e como os fornecedores vendem a TI (TAURION, 

2009). Questões que envolvem segurança da nuvem já estão superadas, sendo agora a 

interoperabilidade o eixo da discussão, ademais definição de padrões abertos e adoção de 
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melhores práticas de governança em nuvem (TAURION, 2013). Ramalho (2012) apresenta a 

existência de grupos de pesquisa espalhados pelo mundo com intuito de entender este novo 

conceito e suas implicações para as organizações e para a sociedade. Já no ambiente 

empresarial estima-se uma taxa de utilização atual das organizações de recursos de 

computação em nuvem na ordem de 9% (FARREL, 2010). 

Essa utilização nas organizações vem aumentando gradativamente. Para Marston et al. 

(2011), a computação em nuvem permite que as empresas sejam capazes de usar as 

ferramentas computacionais de forma rápida e com uma escalabilidade rápida, ao mesmo 

tempo que reduz a necessidade de grandes investimentos iniciais que caracterizam a área de 

TI, principalmente a parte de infraestrutura (redes, hardware, software). 

A computação em nuvem também vem levantando questionamentos sobre os riscos de 

sua utilização. Paquette, Jaeger e Wilson (2010) buscaram identificar os riscos da computação 

em nuvem no Governo Federal Americano. Afirmaram ainda que enquanto os CIOs do 

governo são capazes de governar e controlar os itens dentro de suas agências e departamentos, 

o principal desafio apresentado pela computação em nuvem é a dificuldade que existe em 

gerenciar e controlar plenamente os provedores de nuvem fora do governo. Para isso é 

importante a necessidade de acordos de nível serviço (Service Level Agreement – SLA) fortes 

e um profundo conhecimento dos riscos da computação em nuvem 

O NIST (2011b) conceitua a computação em nuvem como um modelo que permite 

conveniência, pois é possível acessar de qualquer lugar recursos computacionais e utilizá-los 

sob demanda. Também vale ressaltar que quando se fala de recursos computacionais da 

nuvem é relevante discutir questões relacionadas com a terceirização na área de TI, que para 

Paisittanand e Olson (2006) e Lacity e Hirschhein (2001) vêm sendo adotada pelas 

organizações por alguns motivos, dentre eles a redução dos custos e a permissão de uma 

maior atenção das organizações nas suas atividades fim. Há no brasil, uma onda de 

terceirização de parte das atividades de TI (GAMA, 2006). 

 Em contrapartida, Abreu (2009) tece que essa prática pode levar a TI a ser tratada 

como uma commodity,  além de alguns outros riscos como vazamento de dados para os 

concorrentes, dificuldade no desenvolvimento de novas tecnologias e contratos de acordo de 

nível de serviço (SLA) com falhas (PRADO; TAKAOKA, 2002; AUBERT; RIVARD, 

PATRY, 2003; COHEN; YOUNG, 2006; ABREU, 2009).  

Conforme afirma Abreu (2009), os riscos da terceirização da TI, bem como da adoção 

de novas tecnologias da informação em organizações nas quais existam uma dependência da 
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TI, podem trazer ameaças para as estratégias das organizações, principalmente caso não sejam 

administradas de forma eficiente.  

Além das questões de riscos e de adoção de novas tecnologias, Veras (2012) levanta 

alguns questionamentos sobre a utilização da TI e sua relação com o negócio. Para o autor, se 

processos de negócio são modificados em detrimento de estratégias que se alteram com uma 

constância, devido principalmente às mudanças do ambiente organizacional (fatores internos 

e externos), por que não ter uma TI flexível que permita a rápida reconfiguração da 

organização? Será que a TI permite uma flexibilidade das organizações ou existe um 

“engessamento” ocasionado pelos processos de TI? A forma como a TI está configurada 

dentro de boa parte das organizações permite a entrega de serviços, resultante da qualidade 

dos seus processos internos, com a qualidade negociada? Será que a forma que a TI é 

financiada é a mais adequada?  

Em vista disso, a tomada de decisão sobre investimentos ou contratação de TI engloba 

vários dilemas que fazem com que o gestor pondere consideravelmente sobre sua capacidade 

de investimento, seus objetivos estratégicos e quanto aos movimentos de seus competidores, 

sobretudo porque a TI é um recurso caro e perecível. Nesse sentido, a decisão sobre como 

investir assume grande relevância (SANCHEZ; ALBERTIN, 2008). 

Gonçalves et al. (2009) pontuam que há disponibilidade de recursos de TI para 

qualquer tipo de organização, entretanto a capacidade de investimentos é que determinará a 

complexidade de suas soluções e que o fator determinante para a escolha da tecnologia se dá 

pela compreensão das estratégias definidas pela organização e das implicações dessa escolha 

sobre as variáveis estratégicas. 

A utilização da TI de forma eficaz, de maneira a possibilitar o retorno dos 

investimentos feitos e alinhamento com as estratégias organizacionais, começa por uma 

implementação adequada da governança de TI. Conforme afirmam Weill e Ross (2006, p. 

87), a “Governança de TI pode ser caótica”, pois ela requer uma série de procedimentos, 

debates, negociações, críticas construtivas, educação mútua, e em muitas ocasiões há 

frustração. Para os autores as empresas implementam seus arranjos de governança através de 

três mecanismos de governança:  

a) estruturas – Unidades e papéis organizacionais responsáveis por tomar decisões de 

TI, como comitês gestores, equipes executivas e gerentes de relacionamento entre negócios e 

TI. Empresas com governança de TI eficaz acabam mesclando estruturas de tomadas de 

decisão para implementar arquétipos pré-definidos; 
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b) processos – processos de alinhamento que são técnicas da administração de TI para 

assegurar o empenho geral na administração e utilização efetiva da TI. São elencados como 

processos de alinhamento: o processo de aprovação de investimentos, processo de exceções à 

arquitetura, os acordos de nível de serviço, a cobrança reversa e métricas; 

c) comunicações – tem como objetivo a difusão pela organização das decisões e os 

processos de governança de TI e sobre os comportamentos desejáveis. 

Os autores Van Grembergen, Haes e Guldentops (2004) e Peterson (2004) sugerem, 

também, de forma complementar, que a governança de TI está relacionada com os 

mecanismos de estrutura (papéis e responsabilidades, Comitês gestores – estratégicos, 

diretivos e de projetos), processos (Indicadores de desempenho da TI, planejamento 

estratégico da TI, COBIT, ITIL, SLA e ROI) e relacionamentos (Participação ativa dos 

stakeholders, compreensão compartilhada dos objetivos de TI e negócio, resolução ativa de 

conflitos). Concordando com essas afirmações, complementam Lunardi, Becker e Maçada 

(2012) que esses mecanismos não são fundamentalmente aproveitados no todo, ou da mesma 

forma pelas diferentes organizações, pois as características da própria organização podem 

alterar essas configurações.  

Buscar uma maior participação dos gestores de negócio nas estruturas de decisões que 

envolvem a TI é notável. A inclusão dos altos executivos na governança de TI cresce à 

medida que as organizações ganham experiência no uso estratégico da TI (WEILL; ROSS, 

2006). Já Silva (2013) salienta que no setor privado existem pesquisas que apontam para a 

adoção de soluções de TI, ocorrendo sem uma participação efetiva no processo decisório da 

governança de TI, representada pelos comitês, pelo CIO e pelos conselhos de diretores 

(Board). Segundo Reich e Benbasat (2000), a compreensão pelos gestores de negócio acerca 

da área da TI favorece o alinhamento estratégico entre negócio e TI. 

De acordo com Albertin e Albertin (2010), a cada dia nas organizações há uma maior 

necessidade de confiabilidade das informações, transparência, redução de custos, agilidade no 

processo decisório e na implementação de estratégias de negócio. A participação dos gestores 

de negócio, também se faz necessária para decisões que envolvem o pool de recursos que a 

computação em nuvem pode disponibilizar de forma rápida e sob demanda. A busca por 

alinhar as estratégias de negócio e TI deve ser vista como uma ferramenta de gestão, pois há 

necessidade de alinhar múltiplos e simultâneos componentes, como estrutura, estratégia e 

cultura organizacional em diversos níveis. Esse alinhamento ainda é uma preocupação dos 

executivos. 
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1.1 Problema da Pesquisa 

 

Boas práticas de governança possibilitam uma gestão mais profissional e transparente 

com diminuição da assimetria informacional (que é a desigualdade de informações existente 

entre os gestores das companhias e os investidores), redução do problema de agência (que 

surge quando os gestores tomam decisões com a finalidade de maximizar sua utilidade 

pessoal e não a riqueza de todos os acionistas) e procurando convergir os interesses de todas 

as partes envolvidas, tudo isso de modo a maximizar a criação de valor na empresa 

(LUNARDI, 2008). 

A Governança corporativa e de TI vêm a cada dia se tornando mais relevante para as 

organizações, bem com o crescimento da utilização de soluções de computação em nuvem, 

que com suas características de transparência, flexibilidade e agilidade podem, segundo Carr 

(2009), mudar a configuração dos departamentos de TI e até levar a uma reavaliação da sua 

importância para as organizações. Há também uma necessidade de instrumentos que apoiem e 

proporcionem maior transparência, qualidade e participação dos gestores no processo 

decisório em questões que envolvem a TI. Normalmente, devido aos altos valores investidos, 

o processo de decisão é um aspecto relevante para a governança de TI, pois é a partir dele que 

são desenvolvidos os papéis e os processos de decisão, bem como mecanismos para o 

relacionamento efetivo entre TI e negócio (ALBERTIN; ALBERTIN, 2010).  

Weill e Ross (2006) apontam que as decisões de TI são de responsabilidade, também, 

dos gestores de negócio. Estas decisões não devem ser tomadas somente pelos gestores de TI. 

O processo decisório precisa ser bem articulado e definido junto aos envolvidos, ou seja, deve 

existir participação dos executivos de negócio e de TI. Conforme afirma Albertin (2003), os 

resultados oriundos da TI precisam ser avaliados de forma a proporcionar novas 

oportunidades e estratégias de negócio. Desse modo, é imperativo a participação da alta 

gerência no processo decisório que envolve a TI. 

Devido a complexidade do ambiente organizacional, é relevante a participação de 

vários integrantes no processo decisório que envolve a TI (KAKABADSE; KAKABADSE, 

2001). A efetiva governança de TI possibilita a criação e implementação de mecanismos que 

viabilizem a integração entre Negócio e TI acrescida de definição de responsabilidades, 

priorização e organização dos projetos de TI. A fusão entre negócio e TI pode ser 

proporcionada pela governança de TI que possibilita controlar a formulação e implementação 

de estratégias de TI, desde que exista a participação intensiva dos comitês, gerências de 
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negócio e de TI (VAN GREMBERGEN; HAES; GULDENTOPS, 2004; ALBERTIN; 

ALBERTIN, 2010). 

Para Albertin e Albertin (2010), lembram que as decisões como gastos e investimentos 

devem ser de autoridade e responsabilidade dos executivos de negócio, mas com o apoio da 

área de TI. Nessa perspectiva, o processo de tomada de decisão e quem são os decisores 

melhora a resolução efetivada. 

Weill e Ross (2006) argumentam que os arranjos de governança de TI são 

implementados por meio de um conjunto de mecanismos de estruturas, processos e 

comunicações. Estes devem ser bem concebidos, pois bem compreendidos e transparentes  

geram comportamentos desejáveis da TI. A computação em nuvem apresenta características, 

de acordo com Marston et al. (2011), Sanchez e Cappellozza (2012), Rittinghouse e Ransome 

(2009), Gomes (2012),  CSA (2010), Sultan (2010) e Weiss (2007), tais como: eficiência, 

escalabilidade, transparência nos indicadores de utilização, colaboração, disponibilidade, 

agilidade dos negócios, rápida implantação, flexibilidade na demanda por serviços, 

interoperabilidade, custos relativamente acessíveis, desempenho, segurança, privacidade e 

computação utilitária (é possível a medição exata dos recursos realmente utilizados). São 

características que podem favorecer o processo de tomada de decisão, em razão de uma maior 

compreensão na visualização do que está sendo adquirido e utilizado pela TI. 

Outro aspecto que deve ser levado em consideração é o abordado por Tan e Gallupe 

(2006). Para estes autores, existe uma correlação entre similaridades cognitivas e alinhamento 

estratégico, ou seja, quanto maior for a semelhança de cognição entre os executivos de 

negócio e de TI, maior será o alinhamento entre negócio e TI. Conforme cita Rigoni (2010), o 

AE entre negócio e TI vai além de simplesmente comprar equipamentos, desenvolver 

sistemas e ofertar capacitações, os aspectos técnicos e sociais permeiam essa relação.   

De acordo com Weill e Ross (2006), a governança de TI é favorecida e se torna mais 

eficaz quando os gestores de negócios participam ativamente do processo decisório, 

incorporando os gestores de TI (decisões em conjunto). Uma abordagem que permita uma 

interação entre a TI e os negócios é um conselho decisório conjunto. As decisões que 

envolvem aspectos mais técnicos são tomadas com maior frequência por gestores de TI 

(WEILL; ROSS, 2006; MENDONÇA et al., 2013).  

Na computação em nuvem, segundo o CSA (2010), o modelo de infraestrutura como 

serviço IaaS (infrastructure as a Service) é a camada mais interna e técnica, que dá 

sustentação para os outros tipos de modelos de serviços, nela se encontra o hardware, 

instalações, camadas de abstração, viabilização de conectividade e APIs (Application 
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Programming Interface). Portanto, avaliar o processo de tomada de decisão que envolve esse 

modelo é significativo.  

Além disso, para Heier, Borgman e Bahli (2012), a computação em nuvem 

proporciona uma melhora no processo decisório, pois são disponibilizadas ferramentas que 

possibilitam análises detalhadas dos recursos que estão sendo utilizados, permitindo uma 

maior transparência na sua utilização, mais especificamente a implantação do modelo de 

serviço de infraestrutura (IaaS). De acordo com Nieuwerth, Spruit e Zijlstra (2011), essa 

modalidade acaba gerando impacto em todas as camadas da organização. Para Gonçalves 

(2012), um dos fatores que motivam e podem favorecer as organizações a implantarem a 

governança de TI é justamente a possibilidade de monitoramento e medição dos resultados da 

TI e a facilidade de mensuração e o monitoramento permitidos pela computação em nuvem. 

O questionamento passa a ser formulado, qual seja:  

Quais são as relações entre os arranjos de governança de TI e o alinhamento 

estratégico com a infraestrutura como serviço (IaaS) da computação em nuvem  

pública? 

É relevante compreender essas relações, uma vez que o alinhamento estratégico e 

consequentemente os arranjos de governança de TI estão relacionados com uma maior 

participação de arquétipos que integram (decisões em conjunto) gestores de negócios e 

gestores de TI nas decisões-chave da governança de TI. A falta de alinhamento estratégico 

entre negócio e TI é observada como um dos motivos dos questionamentos que envolvem os 

resultados dos investimentos feitos em TI (HENDERSON;  VENKATRAMAN, 1993). 

A computação em nuvem pode gerar alterações na governança de TI, conforme 

afirmam Prasad, Green e Heales (2014). Declaram os autores que neste cenário podem surgir 

3 níveis de governança, a saber: a business-related, que é a governança relacionada com o 

negócio (integração entre as estratégias de negócio e a nuvem), a provider-related, que tem 

relação com o provedor do serviço (acompanhamento, mensuração, monitoramento e 

execução dos serviços na nuvem), e por último a technical governance, relacionada com a 

tecnologia utilizada na computação em nuvem, que é a parte mais técnica. 

Peterson (2004) argumenta que a responsabilidade e decisões compartilhadas entre 

dirigentes de TI e dirigentes do negócio nas decisões de TI dão sustentação ao valor de 

negócios da mesma. Veras (2012) argumenta que a decisão compartilhada para arquitetura 

empresarial e infraestrutura de TI (áreas mais técnicas) possibilita uma diminuição na 

responsabilidade do gestor de TI, dado que favorece a participação dos outros executivos da 
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organização no processo decisório que envolve a TI. Nessa proposta, as empresas com 

conhecimento em TI consistente, demonstram um engajamento dos altos executivos na 

tomada de decisão de TI (WEILL; ROSS, 2010). 

Heier, Borgman e Bahli (2012) em suas pesquisas observaram que o alinhamento 

estratégico entre negócio e TI pode ser diferenciado em empresas que adotam ou não solução 

de computação em nuvem, porém as empresas que adotam solução de CN possuem um ritmo 

menor de crescimento da maturidade do alinhamento estratégico. 

1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar as relações entre os arranjos de governança de TI e o alinhamento 

estratégico com a infraestrutura como serviço (IaaS) da computação em nuvem pública.!

1.2.2 Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos, propõem-se: 

a) Comparar as estruturas de tomada de decisões (arranjos) sobre a TI nas 

organizações com e sem IaaS pública, com base na matriz de arranjo de governança 

de TI de Weill e Ross (2006); 

b) Avaliar a maturidade do alinhamento estratégico de TI com base no modelo de 

Luftman (2000) nas organizações com e sem IaaS pública; 

c) Avaliar a maturidade do modelo de serviço de infraestrutura como serviço (IaaS) da 

computação em nuvem pública;  

d) Identificar as relações entre maturidade do alinhamento estratégico (negócio e TI), 

a matriz de arranjo de governança de TI das organizações e a maturidade do 

modelo de serviço de infraestrutura como serviço (IaaS) pública. 

1.3 Justificativa 

O tema exposto nesta tese provoca interesse no ambiente acadêmico e empresarial, 

especialmente pela sua atualidade e vem obtendo evidência nos mais variados meios de 

comunicação (acadêmicos e de negócio), contudo ainda é pouco explorado na literatura 

acadêmica de sistemas de informação (LUNARDI, 2008).   

Conforme afirma Gonçalves (2012), a área de pesquisa de governança, especialmente 

a corporativa e governança de TI nas organizações ainda é muito rudimentar e faltam 

pesquisas que demonstrem a verdadeira relação e a maneira de operacionalizá-las. A temática 
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governança de TI, de acordo com Marques e Mota (2013), vem aumentando, e o destaque 

principal são questões que envolvem o alinhamento estratégico entre negócio e a TI. Já 

Medeiros (2014) afirma existir uma lacuna de trabalhos acadêmicos sobre computação em 

nuvem, principalmente na área de administração. Para o referido autor existe uma 

predominância nas pesquisas realizadas enfatizando a computação em nuvem, envolvendo 

basicamente a área de informática. 

Além disso, conforme afirmam  Heier, Borgman e Bahli (2012), os executivos de todo 

o mundo estão investigando os benefícios que a computação em nuvem pode oferecer além da 

redução de custos e a sua contribuição para a competitividade, através da melhoria da 

agilidade, relacionamentos e processo decisório. 

De acordo com Haes e Grembergen (2008), em muitas organizações, a tecnologia da 

informação (TI) tornou-se crucial no apoio, sustentabilidade e crescimento do negócio. Esse 

uso generalizado da tecnologia criou uma dependência crítica em TI, que exige um específico 

foco no alinhamento estratégico e consequentemente na governança de TI. 

A cada dia, a alta direção vêm percebendo o significativo impacto que a informação 

tem no sucesso da organização. A TI pode gerar altos custos e riscos, tomar decisões certas na 

área de Tecnologia da Informação, pode proporcionar vantagem competitiva, ou se forem 

erradas, podem gerar atraso tecnológico de mercado e outros prejuízos financeiros diretos. 

Existe uma linha tênue entre acertar e errar na tomada de decisão na área de TI, sobretudo 

devido a complexidade do processo decisório, sendo essa complexidade potencializada 

quando as decisões são tomadas levando em considerações múltiplos critérios, unidades 

organizacionais diferentes e aspectos técnicos da TI.  

Segundo Weill e Ross (2006, p. 10), uma governança de TI eficaz deve tratar três 

questões básicas: 

1. Quais decisões devem ser tomadas para garantir a gestão e o uso eficazes 

de TI?  

2. Quem deve tomar essas decisões? 

3. Como essas decisões serão tomadas e monitoradas?  

 Para Guldentops (2003), enquanto a TI se tornou um ativo crítico para o sucesso da 

organização, os conselhos de administração (board) não conseguiram evoluir com a mesma 

intensidade da TI. Rasera (2011) declara que essa falta de sincronização ocorreu devido a TI 

estar  basicamente relacionada às operações, além da falta de conhecimento de membros dos 

conselhos na área de tecnologia. 
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  As organizações provavelmente terão dificuldade em alcançar seus requisitos de 

negócios e governança, sem adoção e implementação de modelos para governança e controle 

de TI. Algumas perguntas precisam ser respondidas, principalmente quando há indagações de 

auditorias para os critérios adotados no processo decisório: Quem toma as decisões? Com 

base em quais critérios? Nas decisões colegiadas, com equipes multidisciplinares, como são 

avaliados os vários critérios? Como cada membro da equipe pode afetar a tomada de decisão? 

Mesmo com decisões colegiadas, existe uma centralização em todas as decisões nos 

dirigentes de TI? Os demais decisores se sentem partícipes da decisão tomada? 

Ocorre dificuldade de obtenção de respostas claras para estes questionamentos, mais 

ainda em documentar todo o processo decisório e os motivos que levaram a uma determinada 

decisão na área de TI, enfaticamente por questões técnicas de tecnologia, cujo principal 

tomador da decisão é o dirigente de TI.  Sanchez e Albertin (2008) sustentam a existência de 

dificuldades em mensurar vários decisores que opinam sobre vários aspectos parciais do 

problema, cada qual com seus próprios critérios.  

A busca por transparência na tomada de decisão é constante, especialmente em 

empresas privadas com ações em bolsa de valores. Com relação a computação em nuvem 

Gomes (2012) destaca que ela tem como um dos benefícios a gestão centralizada. Esta atitude 

pode favorecer o processo decisório e a agilidade do negócio. 

Veras (2012) afirma que questões que envolvem a utilização da computação em nuvem 

precisam ser respondidas, tais como: indagações que compreendem processos de negócio e se 

eles serão afetados com uma TI mais flexível devido à nuvem; a própria maneira como a TI 

está configurada dentro da organização e o que ela realmente entrega de valor; e questões da 

própria forma como a TI é financiada e se é a maneira mais adequada. 

Diante da utilização da internet como ferramenta compartilhadora de recursos, Weiss 

(2007) argumenta que a computação em nuvem se apresenta como um elemento com 

potencial de modificar toda a perspectiva com que a tecnologia da informação é vista na 

contemporaneidade.  

São ainda incipientes, as pesquisas que refletem o impacto da computação em nuvem 

nas organizações, pois de acordo com Weber e Kauffman (2011), a computação em nuvem 

trata-se de uma tecnologia com o estágio ainda muito no início, visto que não há um número 

substancial de pesquisas sobre computação em nuvem, principalmente no Brasil (SOBRAGI, 

2012).  

Diante disso, é relevante entender o impacto da nuvem no processo decisório e no 

alinhamento estratégico das organizações em questões que afetam a TI. Dessa forma, há uma 
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carência de um conhecimento significado sobre a relação entre governança de TI e 

computação em nuvem. 

A pesquisa mostra-se justificável, pois a cada dia há necessidade de adoção de modelos 

voltados para governança, processo decisório e que possibilitem controles. Tais modelos estão 

cada vez mais fazendo parte das melhores práticas de gerenciamento de TI. Nesta perspectiva 

possibilita ainda, a implantação de governança de TI e atendimento as necessidades dos 

requisitos regulatórios (com ênfase para o quesito transparência na tomada de decisão e pela 

crescente utilização dos modelos de serviços da computação em nuvem) que possibilitam a 

definição e execução de estratégias nas organizações.  

Desse modo, segundo Rigoni (2010), é relevante para o alinhamento estratégico da TI 

e, consequentemente, para a governança de TI, que os gestores de negócio tenham 

conhecimento em software, em tecnologias novas e existentes, pois isso favorece o 

alinhamento estratégico entre negócio e TI. 

1.4 Organização do Texto 

A tese foi estruturada de forma a seguir um sequenciamento das teorias que envolvem 

a governança, governança de TI, alinhamento estratégico e computação em nuvem, mas 

especificamente serviços de computação em nuvem pública. Ainda quanto à fundamentação 

teórica, capítulo 2 da tese, foram abordados os conceitos sobre Governança Corporativa e de 

TI e sua relação, além da Matriz de Arranjo de Governança de TI; O Alinhamento Estratégico  

e avaliação do nível de maturidade do alinhamento estratégico; e a Computação em Nuvem 

através de suas características essenciais, modelos de serviço e de implantação. 

Já no capítulo 3 da tese, demonstrou os Procedimentos Metodológicos, como  a 

tipologia, desenho da pesquisa, universo e amostra, procedimentos da Survey e procedimentos 

para tratamento e análise dos dados. 

No capítulo 4, a Análise e Interpretação dos Resultados, foi divido basicamente na 

análise descritiva e inferencial, que utilizou o teste de Mann-Whitney, não paramétrico, para 

comparação de funções de distribuição de uma variável, além da correlação de Spearman. 

Que serviram para efetuar os testes de hipóteses da estatística inferencial.  

 O capítulo 5 foram apresentadas as considerações finais, conclusões, limitações do 

estudo, recomendações para futuras pesquisas.   
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo será abordado o referencial teórico sobre governança de TI, governança 

corporativa, matriz de arranjo de governança de TI, alinhamento estratégico entre negócio e 

TI e a computação em nuvem. 

2.1 Governança Corporativa e de TI 

2.1.1 Governança Corporativa 

Devido ao crescimento das organizações, as responsabilidades e as decisões passaram 

a ser tomadas muitas vezes por conselhos gestores, principalmente em grandes organizações, 

o que tornou o processo mais complexo e com necessidade de controles e transparência. A 

governança corporativa surgiu para permitir que sejam criadas estruturas internas e externas 

que garantam que as decisões tomadas no âmbito organizacional, sejam tomadas dentro de 

parâmetros que atendam os interesses dos acionistas. Além de garantir a transparência das 

transações para os stakeholders envolvidos, tais como: acionistas, clientes, empregados, 

fornecedores, dentre outros (TAPSCOTT; TICOLL, 2005).  

Para Lunardi (2008), a ideia de governança não é recente, já que remete à década de 

1930, a partir do desenvolvimento dos mercados de capitais. Silveira (2002) afirma que em 

1932, mesmo sem a nomenclatura utilizada atualmente, Berle e Means apresentam o 

problema da agência: como garantir aos investidores que seus recursos sejam aplicados 

atendendo aos seus interesses? Jensen e Meckling (1976) apresentam posteriormente o 

“problema de agência” que ocorre quando indivíduos - chamados de agentes, são contratados 

para representar outros indivíduos, chamados de principais, tomando decisões de interesse dos 

agentes. O problema de agência, ocorre quando o agente deixa de tomar a melhor decisão 

para o principal interessado (a organização) e passa a agir visando seu próprio interesse. A 

perspectiva de governança corporativa está fortemente relacionada com a perspectiva da 

agência (SHLEIFER; VISHNY, 1997). 

A governança corporativa é um conjunto de princípios ou mecanismos que norteiam o 

processo decisório em uma organização, a fim de que a mesma torne-se sustentável 

economicamente e confiável para seus stakeholders (acionistas, investidores, executivos) e se 

minimizem os “problemas de agência”. Diante disso, “as boas práticas de governança 

corporativa têm a finalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e 

contribuir para a sua perenidade” (IBGC, 2009, p. 6). Marques (2007) complementa 
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afirmando que a governança corporativa serve para minimizar os problemas de agência, 

através de princípios que orientam o processo decisório dentro de uma organização. 

Rotta, Hillbrecht e Balbinotto Neto (2005) afirmam a existência de 3 modelos 

mundiais de governança: o japonês (aglomerado de empresas com interesses similares), o 

alemão (com o foco na participação dos acionistas na qual acabam por influenciar nas 

decisões dos executivos) e ainda segundo Silveira (2002) o anglo-saxão ou americano (que 

buscar a integração entre os executivos e os acionistas, minimização dos problemas de 

agência e como característica marcante a pulverização do controle acionário). 

Conforme afirmam Albertin e Albertin (2010), a governança corporativa deriva de um 

movimento na década de 1990, com origem no Reino Unido e nos Estados Unidos, na qual o 

objetivo principal era minimizar conflitos de interesses, oriundo da assimetria de informação 

entre gestores e acionistas. A governança corporativa tornou-se fundamental no modelo de 

negócio atual, na qual as grandes corporações comercializam ações no mercado de capitais.  

Com essa pulverização do controle acionário, definir parâmetros de ação para os gestores é 

fundamental para resguardar os acionistas (ANDRADE, ROSSETTI, 2004; LUNARDI, 

2008). Albertin e Albertin (2010) afirmam que escândalos corporativos com organizações 

como a Enron, Worldcom e Tyco no ano de 2002, fizeram com que o tema ganhasse mais 

terreno e preocupação por parte das organizações e especialistas do assunto. 

A discussão sobre governança corporativa, na percepção de Silveira (2002), tem 

relação com a criação de mecanismos internos e externos que garantam que o processo de 

tomada de decisão nas organizações aconteça de forma a beneficiar os interesses dos 

investidores e para que eles tenham seu retorno sobre seu investimento. Shleifer e Vishny 

(1997) corroboram que a governança corporativa trabalha indicando os caminhos seguros 

para que os investidores das empresas tenham retorno dos seus investimentos. 

Silveira (2005) contribui assegurando, ainda, que a governança corporativa promove 

vastas discussões que direcionam as organizações para uma padronização do processo 

decisório. As organizações que possuem uma governança corporativa bem implantada 

conseguem apresentar resultados mais sólidos (ALBERTIN; ALBERTIN, 2010) 

 Flôres (2004) ratifica que a governança corporativa, é definida como o conjunto de 

relações entre a administração da organização, seu conselho de administração (Board), seus 

acionistas e outras partes envolvidas. Esta governança, ainda propicia um arcabouço que 

esclarece os objetivos das empresas,  como conseguir atendê-los e como monitorar o seu 
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desempenho. De forma mais simplista, England (2008) afirma que a governança é fazer 

políticas e monitorá-las. 

Dessa forma, a governança corporativa cria os mecanismos, estruturas e incentivos, 

que compõem o sistema/modelo de controle de gestão da corporação e direciona o 

comportamento dos gestores para a execução dos objetivos estipulados pelos acionistas da 

corporação, além de abastecer a alta administração com recursos empresarias que permitam 

identificar os riscos que são relacionados ao negócio (MARTIN; SANTOS; DIAS FILHO; 

2004). 

Conforme descrevem Silveira e Barros (2008), a governança corporativa permite 

aumentar a probabilidade que os investimentos tenham retorno. Gonçalves (2012) leva em 

consideração, também, que a governança corporativa pode gerar uma minimização dos 

prejuízos oriundos dos conflitos de interesses entre os tomadores de decisão e os fornecedores 

de recursos. Lodi (2000) aponta que em um sistema que garante aos sócios-proprietários a 

governabilidade estratégica da empresa, além do monitoramento das ações da diretoria 

executiva. Nota-se que uma boa governança permite a equidade, transparência, 

responsabilidade pelos resultados (accountability) e obediência às leis do país, também 

denominadas de compliance. 

Para a OCDE (2004) e IBGC (2009), alguns princípios básicos norteiam a governança 

corporativa, conforme demonstra o quadro 1. 

Quadro 1 – Princípios básicos da governança  

Princípios OCDE (2004) IBGC(2009) 
Transparência As organizações devem garantir a 

divulgação das informações para a 
sociedade: situação financeira, 
desempenho, participações sociais e 
gestão da organização. E devem estar 
em conformidade com as normas 
contábeis. 
 

A organização deve prezar pela boa 
comunicação, tanto interna como 
externa. Não limitando-se ao 
esclarecimentos somente do 
desempenho financeiro, mas 
também de aspectos  intangíveis. 

Tratamento Equitativo Deve ser garantido tratamento igual 
entre todos acionistas, inclusive os 
minoritários. 

Preconiza o tratamento justo para 
todos os acionistas e demais 
stakeholders. E que, são não 
permitidas atitudes 
discriminatórias. 

Prestação de Contas A gestão estratégia da organização 
deve ser garantida utilizando-se 
auditorias e fiscalizações eficazes por 
um conselho gestor, além da 
responsabilização do conselho de 
administração para a empresa e os seus 
acionistas. 
 

Os stakeholders envolvidos com a 
governança devem prestar contas 
de sua atuação, assumindo 
integralmente as consequências de 
seus atos e omissões. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em OCDE(2004) e IBGC (2009) 
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Para Weill e Ross (2006, p. 4),  

Uma boa governança corporativa é importante para os investidores profissionais. 
Grandes instituições atribuem à governança corporativa o mesmo peso que aos 
indicadores financeiros quando avaliam decisões de investimento.  

Estudos realizados por Weill e Ross (2006) destaca a pesquisa feita por McKinsey que 

constatou que alguns investidores acabam pagando ágil em empresas que possuem altos 

padrões de governança, variando de 13% na América do Norte e chegando a 25% em 

empresas da América Latina. Nessa perspectiva, a Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) não existe um modelo único de governança 

corporativa. 

A implantação de governança corporativa não é uma atividade simples, requer ações 

que envolvem grande parte dos integrantes da organização. Gonçalves (2012) diz que apesar 

das empresas necessitarem de mecanismos de governança corporativa, que orientem os 

processos de negócio devido ao aumento da complexidade dos mercados, observa-se que os 

mecanismos adotados não vão muito além dos exigidos por lei, e que as melhores práticas não 

são comumente adotadas. 

Com relação as boas práticas, Rodrigues (2010, p. 23) sugere que elas possibilitam aos 

investidores a retomada do poder sobre a organização e reduzem as decisões arbitrárias dos 

gestores, “a cadeia de comando flui do proprietário para o executor, por meio da ação dos 

executivos e sob mediação do conselho de administração (Board)”. Os conselhos de 

administração possuem função primordial na governança corporativa, pois são o principal 

dispositivo interno para redução de custos de agência entre acionistas e gestores e acionistas 

majoritários e minoritários (SILVEIRA, 2005). Conforme afirmação de Silveira (2002) o 

conselho de administração tem como principais responsabilidades a separação de cargos de 

diretor executivo e presente do conselho, sua composição e seu tamanho. 

No quadro 2, Albertin e Albertin (2010) fazem uma síntese dos principais aspectos 

que envolvem a governança corporativa. Afirmam que a estrutura de governança corporativa 

acaba abrangendo o alinhamento de objetivos, metas e expectativas em atividades que deem 

suporte, alinhamento e obtenção do resultado esperado e, para isso, os ativos tangíveis e 

intangíveis necessitam estar adequadamente alocados para que permita uma exploração 

adequada do potencial da organização. 

Quadro 2 -  Questionamentos e aspectos da governança corporativa 

Questionamentos Aspectos 
Quais as principais definições?  São sistemas que permite que as organizações sejam dirigidas e 

controladas. 
Quais são os participantes? Acionistas, Board de diretores, conselho de administração, 
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auditoria independente e conselho fiscal. 
Qual a finalidade para se implantar? Tem como finalidade a otimização de uma organização, pois 

consegue proteger os stakeholders.  Além de deixar bem definido 
as responsabilidades no processo decisório. 

Quais os resultados desejados com a 
implantação? 

Consegue-se atingir um aumento do valor da sociedade, garantindo 
assim uma maior perenidade. Também fornece transparência, 
accountability, compliance e tratamento igualitário entre os 
acionistas.  

Fonte: Adaptado de Albertin e Albertin (2010) 

De acordo com Weill e Ross (2006), as organizações possuem seis principais ativos e 

devem gerenciá-los adequadamente para conseguir atingir suas estratégias e gerar valor para o 

negócio, são eles: ativos humanos, ativos financeiros, ativos físicos, ativos de propriedade 

intelectual, ativos de informação e TI e ativos de relacionamentos. O ativo informação e TI, 

devido a sua importância e inserção no meio organizacional, precisa estar alinhado com as 

estratégias de negócio.  

Veras (2009) expõe que a estratégia de negócio da organização é que define o modelo 

de governança a ser empregado, que acaba por definir também o modelo de governança de TI. 

Para isso, a governança de TI precisa identificar os princípios da governança corporativa e 

refletir no gerenciamento da TI. Para o ITGI (2004), a governança de TI deve fazer 

efetivamente parte da governança corporativa. 

 Gonçalves (2012, p. 104), em sua tese, demonstrou que existe um diferença no item 

maturidade entre a Governança corporativa e a de TI. A pesquisa forneceu indicadores de que 

a governança de TI não demonstrou na prática como um reflexo ou subconjunto da 

governança corporativa, “A governança de TI se desenvolveu além da governança 

corporativa”. Também afirma a autora, que para se ter maturidade de governança de TI não é 

necessário que a empresa tenha maturidade de governança corporativa. Isto talvez se 

justifique ao fato de haver uma maior dependência das áreas de negócio e da TI.  

Para Gama e Martinello (2006), algumas questões da governança corporativa e da 

governança de TI devem ser respondidas, são elas: 

- Questões de governança corporativa: 

• Como os financiadores se asseguram de que os gestores vão dar retorno de 

seus investimentos? 

• Como os financiadores se asseguram de que os gestores não vão expropriar o 

capital que investiram ou investir em projetos ruins? 

• Como os financiadores controlam os gestores? 

- Questões de governança de TI 
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• Como a diretoria assegura que o CIO e a estrutura de TI irão agregar valor para 

a organização? 

• Como a diretoria se assegura de que o CIO e a estrutura de TI não irão 

expropriar o capital investido ou investir em projetos ruins? 

• Como a diretoria controla o CIO e a estrutura de TI? 

Assim, pode-se compreender a governança corporativa basicamente como a criação de 

estruturas internas e externas que garantem que as decisões tomadas no âmbito organizacional 

sejam decididas dentro de parâmetros que garantam os interesses dos acionistas, além de 

garantir a transparência das transações para as partes envolvidas (stakeholders). No próximo 

item será conceituada a governança de TI, que foca essencialmente na administração e 

utilização da TI para alcançar as metas de desempenho corporativo, o que acaba ocasionando 

que a governança de TI seja um reflexo da governança corporativa (WEILL; ROSS, 2005). 

2.1.2 Governança de TI 

A integração entre a estratégia de negócio e a estratégia de TI deve ser consolidada 

para que se consiga alcançar os níveis de qualidade desejados pelos acionistas e clientes. A 

Governança de Tecnologia da Informação (GTI) pode favorecer esse alinhamento. Segundo o 

ITGI (2009), a TI é fundamental para o gerenciamento das informações e conhecimento 

gerados pelas organizações. Permite, também, a sustentação das atividades econômicas e 

sociais.  

Gonçalves (2012) corrobora afirmando que para muitas organizações a informação e a 

tecnologia representam um dos seus mais valiosos ativos. Ao mesmo tempo, a tecnologia é 

pouco compreendida. O ITGI (2009) afirma que se encontram no status quo das empresas 

bem sucedidas e que aproveitam as vantagens oriundas da TI. As organizações que 

conseguem alinhar as estratégias de negócios e de TI apresentam melhor desempenho 

econômico (WEILL; ROSS, 2006). 

Para Callahan, Bastos e Keyes (2004), governar a TI nas organizações é uma atividade 

importante, principalmente devido toda a complexidade da denominada sociedade do 

conhecimento. Rasera (2011) contribui afirmando que existe uma preocupação em ascensão 

nas organizações, que é a criação e implantação de uma estrutura de governança de TI para 

obter negócios através de investimentos em TI bem geridos e controlados.  

 Santos e Amaro (2011) enfatizam a importância da governança de TI afirmando que 

esta é parte integrante da governança corporativa de cada organização. Refere-se ao modo 
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como esta decide conduzir o emprego da TI, com o intuito de se alcançar os objetivos 

organizacionais. Silva (2009) levanta a questão da governança de TI sob uma ótica do 

usuário, que percebe as ações da governança de TI através de decisões que lhe são imputadas 

para a utilização dos recursos pessoais de TI no ambiente organizacional. Isso pode afetar as 

responsabilidades, a autonomia na decisão, os controles e restrições, o alinhamento 

estratégico e a criação de valor. 

Lunardi, Becker e Maçada (2012) destacam que a governança de TI é bem mais ampla 

que o gerenciamento da TI, pois trata-se de aspectos relacionados à tecnologia, desde a 

definição de políticas, direitos e responsabilidades sobre as decisões de TI, até por questões 

que envolvem investimentos e valor entregue pela TI para a organização. Na percepção de  

Rodrigues (2010) a governança de TI e gerenciamento da TI, embora os dois conceitos sejam 

muitas vezes considerados sinônimos, existem diferenças entre eles. O gerenciamento de TI 

foca na eficiência e eficácia do que está sendo entregue internamente pela TI para a 

organização, já a governança de TI objetiva melhorar o desempenho das atividades da 

organização (PETERSON, 2004). 

Na figura 1, Rodrigues (2010) demonstra a relação existente entre governança 

corporativa, governança de TI e gerenciamento da TI. Diante disso, a GTI é oriunda da 

governança corporativa e o gerenciamento de TI é definido com uma projeção das políticas e 

diretrizes oriundas da governança de TI. 
Figura 1 – Relação de governança das organizações 

 
Fonte: Rodrigues (2010) 

Jaeger-Neto et al. (2009) afirmam que a Governança corporativa e a de TI podem 

influenciar significativamente no desempenho da organização, através da geração de valor 

para o negócio e da gestão equilibrada do risco com o retorno do investimento. Para isso, 

alguns dos princípios da governança corporativa foram adotados na governança de TI.  
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 De acordo com Weill e Ross (2006), para se governar a TI é preciso aprender com 

uma boa governança corporativa e financeira. Há também, segundo os autores, uma relação 

entre a governança corporativa e a governança de TI, conforme indica a figura 2 abaixo: 
Figura 2 – Relação entre governança corporativa e governança de TI 

 
Fonte: Weill e Ross (2006, p. 6) 

 De acordo com a figura anterior, existem seis ativos fundamentais que são utilizados 

para a implementação de estratégias e geração de valor para o negócio. A governança desses 

ativos é feita através de uma elevada quantidade de mecanismos organizacionais. Os ativos 

possuem a seguinte composição (MACHADO, 2007): 

- Ativos humanos: enfoca as habilidades e competências, pessoas e treinamentos; 

- Ativos financeiros: caixa da organização, investimentos e recebíveis; 

- Ativos físicos: prédios, equipamentos e instalações; 

- Ativos de propriedade intelectual: propriedade intelectual, produtos, serviços, domínio de 

processos patenteados ou incorporados aos sistemas ou pessoas da empresa; 

- Ativos de TI: dados digitalizados, informação, e conhecimento sobre clientes, performance 

de processos, finanças e sistemas de informação; 

- Ativos de relacionamento: relacionamentos internos a empresa, marcas, reputação com 

clientes, fornecedores, parceiros, competidores e órgãos reguladores. 

Diversos autores tratam de alguma forma a governança de TI com uma forte 

características, que é o processo decisório da TI e sua relação com o negócio (BROWN; 

MAGILL, 1994; DREYFUSS, 2003; WEILL; ROSS, 2005; PETERSON, 2004; ITGI, 2004). 
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Em contrapartida Kakabadse e Kakabadse (2001) afirmam que a governança de TI não se 

encontra relacionado somente ao processo de tomada de decisão. Propõe atender as 

necessidades, como avaliar o impacto e a natureza da TI, cumprimento das obrigações legais, 

garantir que os interesses e relacionamento com os stakeholders sejam assegurados. 

Weill e Ross (2006, p. 8) aprofundam o conceito sobre governança de TI como sendo 

“a especificação dos direitos decisórios e do framework de responsabilidades para estimular 

comportamentos desejáveis na utilização da TI”. Já segundo o ITGI (2004), a governança de 

TI é de responsabilidade da diretoria e gerência executiva da organização. Um fator crucial na 

governança de TI é conseguir identificar os responsáveis pelas decisões e quem responderá 

(positiva ou negativamente) por elas. A governança de TI é a estrutura de uma empresa sobre 

os direitos e deveres decisórios de TI (WEILL; ROSS, 2010). 

 O ITGI (2004) define que o propósito da governança de TI é o de direcionar a TI e 

assegurar que seu desempenho encontre os seguintes objetivos: alinhamento da TI com a 

empresa e realização dos benefícios prometidos; uso da TI para capacitar a organização para 

explorar oportunidades e maximizar benefícios; uso responsável dos recursos de TI; e gestão 

de riscos relacionados à TI. Segundo Gama (2006) a GTI envolve métodos que possibilitam 

uma maior transparência, organização e legitimas as práticas de direção e monitoramento do 

desempenho das empresas. Diante disto, existem dois focos: o valor dos serviços de TI para o 

negócio e a minimização dos riscos de TI. 

 Para Guldentops, Van Grembergen e Haes (2002), a governança de TI tem como 

objetivo principal proteger o valor dos stakeholders, além de demonstrar de forma clara os 

riscos e gerenciar os investimentos de TI. A governança de TI permite um melhor 

entendimento dos riscos e admite o alinhamento do negócio com a TI e está vinculada a dois 

fatores, o valor dos serviços de TI para o negócio e a atenuação dos riscos proporcionados 

pela TI (GAMA; MARTINELLO, 2006). 

 Lunardi (2008, p. 38) define em sua tese que: 

 Governança de TI consiste no sistema responsável pela distribuição de 
responsabilidades e direitos sobre as decisões de TI, bem como pelo 
gerenciamento e controle dos recursos tecnológicos da organização, 
buscando, dessa forma, garantir o alinhamento da TI com as estratégias e 
objetivos organizacionais. 

Fernandes e Abreu (2014) afirmam que comumente a governança de TI é motivada 

por uma maior transparência no processo de tomada de decisão da TI, além disso eles 

acrescentam os seguintes motivadores: 
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• O ambiente de negócios, a competitividade do mercado influência 

consideravelmente, além de fatores como constante surgimento de novos 

produtos e serviços, internacionalização crescente da economia, dentre outros. 

• A integração tecnológica, há necessidade crescente da integração das cadeias 

de suprimentos, além da integração da gestão com o ambiente operacional, 

através da implantação de ERP, integração de processos administrativos e 

produtivos. E utilização de aplicações como data warehouse, data mining e BI 

(business intelligence) permitindo maior integração entre a gestão estratégica, 

tática e operacional. 

• A TI como prestadora de serviços, tendência mundial de utilização de 

centros de serviços compartilhados (service desk), que permite uma 

centralização de boa parte das operações da TI. 

• A segurança da informação, com a predominância de transações 

computacionais e da utilização da internet, que permite a interligação entre as 

organizações, a infraestrutura de TI sofre riscos diários que podem afetar 

diretamente nas operações da organização. 

• E a dependência do negócio em relação à TI, a cada dia as operações sejam 

operacionais, gerenciais ou estratégicas dependem do desempenho da TI. 

 Segundo Van Grembergen (2002), a governança de TI permite, através de processos a 

condução da TI, atingir as metas organizacionais através da agregação de valor, além de 

permitir uma melhor visualização dos processos de TI. Uma boa governança de TI permite 

uma harmonização das decisões sobre a administração e utilização da TI com 

comportamentos desejáveis e objetivos do negócio, facilitando assim que sejam atingidas as 

metas da organização. Além disso, empresas que possuem governança com desempenho 

acima da média conseguem ter um retorno sobre ativos 20% maior do que as empresas com 

governança não tão bem estruturada (WEILL e ROSS, 2006). 

  É relevante conseguir mensurar o valor da TI e quanto esta representa para o negócio. 

Conforme Pelanda (2006), a governança de TI tem como metas, identificar os valores e a 

importância estratégica da TI na corporação, garantir que a TI suporte as operações e que 

conseguirá atender a implementação das estratégias de crescimento da organização. Outro 

destaque é referente as expectativas da TI que precisam ser atendidas e os riscos inerentes a 

TI sejam reduzidos. Sherer (2004) amplia o conceito afirmando que governança de TI é o 

mecanismo de estruturas e processos para direção e controle dos sistemas de informação. 



!
44 

!

 Jaeger-Neto et al. (2009) enfatizam que tendo como base a estratégia da organização, 

e sendo membro importante dessa estratégia, a governança de TI é a utilização de boas 

práticas e de processos organizacionais, que buscam um comportamento desejável para que a 

TI consiga auxiliar a realização das estratégias definidas para obtenção do sucesso do 

negócio. A governança de TI é orientada para o negócio, com foco no futuro (MENEZES, 

2005). 

 A governança de TI pode ser interpretada enfatizando 5 pontos de vista distintos: uma 

estrutura ou arquitetura da gestão da TI; uma estrutura que dá maior relevância aos controles 

internos; uma estrutura com ênfase na coordenação das atividades da TI; um processo 

centrado em capabilidades sustentáveis e um processo contínuo (LUNARDI, 2008).  

 O bom desempenho da governança de TI oferta bons resultados para a organização. 

Segundo Bowen et al. (2007), a gestão de recursos de TI ajuda na obtenção de sucesso da 

organização, e que uma governança de TI eficaz gera benefícios verdadeiros para a 

organização, tais como: credibilidade, referência em produtos e diminuição dos custos. 

 Webb, Pollard e Ridley (2006), através do estudo que comparou as mais diversas 

definições de governança de TI, chegaram a conclusão de que a governança de TI é o 

alinhamento estratégico da TI com o negócio, atingindo o máximo valor para o negócio, 

através do desenvolvimento e manutenção do real controle e responsabilização da TI, da 

gestão de riscos e da gestão do desempenho.  

 A governança de TI almeja o compartilhamento de decisões de TI a alta administração 

da organização, além de permitir  a padronização de regras e de processos norteadores da 

utilização da TI pelos stakeholders, bem como determinando como a TI deve fornecer os 

serviços para a empresa (FERNANDES; ABREU, 2014). 

  Iles, Preece e Chuai (2010) afirmam que o compartilhamento das responsabilidades, 

através da descentralização do processo decisório favorece uma maior flexibilidade para a 

organização, pois a decisão é tomada de forma mais ágil. 

 A governança de TI se apresenta como uma importante ferramenta capaz de permitir o 

alinhamento entre as estratégias de negócio e da TI, visto que favorece um maior 

profissionalismo aos processos decisórios da TI. Rodrigues (2010) sintetiza o conceito de 

governança de TI como o objetivo do alinhamento estratégico, agregação de valor, além de 

permitir uma qualificação e controle da gestão da área de TI e no processo de tomada de 

decisão. 
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2.1.3 Modelos de Governança de TI 

Conforme afirmam Lunardi, Becker e Maçada (2012), a utilização de mecanismos 

pela alta administração das organizações para conhecer melhor a TI, vem aumentando, tais 

como: balanced scorecard, o business case, além de melhores práticas no desenvolvimento de 

sistemas, dentre outros. Essa postura, vem gerando uma tendência nas organizações, isto é, 

fazer uma correlação de adoção de modelos de melhores práticas de TI e uma melhor 

visualização por parte dos executivos no retorno de investimentos em TI. Proporciona, ainda 

um aumento em controle e da qualidade dos serviços ofertados pela área de TI. Outro fator 

relevante é a necessidade de transparência exigida pelos acionistas e pelo mercado, além da 

crescente complexidade da área de TI e a dependência dela (TAROUCO; GRAEML, 2011). 

Veras (2009) afirma a existência de 3 modelos de governança de TI, o modelo de 

Aragon e Ferraz, que possui a proposta de uma visão da governança de TI baseada em ciclo 

de vida que acaba ultrapassando as definições de governança; o modelo COBIT (Control 

Objectives for Information and related Technology), que possibilita um direcionamento rumo 

a governança de TI baseada em processos e o modelo de Weill e Ross, baseado na matriz de 

arranjos de governança de TI, que permite uma melhor visualização das decisões-chave e 

quem são os tomadores de decisões. 

 Haes e Grembergen (2008) afirmam que para funcionamento da governança 

corporativa de alto nível, o desenvolvimento de um modelo de governança de TI é um desafio 

inicial e deve-se buscar uma solução que seja sustentável. 

Menezes (2005) afirma que um modelo de governança de TI permite para as 

organizações terem sobre a TI certo controle, medição e auditoria, além do acompanhamento 

da execução, de contratos internos e externos, bem como da qualidade dos serviços prestados. 

As necessidades oriundas do crescimento da dependência do negócio em relação à área de TI 

e a necessidade de controles financeiro nos investimentos feitos na TI criaram as condições 

favoráveis para o surgimento de modelos de governança de TI que sugerem a adoção de guias 

de melhores práticas para atingir a eficiência na gestão dos serviços de TI. 

2.1.4 Mecanismos para Implementar a Governança de TI 

A administração, normalmente, é um processo de tomada e implementações de 

decisões, enquanto que a governança vai um pouco mais além, pois define também quem são 

os tomadores de decisões (WEILL; ROSS, 2006). Fernandes e Abreu (2014) complementam 

afirmando que a  governança de TI vem buscar o compartilhamento de decisões que 
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envolvem a TI com os gestores dos mais diversos segmentos da organização. Portanto, o 

provimento dos serviços de TI são determinados pelo estabelecimento de regras, organização 

e de processos que nortearão o uso da TI pelos stakeholders.  

Os autores ainda sugerem, que a governança de TI pode ser representada pelo 

denominado “Ciclo de Governança de TI”, demonstrado na figura 3, e que é composto pelo 

alinhamento estratégico e compliance (planejamento estratégico da TI e atendimento a 

requisitos externos como a Sarbanes-Oxley - SOX); a decisão, compromisso, priorização e 

alocação de recursos (responsabilidades pelas decisões que envolvem a TI); estrutura, 

processos, operações e gestão (estrutura organizacional e funcional de TI, além da definição 

de processos de gestão e operação) e a medição do desempenho (que é a definição, coleta e 

geração de indicadores de resultados dos processos). 
Figura 3 – Ciclo da governança de TI 

 
Fonte: Fernandes e Abreu (2008, p. 14) 

A decisão de implementar a governança de TI as vezes é disparada por algum evento 

específico, como exemplo, para solucionar algum problema. Weill e Ross (2006) afirmam que 

o processo de implantação dela pode ser caótica e deve ser implementada passo a passo na 

organização. 

 Existem modelos que sugerem a criação de estruturas organizacionais, e processos 

que possibilitam a sua implementação adequada e estabelecimento do nível satisfatório de 

maturidade (WEILL; ROSS, 2006; ALBERTIN; ALBERTIN, 2008; TAROUCO; GRAEML, 

2011; LUNARDI; BECKER; MAÇADA, 2012). 

Para Martin, Santos e Dias Filho (2004), um sistema de governança estabelece 

mecanismos, estruturas e incentivos que compõem o sistema de controle de gestão da empresa 
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e direciona o comportamento dos gestores. Haes e Grembergen (2008) contribuem afirmando 

que a governança de TI pode ser implementada usando uma mistura de várias estruturas, 

processos e mecanismos de relacionamento, conforme demonstra figura 4. Caso não sejam 

devidamente combinados aos objetivos e interesses organizacionais, provavelmente não 

obterão os resultados aspirados pelos stakeholders,  ocasionando uma redução no grau de 

confiabilidade por parte dos investidores, ou seja, se a governança de TI não for 

implementada e gerida de forma efetiva poderá acarretar prejuízos para organização. 

 A governança de TI dá poderes às pessoas ao possibilitar transparência e critérios no 

processo decisório, sendo implantada de forma eficaz acaba por minimizar a burocracia e as 

políticas disfuncionais (WEILL; ROSS, 2010). 

 As empresas acabam implantando arranjos de governança por meio de um conjunto 

de mecanismos de governança, denominados por eles de estruturas, processos e 

comunicações/relacionamentos. Afirmam que mecanismos bem concebidos, bem 

compreendidos e com transparência acabam gerando comportamentos desejáveis em termos 

de TI (WEILL; ROSS, 2006; HAES; VAN GREMBERGEN, 2008). 
Figura 4 – Elementos necessários para a implantação da governança de TI 

 
Fonte: Adaptado de Haes e Grembergen (2008) 

 Dreyfuss (2003) propôs um modelo semelhante ao de Haes e Grembergen (2008) e 

Weill e Ross (2006), mas com a diferença de que o componente 

relacionamento/comunicações foi substituído por princípios, definindo as ações norteadoras 

das decisões já alinhadas entre a TI e o negócio. 
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 De acordo Haes e Grembergen (2008), para se alcançar um alto nível de governança 

de TI, dois passos são fundamentais, o primeiro é a concepção de um modelo de governança 

de TI, e segundo a sua aplicação.  

A governança de TI pode ser implementada utilizando uma mistura de vários 

componentes conforme demonstra o quadro 3 abaixo: 

Quadro 3  - Conjunto de mecanismos de governança 

MECANISMOS Weill e Ross (2006) Haes e Grembergen (2008) e 
Grembergen, Haes e Guidentops 

(2004) 
ESTRUTURAS Unidades e papéis organizacionais 

responsáveis por tomar decisões de TI, 
como comitês, equipes executivas e 
gerentes de relacionamento entre 
negócios e TI 

São utilizadas para indicação de 
executivos e as áreas que participam do 
processo decisório, e institucionalizar os 
comitês e conselhos. Também é possível 
a existência de comitês temporários, que 
são criados de acordo com as demandas 
das organizações.  
 

PROCESSOS Processos formais para garantir que os 
comportamentos cotidianos sejam 
consistentes com as políticas de TI e 
contribuam com as decisões. Incluem 
processos de avaliação e proposta de 
investimentos em TI, processos de 
exceções de arquitetura, acordos de 
nível de serviço, cobrança reversa e 
métricas 

Processos formais que Formalização e 
institucionalização da estratégica de TI, 
tomada de decisão ou procedimentos de 
monitoramento de TI. Os processos 
devem incluir possibilidade real de 
entendimento, formalização e integração. 
 

ABORDAGEM DE 
COMUNICAÇÃO / 
MECANISMOS DE 
RELAÇÃO 

Comunicados, porta-vozes, canais e 
esforços de educação que disseminam 
os princípios e as políticas da 
Governança de TI e os resultados dos 
processos decisórios em TI. 

Devem possuir a participação ativa e 
colaborativa entre executivos da 
empresas e gestores de TI. São cruciais 
na estrutura de Governança de TI e 
fundamentais para alcançar e sustentar 
negócios.  
 

Fonte: Elaborado com base em Weill e Ross (2006); Haes e Grembergen (2008) e Grembergen, Haes e 
Guidentops (2004) 

2.1.5 Estruturas Organizacionais na Governança de TI 

Desde a década de 60 já afirmava Garrity (1963) que o processo decisório tem 

influência direta para obtenção do êxito na utilização dos computadores. Silva (2013) 

contribui assegurando que são os fatores gerenciais e não os técnicos que possibilitam um 

destaque da TI nas organizações. Os mecanismos mais visíveis da governança de TI, segundo 

Weill e Ross (2006), são as estruturas organizacionais que alocam responsabilidades 

decisórias, os autores afirmam, ainda, que a própria governança de TI é um conjunto de 

instrumentos que permitem a definição dos direitos de decisões e responsabilidades e que isso 

acaba influenciando a utilização adequada da TI.  
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As estruturas de tomadas de decisão são as abordagens naturais para gerar 

comprometimento. Alguns executivos tentam se eximir das responsabilidades pela 

governança de TI. Para Fernandes e Abreu (2014), a governança de TI tem como um de seus 

objetivos fazer a identificação necessária das regras sobre as responsabilidades, sobre as 

decisões e ações da TI, bem como responsabilidades sobre princípios, arquitetura, 

infraestrutura, necessidades de aplicações e investimentos de TI. 

As organizações que possuem uma governança eficaz terminam por convencionar 

estruturas de decisão para implementar arquétipos predefinidos e alcançar os objetivos e 

metas organizacionais. Já Albertin e Albertin (2010) declaram que as decisões fundamentais 

sobre o emprego da TI na organização, tais como: investimentos, uso e desempenho da TI 

devem ser de competência e responsabilidade dos executivos de negócio, com um apoio da 

área de TI. A governança de TI aborda de que forma o direito de decisão pode ser 

disseminado de diferentes maneiras para atender o processo de decisão.  

 Em pesquisa desenvolvida com 256 empresas em 23 países, Weill e Ross (2006) 

mostram as estruturas de tomada de decisão mais comuns e quais, de acordo com os CIOs das 

organizações, possuem maior e menor nível de eficiência, conforme representado no quadro 

4. 

Quadro 4 – Mecanismo comum de governança – Estruturas de tomada de decisão 

 
Estruturas de tomadas de decisão 

Eficiência classificada 
pelo CIO 

(1 – ineficaz a 5 – 
altamente eficaz) 

Gerentes de relacionamento entre negócios e TI 3,9 

Comitê de liderança de TI, compreendendo executivos de TI 3,8 

Conselho de TI, compreendendo executivos de negócios e TI 3,7 

Comitê administrativo executivo ou sênior 3,5 

Equipes de processo com membros de TI 3,4 

Comitê de arquitetura 3,1 

Comitê de aprovação de capital 3,1 

Fonte: Adaptado de Weill e Ross (2006) 

Na opinião de Weill e Ross (2010), habitualmente a governança de TI atribui as 

decisões estratégicas aos altos executivos, mas deve possibilitar que essas decisões tomadas 

sobre a TI sejam aplicadas pelos tomadores de decisões nos níveis mais baixos da empresa. 

Os autores ainda afirmam e categorizam em seis grupos de interessados que tomam decisões 

que afetam o modo como a TI é administrada e usada, são eles: 
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• Comitê da alta gerência: Um comitê em um nível alto normalmente é responsável 

por decisões-chave que envolvem os princípios de TI e gastos e priorização. 

Frequentemente fazem parte da sua formação alguns ou todos os principais 

executivos da organização (CEO, COO, CIO, CFO e os chefes das unidades de 

negócios); 

• Equipe de liderança de TI: É uma equipe que frequentemente recebe uma carga 

substancial de responsabilidades para a tomada de decisão. Sua composição possui 

o CIO na sua liderança, e alguns outros componentes que possuem ligação 

hierárquica ao CIO. Esses executivos estão vinculados as decisões que afetam 

padrões, infraestrutura e TI e aos serviços compartilhados da organização; 

• Gerentes de relacionamento de negócios-TI: São responsáveis pela integração entre 

o negócio e a TI. É composta geralmente por indivíduos em um nível abaixo da 

equipe da alta gerência, permite que suportem a implementação eficaz das decisões 

que envolvem processos de negócios, conformidade com os padrões buscados pela 

organização, confecção de planos de negócios, aproveitamento de sistemas e dado 

de outros segmentos da empresa e o identificação de valor da TI; 

• Gestão/supervisão de projetos e serviços de TI: É responsável por planejar a 

metodologia do projeto e supervisionar, essa atribuição está relacionada com o 

escritório de gerenciamento de projetos; 

• Gestão e a supervisão dos serviços de TI: Os serviços de TI possuem importância 

fundamental no orçamento de novos projetos. São comumente responsáveis por 

decisões de infraestrutura e arquitetura de TI; 

• Rastreando o valor comercial da TI: são especialmente valiosas para aumentar o 

aprendizado organizacional sobre como gerar valor da TI.  

Conforme argumentação de Albertin e Albertin (2010), a TI deve ser tratada como 

membro integrante do processo decisório e alinhamento estratégico, para que assim exista 

uma cumplicidade entre as áreas de negócio e de TI. Para isso, a governança de TI deve ser 

formada por novas práticas e padrões, e sobretudo relacionamentos estruturados. 

Com relação a participação dos gestores de TI em comitês gestores, de acordo com 

Mendonça et al. (2013), em pesquisa desenvolvida com gestores de TI das áreas pública e 

privada do Rio Grande do Norte - RN, os gestores de TI das organizações públicas tiveram 

uma participação em comitês gestores de 55,6%, resultado superior ao apresentado pelas 

organizações privadas que foi de 40%. Valor este obtido que é inferior ao padrão 
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internacional do ITGI (2009), que é de 73%. Vale ressaltar que a pesquisa do ITGI foi 

realizada somente com instituições de grande porte e privadas.  

Também foi observado que há maior necessidade de integrar os gestores de TI nos 

comitês gestores das organizações, precisamente nas organizações privadas. Para Tiernan e 

Peppard (2004),  as decisões de TI não podem ser tomados estritamente no âmbito da própria 

TI, devendo envolver os comitês gestores das organizações. Albertin e Albertin (2010) 

também afirmam a necessidade de criação de comitês que permitam que as decisões sejam 

tomadas pelos gestores de negócio com apoio dos gestores de TI. O gráfico 1 abaixo, 

demonstra a participação dos gestores de TI em equipes de decisão. 
Gráfico 1 – Participação em equipes de decisão (Comitês Gestores) 

 
Fonte: Mendonça et al.  (2013, p. 455) 

 Para Albertin e Albertin (2010), a definição de estruturas de tomada de decisão é um 

fator consolidado na governança de TI e deve ser desenvolvido em dois momentos: na criação 

dos comitês e na definição das responsabilidades na matriz de competências de TI. São 

declaradas, também, as responsabilidades de acordo com a decisão a ser tomada. No próximo 

item, os autores Weill e Ross (2006) propõem uma matriz que aborda questões relacionadas a 

responsabilidade no processo decisório da TI. 

2.1.6 Matriz de Arranjo de Governança de TI 

 Um dos aspectos da governança de TI é a questão política de tomada de decisão. Para 

Nestor (2001), existem dois lados da governança de TI, o lado normativo, que cria os 

instrumentos e mecanismos que garantem a formalização de regras e procedimentos 

operacionais e permitem que as organizações alcancem seus objetivos, e o outro lado é o 

comportamental, que estabelece os relacionamentos formais e informais, além de assegurar os 

direitos decisórios aos grupos ou indivíduos sobre aspectos que envolvem a TI. 
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 Gerenciar a TI, de acordo com a governança de TI, em especial no lado 

comportamental, é entender e ter respostas para perguntas como: Como as decisões de TI 

dever ser direcionadas? Quem fará o direcionamento? Quem fornecerá subsídios para as 

decisões? Quem domina o conhecimento em determinadas áreas que necessitam de decisões? 

Como controlar e monitorar as decisões tomadas? Quem serão os responsabilizados pelas 

decisões?  

 Por sua vez, Weill e Ross (2006, p. 10) declaram que uma governança de TI eficaz 

deve tratar de três questões: 

a) Quais decisões devem ser tomadas para garantir a gestão e o uso eficaz de 
TI? 
b) Quem deve tomar essas decisões? 
c) Como essas decisões serão tomadas e monitoradas? 

 Para responder principalmente as duas primeiras perguntas, os autores Weill e Ross 

(2006) implementaram uma matriz denominada de Matriz de Arranjos de Governança de 

TI, que aborda as questões que envolvem quais as decisões  devem ser tomadas e quem deve 

tomá-las. Para Veras (2012), a matriz permite sistematizar as decisões de TI, considerando 

quais as principais decisões a serem tomadas e quem são esses tomadores. A matriz permite a 

relação entre 5 decisões-chave e que se relacionam, com um conjunto de arquétipos que 

permitem especificar os direitos decisórios na TI, de acordo com o quadro 5.  

Quadro 5 – Matriz de arranjos de governança de TI 

                                  
         Decisão 
 
 Arquétipo 

Princípios 
de TI 

Arquitetura 
de TI 

Estratégias de 
infraestrutura de 

TI 

Necessidades 
de aplicações 

de negócio 

Investimentos 
em TI 

Monarquia de negócio      
Monarquia de TI      
Feudalismo      
Federalismo      
Duopólio      
Anarquia      
Não se sabe      
Fonte: Weill e Ross (2006, p. 12) 

 Com relação as principais decisões sobre a governança de TI, Weill e Ross (2006)  e 

Weill e Ross (2005) sugerem que toda empresa precisa tomar cinco grandes decisões inter-

relacionadas sobre a TI, são elas: 

1 – Decisões sobre os Princípios de TI:  

São declarações de alto nível sobre como a TI é utilizada no negócio, que se tornam 

parte do ambiente organizacional e podem ser discutidas, debatidas, apoiadas, recusadas e 

aprimoradas. Além de definir o comportamento desejável tanto para os profissionais de TI 
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como para os usuários da tecnologia da informação. Para Albertin e Albertin (2010), Gama 

(2006) e Machado (2007) são os esclarecimentos do papel da TI. Silva (2013) afirma que são 

referentes às decisões de alto nível, focando a TI estrategicamente em relação aos negócios. 

Para Oliveira (2009), os princípios de TI estabelecem os requisitos de padronização e 

integração de processos em uma organização. De acordo com Weill e Ross (2010), a 

governança deve alocar os direitos decisórios para determinar os princípios da TI, geralmente 

para um ou mais membros da equipe da alta administração da organização. Para os princípios 

de TI algumas questões são essenciais, tais como: Qual o papel da TI para o negócio? Quais 

são os comportamentos desejados? Como a TI será financiada?; 

2 – Decisões Sobre Arquitetura de TI: 

É a organização lógica dos dados, aplicações e infraestruturas, definida a partir de um 

conjunto de políticas, relacionamentos e opções técnicas adotadas para obter a padronização e 

a integração técnicas e de negócio desejadas, bem como lidar com as solicitações de exceções 

para esses padrões. As decisões sobre arquitetura  são muito importantes para uma gestão e 

utilização eficazes da TI (WEILL; ROSS, 2006). Silva (2013) denomina também a arquitetura 

de TI como arquitetura empresarial.  

Weill e Ross (2010) nomeiam como arquitetura da corporação, o projeto da plataforma 

digitalizada da empresa. Para arquitetura de TI algumas questões são essenciais, tais como: 

Quais são os principais processos de negócio? Como os processos de negócio estão 

relacionados e integrados com a TI? Quais são as atividades que devem passar por processo 

de padronização e integração? Quais são as abordagens tecnológicas que nortearão as 

iniciativas de TI?; 

3 – Decisões Sobre Infraestrutura de TI: 

São os serviços de TI coordenados de maneira centralizada e compartilhados, que 

provêm a base para a capacidade de TI da empresa  (WEILL; ROSS, 2006). Possuir a 

infraestrutura adequada significa, fornecer serviços com um bom custo/benefício que 

permitam a empresa adotar de uma forma mais rápidas novas aplicações e negócios.  

Albertin e Albertin (2010, p. 65) declaram “determinação dos serviços compartilhados 

e de suporte” e Weill e Ross (2010) afirmam que devem ser especificadas as pessoas com 

responsabilidades pela modelagem dos processos de negócios, dados e padrões de tecnologia, 

com o intuito de atender com as solicitações de exceções para esses padrões.  

As questões essenciais que envolvem a infraestrutura de TI são: Quais os serviços de 

infraestrutura mais críticos e que podem afetar os objetivos estratégicos? Quais serviços de 
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infraestrutura devem ser implantados e quais são os SLAs? Quais componentes da 

infraestrutura devem ser terceirizados?; 

4 – Decisões Sobre Necessidades de Aplicações de Negócio: 

São as especificações da necessidade de negócio de aplicações de TI adquiridas no 

mercado ou desenvolvidas internamente  (WEILL; ROSS, 2006). Para Oliveira (2009), as 

decisões relacionadas às necessidades do negócio específicas é que acabam por agregar valor. 

Weill e Ross (2010) ampliam o conceito para necessidades comercial e entrega de projetos. A 

governança aloca propriedades para definir o plano de negócio, garantindo a implementação 

bem-sucedida e a entrega dos benefícios.  

As questões essenciais que envolvem as necessidades de aplicações de negócio são: 

Quais são as oportunidades do mercado e dos processos de negócio para novas aplicações? 

Como as necessidades de negócio podem ser consideradas dentro dos padrões da 

infraestrutura? Quem terá direito aos resultados de cada projeto e definir mudanças 

organizacionais para assegurar o valor do negócio?  

5 – Decisões Sobre Investimentos e priorização de TI:  

Para Weill e Ross (2006), são as decisões sobre quanto e onde investir em TI, 

incluindo a aprovação de projetos e as técnicas de justificação. Essas decisões envolvem 

normalmente 3 dilemas, quanto se deve gastar, em que gastar e como reconciliar as 

necessidades de diferentes grupos de interesse. Weill e Ross (2010) afirmam que muitas das 

decisões que envolvem investimentos / financiamentos da TI, os altos gerentes relutam em 

tomá-las, deixando à cargo essa responsabilidade para os executivos de TI ou as unidades de 

negócios.   

As questões essenciais que envolvem investimentos e priorização de TI são: Quais são 

os projetos que estrategicamente são mais relevantes para a organização? Qual a importância 

de investimentos em toda a empresa e/ou unidades de negócio? Como é definido o valor de 

negócio dos projetos de TI após as suas implantações  (valor agregado gerado)? 

Essas cinco decisões relacionam-se para resultar em uma governança de TI eficaz. 

Cada uma representa aspectos importantes que devem ser observadas dentro da TI. Para Weill 

e Ross (2010), os mecanismos de governança de uma organização servem para deixar 

transparente como cada uma das cinco decisões será tomada e quem será responsabilizado. 

Na matriz de arranjo de governança de TI, as decisões (colunas) são cruzadas com 

arquétipos (linhas) que descrevem combinações de pessoas que possuem os direitos 

decisórios ou contribuem para a tomada de decisão de TI. 
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 Os autores Weill e Ross (2006) utilizaram para descrever os grupos de pessoas,  

arquétipos políticos, tais como: monarquia, feudalismo, federalismo, duopólio e anarquia. Os 

arquétipos foram divididos em 6 grupos descritos abaixo: 

a) Monarquia de Negócio, representam os altos executivos de negócio que tomam 

decisões de TI que afetam toda a empresa. Normalmente as monarquias de 

negócio aceitam contribuições de muitas fontes para as decisões-chave; 

b) Monarquia de TI, os profissionais de TI, principalmente o CIO tomam as 

decisões da TI. Normalmente as organizações implementam as monarquias de TI 

de diversas formas, com mais frequência envolvem profissionais de TI tanto de 

equipes corporativas como de unidades de negócios;   

c) Feudalismo, cada unidade de negócio toma as decisões relativas a TI. Este 

modelo não ajuda a tomada de decisões da empresa como um todo; 

d) Federalismo, as diretorias, os órgãos mais centrais e as unidades de negócio são 

os responsáveis pelas decisões sobre a TI. As unidades de negócios maiores e 

mais poderosas com frequência ganham mais atenção e tem maior influência 

sobre as decisões; 

e) Duopólio de TI, representam o consenso bilateral entre os executivos de TI e 

outros executivos de negócio. O Duopólio envolve o grupo principal de TI e a 

equipe de alta gerência, os executivos e líderes das unidades de negócio; 

f) Anarquia, as decisões são tomadas por indivíduos de pequenos grupos que tomam 

as decisões sobre a TI. As anarquias são consideradas a ruína de muitos grupos de 

TI, pois são caras de sustentar e preservar. 

 Para os autores, os principais participantes do arquétipo Monarquia de negócio são os 

executivos de diretoria; para a Monarquia de TI são profissionais da TI corporativa ou da TI 

das unidades de negócio; no Feudalismo, são somente os líderes das unidades de negócio; no 

Federalismo podem ter duas variações, os executivos da diretoria, equipe de TI e os líderes de 

unidade de negócio ou executivos de diretoria e líderes das unidades de negócio; também no 

duopólio de TI  podem existir duas variações na participação, os executivos de diretoria e a 

equipe de TI, ou a equipe de TI e os líderes das unidades de negócio; na Anarquia não há 

participação dos executivos de diretoria, bem como da equipe de TI e de líderes das unidades 

de negócio. 

 Os arquétipos mostram os grupos decisórios que são encontradas em muitas 

organizações, sejam elas públicas ou privadas, e servem para indicar quem deve ser 

responsabilizado por tomar determinados tipos de decisões. Para Machado (2007), existe uma 
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relação entre os arquétipos de monarquia e centralização de decisões e entre o arquétipo 

federal com o conceito de descentralização. 

 Uma pesquisa, desenvolvida pelo Center for Information System Research (CISR) e 

coordenada por Weill estudou 256 empresas em 23 países em vários continentes no período 

de 2001 a 2003. Verificou quais arquétipos contribuíam para as cinco decisões-chave de TI e 

quem realmente possuía os direitos decisórios sobre cada uma delas. O quadro 6 representa o 

resultado do estudo no aspecto de quem toma as decisões. 

Quadro 6 – Como as empresas governam (quem possui os direitos decisórios) 

                        Decisão 
 
Arquétipo 

Princípios de 
TI 

Arquitetura de 
TI 

Estratégias de 
infraestrutura de 

TI 

Necessidades 
de aplicações 

de negócio 

Investimentos 
em TI 

Monarquia de negócio 
!

27% 6% 7% 12% 30% 

Monarquia de TI 
!

18% 73% 59% 8% 9% 

Feudalismo 
!

3% 0% 2% 18% 3% 

Federalismo 
!

14% 4% 6% 30% 27% 

Duopólio 
!

36% 15% 23% 27% 30% 

Anarquia 
!

0% 1% 1% 3% 1% 

Não se sabe 
!

2% 1% 2% 2% 0% 

Fonte: Adaptado de Weill e Ross (2006, p. 66) 

As áreas mais escuras destacam os arquétipos nas empresas pesquisadas com maior 

frequência na tomada de decisão. A pesquisa demonstrou que os direitos decisórios 

relacionados, principalmente, ao negócio, que são os princípios de TI, necessidades de 

aplicações de negócio e investimentos estão distribuídos nos arquétipos de duopólio, 

federalismo e monarquia de negócio. Mas não existe uma distribuição que fique muito acima 

da média dos outros arquétipos, sendo uma distribuição mais uniforme. Enquanto que 

decisões direcionadas para áreas mais técnicas (arquitetura de TI e estratégias de 

infraestrutura de TI)  existe um destaque maior para o arquétipo monarquia de TI. 

Mendonça et al. (2013) utilizando a matriz de arranjo de governança de TI de Weill e 

Ross (2006) desenvolveram uma pesquisa no Rio Grande do Norte, com gestores de TI. A 

pesquisa fez um comparativo dos processos decisórios em organizações públicas e privadas.  

Os gestores de TI entrevistados foram questionados sobre decisões-chave da área de 

tecnologia da informação, com objetivo de descobrir quem são os tomadores de decisões que 
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envolvem a TI nas organizações públicas e privadas, que permite um cruzamento entre as 

decisões-chave e arquétipos. Os resultados são apresentados no quadro 7 a seguir.  
Quadro 7  – Percepção dos gestores de TI de Natal (instituições públicas e privadas) com relação a 

matriz de arranjo de governança de TI (decisões-chave) 
                                   
Decisões 

  
 
Arquétipos 

 
Princípios de TI 

 
Arquitetura de TI 

 
Estratégias de 

infraestrutura de 
TI 

 
Necessidades de 

aplicações de 
negócio 

 
Investimentos em 

TI 

Público Privado Público Privado Público Privado Público Privado Público Privado 

Monarquia de 
negócio 

0,0% 12,0% 0,0% 16,0% 5,6% 12,0% 5,6% 20,0% 11,1% 32,0% 

Monarquia de 
TI 

50,0% 40,0% 72,2% 60,0% 61,1% 68,0% 44,4% 32,0% 33,3% 16,0% 

Feudalismo 5,6% 8,0% 5,6% 8,0% 0,0% 4,0% 0,0% 12,0% 0,0% 4,0% 

Federalismo 5,6% 8,0% 0,0% 0,0% 5,6% 0,0% 5,6% 0,0% 0,0% 4,0% 

Duopólio 27,8% 32,0% 5,6% 12,0% 11,1% 12,0% 33,3% 28,0% 38,9% 28,0% 

Anarquia 11,1% 8,0% 16,7% 4,0% 16,7% 4,0% 11,1% 8,0% 16,7% 16,0% 

  Padrões de decisão mais comuns em todas as empresas pesquisadas segundo Weill e Ross (2006) 

  Padrão observado na pesquisa 

Fonte: Mendonça et al. (2013, p. 458) 
 

De acordo com as respostas dos gestores de TI da cidade, o arquétipo monarquia de TI 

(membros da equipe de TI tomam as decisões) foi o mais citado dentre as decisões-chave. 

Esse padrão foi similar para as organizações públicas e privadas. Sugere, então, que os 

gestores de TI percebem que são os maiores tomadores de decisões na área de TI, resultado 

diferente do obtido na pesquisa de Weill e Ross (2006). De acordo com Gama (2006), quando 

decisões que envolvem estratégias de infraestrutura de TI são comumente tomadas pelo 

arquétipo monarquia de negócio existe uma diminuição no nível de governança e que, talvez, 

isso ocorra porque a decisão citada tem foco na área técnica e este arquétipo é mais voltado 

para a área de gestão. 

Ainda com relação a pesquisa de Mendonça et al. (2013) o arquétipo “Monarquia de 

TI” apenas não recebeu maior percentual nas decisões sobre investimentos nas organizações 

privadas. Já nas organizações públicas existiu um equilíbrio na decisão-chave de 

investimentos entre “Monarquia de TI” e “Duopólio”, com uma predominância neste último, 

ou seja, os gestores de negócio possuem uma participação maior nas decisões sobre 

investimentos na área de TI. Outro fator relevante observado na pesquisa tem relação com os 

percentuais mais altos do arquétipo “Anarquia” nas organizações públicas, com percentuais 

mais elevados que as organizações privadas. Essa informação sugere uma maior 

independência organizacional dos setores quando o assunto é tecnologia da informação. 
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Outra comparação relevante feita na pesquisa foi com relação ao estudo de Weill e 

Ross (2006) com organizações com e sem fins lucrativos, conforme demonstra o quadro 8. 
Quadro 8  – Comparativo dos arranjos de governança de TI em organizações sem (incluindo órgãos do 
Governo) e com (empresas) fins lucrativos da pesquisa de Mendonça et al. (2013) com Weill e Ross 
(2006) 

                          
Decisões 

  
 
 
 
 
Arquétipos 

 
Princípios de TI 

 
Arquitetura de 

TI 

 
Estratégias de 

infraestrutura de 
TI 

 
Necessidades de 

aplicações de 
negócio 

 
Investimentos 

em TI 

Sem 
fins 

lucrati-
vos 

Com 
fins 

lucrati-
vos 

Sem 
fins 

lucrati-
vos 

Com 
fins 

lucrati-
vos 

Sem 
fins 

lucrati-
vos 

Com 
fins 

lucrati-
vos 

Sem 
fins 

lucrati-
vos 

Com 
fins 

lucrati-
vos 

Sem 
fins 

lucrati-
vos 

Com 
fins 

lucrati-
vos 

Monarquia 
de negócio 

35,0% 23,0% 5,0% 5,0% 11,0% 5,0% 15,0% 11,0% 36,0% 27,0% 

Monarquia 
de TI 

9,0% 21,0% 67,0% 78,0% 58,0% 61,0% 3,0% 8,0% 5,0% 11,0% 

Feudalismo 1,0% 3,0% 0,0% 1,0% 1,0% 2,0% 20,0% 17,0% 1,0% 4,0% 

Federalismo 15,0% 14,0% 5,0% 3,0% 8,0% 4,0% 43,0% 25,0% 24,0% 28,0% 

Duopólio 37,0% 37,0% 23,0% 11,0% 22,0% 25,0% 15,0% 33,0% 31,0% 30,0% 

Anarquia 3,0% 1,0% 0,0% 1,0% 0,0% 2,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 

  Padrões de decisão mais comuns em todas organizações sem e com fins lucrativos segundo 
pesquisa de Weill e Ross (2006) 

  Padrão observado na pesquisa de Mendonça et al. (2013) 

Fonte: Mendonça et al. (2013, p. 463) 

A matriz de arranjo de governança de TI acima, fortalece a interpretação de que as 

decisões que envolvem questões mais técnicas de TI (arquitetura de TI e estratégias de 

infraestrutura de TI) ficam a cargo dos gestores de TI devido haver predominância do 

arquétipo “Monarquia de TI”, sejam de organizações públicas ou privadas. Algumas 

divergências maiores foram observadas, como entre as organizações sem fins lucrativos das 

duas pesquisas, principalmente nas decisões que envolvem princípios de TI, necessidades de 

aplicações de negócio e investimentos em TI. Já entre as organizações com fins lucrativos, a 

maior divergência existiu nas decisões sobre princípios de TI e necessidades de aplicações de 

negócio. 

Fernandes e Abreu (2014) em um dos componentes do seu Ciclo de Governança de TI, 

que é o de decisão, compromisso, priorização e alocação de recursos, atribui a 

responsabilidade para definição de quem é responsável por determinadas decisões da TI. 

(princípios de TI, arquitetura da informação, infraestrutura de TI, prioridades de aplicações, 

investimentos em aplicações e infraestrutura, política de segurança da informação e estratégia 

de sourcing). Além dos termos citados por Weill e Ross (2006) que são princípios de TI, 
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arquitetura da informação, infraestrutura de TI, prioridades de aplicações e investimentos, os 

autores ainda acrescentam política de segurança da informação e estratégia de sourcing. 

De acordo com Veras (2012), nas organizações existem vários tipos de arranjos 

decisórios e que nem sempre estão formalizados. Os arranjos estão diretamente ligados a 

formas de controle da informação e da cultura organizacional e, em algumas situações isso 

precisa ser alterado. A mudança só é realmente efetivada com o apoio e envolvimento das 

lideranças do primeiro time de executivos que estão fora da organização da TI. 

2.1.6.1 Estruturas de Tomada de Decisão de Acordo com os Arquétipos 

 Albertin e Albertin (2010) acreditam que a estrutura fornece um ponto de referência 

para formação de grupos e relacionamento que tomam decisões. A implementação de 

estruturas ou configurações e alguns mecanismos que possam permitir que as estruturas sejam 

concretizadas, tais como: conselhos de TI, comitês e níveis de serviço.  

Com relação às estruturas de tomadas de decisão e sua relação com os arquétipos, 

Weill e Ross (2006)  descrevem da seguinte forma: 

- Monarquias de Negócio: normalmente, os comitês executivos possuem um papel 

relevante no processo de governança de TI. As empresas diferem consideravelmente no 

modelo de seus comitês executivos.  Algumas organizações criam subgrupos da equipe 

administrativa sênior para questões que envolvem a TI.  

Os autores afirmam ainda que, o envolvimento dos altos executivos na governança 

de TI tem um crescimento, a partir do momento que as organizações ficam mais experientes 

no uso estratégico da TI. Outro fator sugerido, é uma prática interessante alocar ao CIO um 

componente tanto da monarquia de negócio como da monarquia de TI, pois isso acaba 

gerando um vínculo maior entre as estratégias de negócio e as estratégias de TI. 

- Federalismo: em alguns casos as equipes executivas incluíam membros de todas as 

unidades de negócio. Essas estruturas federalistas equilibram abertamente as prioridades da 

empresa com as das unidades de negócio, Podendo suscitar contribuições valiosas para as 

decisões de governança de TI.  

Para os autores, o federalismo permite uma proteção da autonomia das unidades de 

negócio, bem como desenvolvem as normas necessárias para capacidades integradas. 

- Monarquias de TI: as monarquias de TI tomam a maioria das decisões no mundo 

sobre arquitetura e infraestrutura. Para os autores, divide-se em duas formas de agrupamentos: 

A equipe de liderança de TI, que são formadas por líderes das funções de operações, 
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arquitetura, aplicações, etc, além de poderem ser formadas pelos CIOs das unidades de 

negócio ou pela combinação de ambos. Para os autores as empresas que tinham uma equipe 

de liderança de TI, tinham um desempenho em governança mais eficaz do que as que não o 

possuíam. Destaca-se, ainda Comitês de Arquitetura, que são formados geralmente por 

especialistas técnicos, muitas vezes esses comitês, têm como objetivo orientar a liderança de 

TI.  

Em alguns caso eles são vistos como impositores de padrões tecnológicos. Os 

autores alertam para o risco que as monarquias de TI tem, pois elas podem se distanciar da 

realidade organizacional. 

- Duopólio: parte do pressuposto de que a forma de garantir uma interação entre a TI 

e os negócios é criar um conselho decisório composto por ambos os lados. Para os autores as 

responsabilidades dos dois grupos estão fortemente relacionados e que relações formais de 

governança normalmente se refletem em um melhor desempenho. A junção entre as 

habilidades das duas partes, permite um alinhamento da estratégia de negócio e da TI ao 

tomar decisões sobre arquitetura, infraestrutura e aplicações de negócio. 

 Em seus estudos Weill e Ross (2006) explanam que nas organizações com alto 

desempenho em governança, as estruturas de arranjos de governança de TI adotadas com mais 

frequência utilizam os modelos federalistas de contribuição nas decisões sobre princípios de 

TI e necessidades de aplicações de negócios. Em contrapartida, as organizações com menor 

desempenho adotavam com mais frequência os modelos duopolistas. 

 Os autores ainda recomendam as estruturas de arranjos de governança de TI 

federalista para as cinco decisões-chave da matriz de arranjo de governança de TI, 

principalmente para princípios de TI e as necessidades de aplicações.  

A justificativa dos autores diz respeito ao provimento de instrumentos que detectem 

incongruências entre as necessidades dos administradores corporativos e os administradores 

das unidades de negócio, todavia na pesquisa desenvolvida por eles, as empresas de melhor 

desempenho em governança costumavam usar o duopólio para princípios e investimentos em 

TI, as duas mais relevantes dentre as cinco decisões-chave de TI. 

 Weill e Ross (2006) afirmam que o processo decisório, quando acontece em conjunto 

(Gestores de negócio e gestores de TI), há uma tendência positiva para melhores decisões. No 

quadro 9 os autores demonstram que há uma relação estatisticamente significativa entre 

desempenho da governança e decisões tomadas em conjunto. 
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Quadro 9 – Quem toma as melhores decisões de TI 

 
Fonte: Adaptado de Weill e Ross (2006) 

 Já Albertin e Albertin (2010) afirmam que as principais decisões que envolvem o uso 

da TI, tais como investimentos, custos, uso e desempenho da área devem ser de autoridade e 

responsabilidade dos gestores de negócio (alto escalão), contando com o apoio dos gestores 

da área de TI. Quanto mais clara for a identificação dos tomadores de decisão, melhor será a 

decisão tomada. Tiernan e Peppard (2004) contribuem afirmando que o processo decisório de 

TI não deve ocorrer somente internamente no âmbito da TI, contudo com a contribuição das 

demais unidades organizacionais. Faz-se necessário o alinhamento estratégico entre a área de 

negócio e TI, tema a ser abordado no próximo tópico. 

2.1.7 Alinhamento Estratégico entre Negócio e TI 

No ambiente organizacional atual a TI tem sido considerada como um dos seus 

componentes mais importantes, seja na iniciativa privada ou não. Para Albertin e Albertin 

(2010), as organizações brasileiras vêm utilizando de forma abrangente a TI, seja em nível 

operacional ou estratégico. Outro fator levado em consideração para essa importância é que 

essa normalmente é utilizada para gerenciar, desenvolver e comunicar os denominados ativos 

intangíveis, sobretudo em uma economia voltada para o conhecimento. Também segundo 

Albertin (1999), a TI colabora com a vantagem competitiva das empresas, fato contestado por 

Carr (2003) que afirma que a TI se tornou uma commodity. 

A TI deve se alinhar com a capacidade da organização de obter melhores resultados, 

possibilitando um aumento dos benefícios, além de favorecer a governança de TI e a 
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vantagem competitiva. Para obter essa importância, faz-se necessária a relação entre a TI e o 

desempenho organizacional, e que depende de fatores como o alinhamento estratégico, que é 

a ligação entre a estratégia do negócio e de TI (HENDERSON; VENKATRAMAN, 1993). 

Devido o aumento da importância da TI, a busca por compreender essa temática 

alinhamento da estratégia de negócio com a TI, mostra-se relevante. Conforme afirmam 

Marques e Mota (2013), a temática alinhamento estratégico entre negócio e TI foi a área mais 

abordada nos artigos publicados nos eventos EnANPAD e ENADI e nos periódicos 

disponíveis no portal SPELL, entre os anos de 2007 e 2012.  

Nas organizações, o alinhamento entre negócio e TI existe em algum nível 

(LUFTMAN, 2003). Por sua vez, Fernandes e Abreu (2014) destacam que o processo de 

alinhamento estratégico da tecnologia da informação deve procurar determinar qual deve ser o 

alinhamento da TI em termos de arquitetura, infraestrutura, aplicações, processos e 

organização com as necessidades presentes e futuras do negócio. O alinhamento estratégico 

entre negócio e TI pode ser um fator preponderante para que as organizações obtenham um 

aumento no seu desempenho econômico e competitividade (WEILL; ROSS, 2006). 

Já Henderson e Venkatraman (1993) afirmaram que a TI passou por um processo de 

evolução, passando de uma atuação basicamente de suporte para um ferramenta estratégica 

das organizações, possibilitando assim a viabilização de novas estratégias de 

negócio.  Partindo dessa perspectiva de evolução, tornou-se cada vez mais crítico acertar nas 

decisões que envolvem a TI e seu alinhamento à estratégia e as características da empresa do 

ambiente organizacional na qual está inserida (LAURINDO, 2002).   

Conforme sugerem Limberger et al. (2007), o alinhamento estratégico tem por 

definição ser um processo ou um resultado que a organização deve aspirar por meio de um 

ajuste adequado ao seu ambiente, e uma possível adaptação e organização dos processos para 

que tenham sustentação ao próprio alinhamento. Vale ressaltar também, que o alinhamento 

estratégico não é um evento ou um resultado estanque, mas um processo ininterrupto de 

adequação e de mudanças (HENDERSON; VENKATRAMAN, 1993). 

Para Fernandes e Abreu (2014), alinhamento estratégico é um processo que conduz 

uma transformação da estratégia de negócio da organização, em estratégias e ações da TI 

(plano de ação) e que permitam o alcance dos objetivos organizacionais. Além disso, é 

possível sua realização com ou sem um plano estratégico de negócio formalizado. Avison et 

al. (2004) ampliam o conceito de alinhamento estratégico, postulando que esta ajuda as 

organizações em três perspectivas: 1) na ampliação do retorno dos investimentos de TI; 2) no 
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alcance de uma possível vantagem competitiva utilizando a TI; e 3) por permitir uma maior 

agilidade da organização frente as novas oportunidades de mercado.  

Alguns modelos surgiram na literatura sobre modelo de alinhamento estratégico entre 

negócio e TI, tais como:    

• Reich e Benbasat (1996) que observaram questões relacionadas a diferenças entre 

aspectos intelectuais e sociais no processo de planejamento estratégico; 

• Chan et al. (1997) levam em consideração questões do desempenho organizacional e 

efetividade da TI. Outra característica relevante considerada pelos autores diz respeito 

a decisão compartilhada entre gestores de negócio e TI;  

• Hirschheim e Sabherwal (2001) destacam a importância do alinhamento estratégico 

como um procedimento que deve ser desenvolvido de forma incremental;  

• Kearns e Sabherwal (2006) também destacaram no seu modelo assim como Chan et 

al. (1997), a importância do gestor de negócio para o alinhamento estratégico, 

destacando que o papel dele é ainda maior do que do gestor de TI. 

Também alguns trabalhos afirmam que não há necessidade de se utilizar modelos 

estruturados de planejamento estratégico e outros criticam modelos de alinhamento 

estratégico e a complexidade de alcançar esse alinhamento (CIBORRA, 2007; MAES et al. 

2000; CHAN, 2002).  

Outros modelos tiveram destaque, dentre eles, está o modelo de maturidade do 

alinhamento estratégico de Henderson e Venkatraman (1993), que apresenta quatro domínios, 

o da estratégia do negócio, da infraestrutura e processos organizacionais, da estratégia da TI, e 

da infraestrutura e processos de TI. Schmidt e Prado (2011) afirmam que este modelo baseia-

se em aspectos internos das organizações, bem como fatores externos (mercado). Dois 

importantes conceitos no modelo de alinhamento apresentados são a adequação estratégica 

com relação a estratégia e infraestrutura e a integração funcional, que relaciona as funções de 

negócio e de TI, sobretudo no âmbito da estratégia e da infraestrutura.  

Ainda sobre o modelo de Henderson e Venkatraman (1993) a integração entre as 

estratégias de negócio e da TI ocorre através da integração estratégica, que permite a relação 

entre as estratégias de negócio e da TI em componentes externos; Também a integração 

operacional, na qual o alinhamento acontece entre as estratégias de infraestrutura e os 

processos de TI e as estratégias de infraestrutura e os processos organizacionais. Conforme 

demonstra a figura 5. 
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Figura 5 – Alinhamento estratégico entre negócio e TI 

 
Fonte: Adaptado de Henderson e Venkatraman (1993) 

  

O modelo de Henderson e Venkatraman (1993) aborda quatro visualizações de 

direcionamentos estratégicos: a execução da estratégia, o negócio dá orientação para a 

estrutura de negócio e para estrutura de TI; a transformação tecnológica, o negócio orienta a 

estratégia de TI e consecutivamente a estrutura de TI; o potencial competitivo, as estratégias 

de TI que direcionam as estratégias de negócio e geram possíveis modificações na estrutura 

de negócio; e o nível de serviço, o alinhamento estratégico e oriundo da estratégia de TI, que 

pode gerar necessidades da estrutura de TI e estrutura de negócio (LUFTMAN et al. 2000; 

LAURINDO et al. 2001) 

Para Moraes (2011), o alinhamento estratégico fornece uma estrutura lógica para 

analisar as escolhas estratégicas em detalhes suficientes para assegurar o sucesso na 

implementação do negócio, da tecnologia e da direção da infraestrutura. O alinhamento 

estratégico é uma técnica que permite uma forma de pensamento estratégico, significando que 

sucessivamente seja possível pensar em como analisar e direcionar o caminho da organização. 

O alinhamento estratégico do negócio e da TI necessita ser aproveitado como um 

instrumento da gestão, dando ênfase nas ações gerenciais que carecem ser executadas com o 

intuito de alcançar uma coesão entre os esforços desejados pelas áreas de negócio e da TI. O 

alinhamento decorre da perspectiva de integração dos planejamentos estratégicos empresariais 

e de TI (TAROUCO; GRAEML, 2011). 

As organizações em um nível maior ou menor, buscam o alinhamento estratégico. De 

acordo com Mendonça et al. (2013), em um estudo comparativo entre organizações públicas e 

privadas, os gestores públicos de TI buscam um alinhamento estratégico entre negócio e TI 

mais do que gestores de organizações privadas. Também o resultado é semelhante no que diz 
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respeito a participação em decisões estratégicas de negócio. Já com relação a participação em 

decisões estratégicas de TI é o contrário. Conforme demonstra o gráfico 2. 
Gráfico 2 -  Decisões sobre estratégia de negócio e da TI 

 
Fonte: Mendonça et al. (2013) 

A estratégia da TI deve possibilitar para as organizações, utilizarem-na realmente 

como vantagem competitiva, além de criar políticas de TI alinhadas com as políticas internas 

das organizações, permitindo o desenvolvimento de estratégias corporativas eficazes 

(DAVENPORT; PRUSAK,1998; SABHERWAL; CHAN, 2001). 

É relevante observar o papel da gestão, principalmente em relação à alta gerência, que 

é responsável pelas escolhas pertencentes à estratégia do negócio. Para Henderson e 

Venkatraman (1993), a gerência da TI desempenha o papel de executor da estratégia, 

realizando o projeto e implementação dos processos e da infraestrutura da TI necessários para 

dar apoio à estratégia de negócio definida pela alta gerência.  

Vale ressaltar, de acordo com Fernandes e Abreu (2008, p. 37), que “o alinhamento 

estratégico é bidirecional”, portanto ele não ocorre somente da estratégia de negócio para a 

estratégia de TI. Pode ocorrer também que a estratégia de TI desencadeie estratégias de 

negócio. A estratégia de TI influencia  é influenciada pela estratégia de negócio 

(HENDERSON;VENKATRAMAN,1993). 

Um dos grandes desafios da área de TI, e respectivamente a governança de TI, 

segundo Fernandes e Abreu (2014), é o de possibilitar o alinhamento entre negócio e a TI. 

Esse almejado alinhamento requer negociação e educação entre os dirigentes de negócio e TI. 

Tem que existir cumplicidade entre essas duas áreas (ALBERTIN; ALBERTIN, 2008). O 

alinhamento estratégico é o ponto de partida para a governança de TI. 
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2.1.7.1 Avaliação do Nível de Maturidade do Alinhamento Estratégico 

Existem modelos de avaliação do nível de maturidade do AE, dentre eles o que possui 

um maior destaque na sua implantação é o de Luftman (2000). Este autor publicou um 

modelo que teve como fundamentação principal Henderson e Venkatraman (1993), porém o 

objetivo era identificar os níveis de maturidade. Uma das características relevantes desse 

modelo é que ele possibilita melhoria constante dos elementos que envolvem alinhamento 

estratégico e que a organização possua algum nível de alinhamento (RIGONI, 2010). Luftman 

(2000) utilizou alguns dos componentes propostos por Henderson e Venkatraman (1993) e 

destaca seis critérios de maturidade, representados no quadro 10 abaixo: 

Quadro 10 – Critérios de maturidade de alinhamento estratégico entre negócio e TI 

Critérios Descrição Elementos medidos 
Comunicação   
(Communications Maturity) 

Avalia o nível de 
interação/comunicação entre as áreas 
envolvidas da organização, questões 
de troca de idéias, conhecimento e 
informação. 

- entendimento dos negócios pela TI; 
- entendimento da TI pelo negócio; 
- aprendizado organizacional; 
- protocolos de comunicação; 
- compartilhamento de conhecimento; 
- efetividade de pessoas de contato 
entre a TI e negócios. 
 

Medidas de Valor e 
Competência - (Competency / 
Value Measurement 
Maturity) 

Avalia a disponibilização de 
indicadores que auxiliem no 
entendimento do valor da TI.  

- métricas de Negócio; 
- métricas de TI; 
- acordos de níveis de serviço; 
- benchmarking externo; 
- avaliações/revisões dos 
investimentos em TI; 
- melhoria contínua; 
- avaliação da contribuição da TI. 
 

Governança   
(Governance Maturity) 

Avalia a questão do processo 
decisório, se existe a definição de 
autoridades para definição de 
prioridades e alocação de recursos. 

- planejamento estratégico dos 
negócios; 
- planejamento estratégico de TI; 
- prestação de contas da TI; 
- controle orçamentário; 
- decisão dos investimentos de TI; 
- comitês diretivos; 
- processo de priorização dos projetos 
de TI; 
- capacidades de reação da TI frente a 
mudanças nos negócios. 
 

Parcerias 
(Partnership Maturity) 

Avalia o relacionamento existente 
entre a TI e as unidades de negócio.  

- percepção dos negócios do valor da 
TI; 
- papel da TI no planejamento 
estratégico de negócios; 
- compartilhamento dos 
riscos/recompensas entre TI e 
negócios; 
- gerenciamento do relacionamento 
negócios-TI; 
- relacionamento e confiança entre 
negócios-TI; 
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- patrocínio e apoio às iniciativas de TI 
por parte dos negócios. 
 

Escopo e da arquitetura 
(Scope & Arcuitecture 
Maturity) 

Avalia a aplicação efetiva das 
tecnologias, se  está existindo uma 
facilitação e orientação dos 
processos e estratégias de negócio. 

- escopo dos sistemas de TI; 
- articulação e conformidade dos 
padrões de TI; 
- escopo da integração da arquitetura 
de TI; 
- mecanismos para lidar com a 
interrupção causada por mudanças de 
negócio e de TI; 
- escopo de flexibilidade na 
infraestrutura de TI 
 

Habilidades 
(Skills Maturity) 

Avalia os processos relacionados a 
área de recursos humanos, desde a 
contratação até avaliação de 
desempenho e oportunidades de 
crescimento. 

- ambiente empreendedor e inovador; 
lugar do poder na tomada de decisões 
em TI; 
- prontidão para mudanças; 
- oportunidades de aprendizado 
transversal; 
- interação interpessoal; 
- políticas de atração e retenção de 
talentos. 
 

Fonte: Luftman (2000) e Rigoni (2010) 

Para Rigoni (2010), o modelo de avaliação no nível de maturidade proposto por 

Luftman (2000) fornece uma abordagem abrangente e integrada e permite avaliar o nível atual 

da organização. A TI pode através de uma perspectiva sistêmica, modificar e ser modificada, 

fazendo com que o negócio se reconfigure devido a TI, e vice-versa.  

Os critérios de maturidade são avaliados, com base na metodologia Capability 

Maturity Model (CMM), pois os elementos são medidos com a utilização de níveis que 

variam de inicial até otimizado de acordo com Luftman (2003), a saber: 

• Nível 1 – Processo inicial / ad hoc / improvisado (sem alinhamento existente); 

• Nível 2 – Processo disciplinado / comprometido (a organização é 

comprometida com o alinhamento e as oportunidades potenciais começam a 

serem identificadas); 

• Nível 3 – Processo Estabilizado / Focado / Melhorado (processo já 

padronizado e consistente com os objetivos organizacionais. A TI já se 

encontra inserida nos negócios); 

• Nível 4 – Processo Gerenciado / Melhorado (TI já é vista como centro de 

resultados. A TI é vista como elemento gerador de vantagem competitiva e 

contribuinte estratégico para que a organização alcance seus objetivos); 
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• Nível 5 – Processo Otimizado (Alinhamento completo, governança sustentada, 

planejamento integrado entre as áreas de negócio e TI). 

Os cinco níveis descritos permitem uma análise dos níveis de maturidade e são 

mensurados a partir de cada critério e é alcançada, conforme uma metodologia específica. 

Caso uma organização esteja no nível mais alto da maturidade no alinhamento, o alinhamento 

será total, se estiver no primeiro nível, o alinhamento é inexistente (AFFELDT; VANTI, 

2009). 

Em síntese, a importância do AE foi explorada em várias publicações. Para Lederer e 

Mendelow (1989) permitem agregar valor ao negócio, Chan e Huff (1993) o negócio pode ser 

melhorado com a relevância atribuída aos sistemas de informação, e Henderson e 

Venkatraman (1993) e Sabherwal e Chan (2001) o AE é importante porque a performance 

organizacional é afetada por ele.  

2.2 Computação em Nuvem 

2.2.1 Conceitos de Computação em Nuvem (CN) 

A cada dia, as empresas vêm buscando se manter no mercado competitivo, e a TI é 

uma ferramenta que permite o fornecimento rápido de informações que ajudam a tomada de 

decisão e que auxiliam as organizações a alcançarem seus objetivos. A internet vem 

mostrando sua contribuição com o ambiente organizacional, e uma nova tendência é a de 

computação em nuvem. Existem algumas denominações sobre o tema, Computação nas 

Nuvens, Computação em Nuvem (CN) e ainda a terminologia em inglês Cloud Computing 

(CC) (OLIVEIRA, 2011). 

De acordo com Gomes (2012), na década de 70 o cientista de computação John 

McCarthy propôs o conceito de nuvem, que estaria disponível como qualquer outro serviço de 

utilidade pública. Em 1999, a salesforce.com disponibilizou serviços pela internet, 

introduzindo uma nova ideia no mercado, a do fornecimento de aplicações empresarias com 

arquiteturas orientadas ao serviço (Service Oriented Archetecture – SOA), utilizando para isso 

a internet. Outro marco importante foi o lançamento em 2002 da Amazon Web Services 

(AWS), que possibilitou a disponibilização de serviços de armazenamento e de 

processamento. Em 2006 com o lançamento também pela Amazon do ElasticComputeCloud 

(EC2) que permitiu que usuários menores pudessem alugar computadores para execução de 

aplicações. Mais recentemente com a entrada em 2009 de grandes empresas com serviços na 

nuvem, Google, IBM e Microsoft. 
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 Para Marston et al. (2011), computação em nuvem representa uma convergência de 

duas grandes tendências em tecnologia da informação – (a) a eficiência de TI, em que o poder 

dos computadores modernos é utilizada de forma mais eficiente através de hardware 

altamente escalável e recursos de software (b) a agilidade dos negócios, em que a TI pode ser 

usada como um ferramenta competitiva através de rápida implantação, processamento em lote 

paralelo, uso de análise de computação intensiva de negócios e aplicações móveis interativas 

que respondem em tempo real as necessidades do usuário. 

 A partir desse novo cenário, de novos progressos na disponibilização de soluções de 

computação em nuvem, tem sido enxergado como uma nova forma de redução de 

investimentos em TI, além de possibilitar uma maior flexibilidade na demanda por serviços, e 

com custos relativamente acessíveis (SANCHEZ, CAPPELLOZZA, 2012). Por sua vez, 

Gomes (2012) enfatiza que os serviços são disponibilizados com apropriados níveis de 

desempenho e segurança. 

De acordo com Veras (2012), pesquisas demonstram que o orçamento de TI para 

organizações de grande porte nos Estados Unidos, ou não se alteraram, ou foi diminuído, 

mesmo com demandas crescentes de serviços de provimento de informação. O não 

crescimento dos orçamentos para a TI se deu por alguns fatores, dentre eles os poucos 

resultados obtidos ou mesmo comunicados pela TI. Essa constância orçamentaria demonstra a 

necessidade de melhoria da TI, que ela seja mais eficiente e que gaste menos com a operação 

da TI para que sobre dinheiro para novos projetos relacionados à inovação. Outro aspecto 

abordado por Santos, Amelotti e Villar (2012) é que a CN tornou-se um componente essencial 

para implementação de estratégias, na qual a área de TI é demandada. 

 A computação em nuvem apresenta o conceito de uma computação utilitária, porque é 

possível fazer provisão de recursos computacionais que são medidos e cobrados pelo uso, 

assim como serviços cotidianos como água, energia, etc (RITTINGHOUSE, RANSOME, 

2009). Carr (2009) compara a computação em nuvem com o forte e fácil acesso à energia 

elétrica. Já Sultan (2010) e Weiss (2007) ampliam o conceito afirmando que ela é um novo 

paradigma computacional que permite um fornecimento de novas oportunidades para que se 

possa entregar uma variedade de serviços de uma maneira nunca antes proporcionada.  

Por sua vez, Sobragi (2012) demonstrou em sua pesquisa que esse novo paradigma, 

que é a CN, vem sendo adotada pelas organizações pelos seguintes fatores: confiabilidade, 

escalabilidade, economia, privacidade e segurança. Nesse sentido fatores como acesso pela 

rede, interoperabilidade e sustentabilidade estão entre os fatores que não foram considerados 

pelas organizações.  
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A partir desse ponto, a computação em nuvem quebra um novo paradigma ao tornar os 

recursos de TI acessíveis as organizações das mais variadas características (ramo de atuação, 

desenvolvimento tecnológico, porte, etc). Possibilita o provimento de produtos/serviços de TI 

de uma forma padronizada, na qual o usuário escolhe o que quer, e paga pelo uso 

(TAURION, 2009). Somado isso, uma das funções da computação em nuvem é cortar custos 

operacionais e, o mais importante, permitir que departamentos de TI se concentrem em 

projetos estratégicos ao invés de manter o datacenter funcionando (VELTE; VELTE, 

ELSENPETER, 2012).  

 O ISACA (2009) afirma que a longo prazo ela gera um certa economia as 

organizações, e estão incluídos aí, redução de custos de infraestrutura e modelos de oferta de 

pagamentos por serviço. Ao mudar os serviços de TI para a nuvem, as organizações acabam 

tirando proveito do uso de serviços em um modelo sob demanda. Também ocasionam a 

redução de capital inicial com a área de TI. 

Conforme afirmam Armbrust et al. (2009), a computação em nuvem tem o potencial 

de transformar uma grande parte da indústria de TI, fazendo com que o software fique ainda 

mais utilizado como serviço. Contribui também para moldar a forma como o hardware é 

projetado e comprado. Os desenvolvedores com ideias inovadoras para novos serviços de 

Internet já não necessitam de grandes investimentos de capital em hardware para implantar 

seu serviço ou de um volume alto de recursos humanos para operá-lo. Já o ISACA (2013) 

afirma que a nuvem tem como objetivo viabilizar que as organizações gerenciem a TI 

tomando por base as metas financeiras, culturais ou operacionais da empresa. 

A computação em nuvem, na sua conceituação, tem alguns aspectos em comum 

abordados por vários autores, como: a redução de custo, a padronização dos serviços de TI, a 

maior facilidade de mensuração, o pagamento somente do que realmente se utilizou, acesso a 

inovação, disponibilidade imediata de recursos e a escalabilidade (VERAS, 2012; 

MARSTON, 2011; ISACA, 2009; CSA, 2010; NIST, 2011b; OLIVEIRA, 2011; VAQUERO; 

CACERES; LINDNER, 2009; SMITH, 2009) 

Com relação a definição do que é a computação em nuvem, O ISACA (2009) afirma 

que há uma falta de acordo sobre isso, alias é fato comum quando se trata de tecnologias 

emergentes e que isso acaba por dificultar a avaliação e aprovação dessa tecnologia. Dois 

grupos vem servindo de base quando se trata de definições para a computação em nuvem, o 

NIST (National Institute of Standards and Technology – Instituto Nacional de Padrões e 

Tecnologia) e a CSA (Cloud Security Alliance - Aliança de Segurança da Nuvem). O NIST, 
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sem sombra de dúvidas é a fonte mais citada na literatura sobre computação em nuvem, na 

qual muitos autores baseiam seus conceitos.  

O NIST (2011a, p. 2) conceitua a computação em nuvem como: 
Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand 
network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., 
networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly 
provisioned and released with minimal management effort or service 
provider interaction.  

 

Já para o CSA (2010), a computação em nuvem é uma termologia que vem evoluindo 

e que representa o desenvolvimento de várias tecnologias e abordagens existentes em 

computação para algo distinto. A nuvem agrupa separadamente as aplicações e os recursos de 

informação de sua infraestrutura básica, e os mecanismos que são empregados para entregá-

los. A CN enfatiza a colaboração, agilidade, escalabilidade e disponibilidade ofertando o 

potencial para redução de custos através de computação eficiente e otimizada. Expõe, neste 

caso, o uso de uma conjunto de serviços, aplicações, informação e infraestrutura composta por 

pools de recursos computacionais, de rede, de informação e de armazenamento.  

Estes componentes podem ser rapidamente organizados, provisionados, 

implementados, desativados e escalados para cima ou para baixo, provendo um modelo de 

alocação e consumo baseado na demanda de recursos.  

O ISACA (2009) explica que o objetivo da computação em nuvem é o de realmente 

mudanças na prestação de serviços de TI, transformando a computação em um utilitário 

ubíquo. Melo e Abdelouahab (2012) aboram que é uma tendência tecnológica recente e que 

visa a prestação de serviços e informações através da Internet de acordo com a demanda, e 

que o pagamento é feito de acordo com o que dele é usado. A computação em nuvem realiza a 

gestão de um conjunto de recursos de hardware e software de forma automática e dinâmica. 

Conforme afirmam também Vaquero, Caceres e Lindner (2009), a computação em 

nuvem são grandes pools (conjunto de recursos virtuais) que possuem fácil usabilidade e 

acessibilidade por meio de recursos virtualizados, tais como: hardware, plataformas de 

desenvolvimento, plataforma de serviços eletrônicos. Os autores afirmam, ainda, que esses 

recursos podem sofrer reconfigurações de forma rápida e de acordo com a necessidade. O 

valor pago, neste cenário, acontece somente pelo que for realmente utilizado, além das 

garantias serem determinadas através de acordos de nível de serviço (SLA). Essa forma de 

pagamento a terceiros pelo serviço acaba gerando uma mudança no modelo em CAPEX 
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(Capital Expenses) - custo de capital, para um modelo em OPEX  (Operational Expenses) - 

custo de operação (VERAS, 2012; GOMES, 2012; MEDEIROS, 2014).  

 Veras (2012, p. 7) faz menção a alguns questionamentos que envolvem a computação 

em nuvem e a forma que a TI está sendo utilizada nas organizações: 
 - Se processos de negócio são alterados em função de estratégias que se 
modificam constantemente devido principalmente às mudanças do ambiente, 
que tal tratar de ter uma TI flexível que permita a rápida reconfiguração da 
organização? 
- Será que a forma que a TI existe atualmente em boa parte das organizações 
permite obter a flexibilidade necessária? 
- Será que a forma que a TI está configurada dentro de boa parte das 
organizações permite a entrega de serviços, resultante da qualidade dos seus 
processos internos, com a qualidade negociada? 
- Será que a forma que a TI é financiada é a mais adequada? 
 

O autor afirma que a efetivação da estratégia de negócio tem forte relação com o 

modelo operacional da TI e que gera uma dependência da condição que a infraestrutura e os 

aplicativos de TI proporcionam. O modelo de gestão da TI, sua infraestrutura e a arquitetura 

devem atuar de forma flexível para que possa dar sustentação as estratégias de negócio. 

Para Oliveira (2011), a computação em nuvem tem como pontos principais a redução 

de custos, benefícios, riscos e as mudanças de paradigmas da TI. Ela não é apenas uma 

tecnologia específica, envolvem também uma maneira diferente de utilização da TI. Esse 

novo paradigma levanta questionamentos sobre o que migrar para nuvem? os sistemas de 

informação, ferramentas de comunicação, o que realmente for necessário? ou simplesmente 

não fazer adesão a esse novo modelo computacional? 

Heier, Borgman e Bahli (2012) postulam que a computação nuvem além de promover 

a redução de custos, ou seja, reduzir significativamente gastos de TI através de economia de 

escala, também permite fornecer recursos “infinitos” que possibilitam enfrentar picos de 

demanda. Esta condição, permite uma relação mais ágil com as demandas do mercado, além 

da integração com parceiros de negócios e clientes finais, pois a nuvem permite a 

simplificação dos processos organizacionais e o compartilhamento de informações através da 

cadeira de valor. A nuvem tem como objetivo beneficiar a abstração de recursos 

computacionais, produzindo a ilusão de serem ilimitados, com a possibilidade dos usuários 

utilizarem somente a quantidade indispensável às suas necessidades de negócio (GOMES, 

2012). 

Outro ponto relevante abordado por Heier, Borgman e Bahli (2012) é a melhoria no 

processo decisório, pois através de ferramentas de análises disponibilizadas na nuvem é 
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possível obter insights de grandes quantidades de dados e imagens dentro e fora das fronteiras 

organizacionais, como nas mídias sociais.  

Veras (2012) afirma que a computação em nuvem é um conceito que vem se 

aprimorando, com a ideia central de processamento de aplicações e armazenamento de dados 

em um ambiente fora da empresa, em ambientes estruturados denominados de Datacenters. A 

arquitetura Cloud Computing significa mudar necessariamente a forma de operacionalização 

da TI, substituindo o modelo no qual se utiliza como base a compra de equipamentos para um 

modelo que passa a comprar por serviços, e pelo que for realmente consumido.  

Gomes (2012) contribui destacando a velocidade com que as mudanças podem ser 

realizadas. O autor cita quatro cenários: “Ligado e Desligado” (nesses os recursos podem ser 

ligados e desligados, de modo a libertar os que não são necessários nos momentos de ausência 

de trabalho); “Crescimento Rápido” (o utilizador pode há qualquer momento aumentar o 

número de instâncias necessárias para responder a pedidos crescentes num curto espaço de 

tempo, e sem a penalização dos requisitos de negócio); “Carga Imprevista” (que se enquadra 

num ambiente onde ocorrem picos de trabalho inesperados); e o cenário “Carga Sazonal” (que 

se refere a um aumento de picos de trabalho, periodicamente, para os quais o 

aprovisionamento de recursos poderia conduzir ao seu desperdício). 

De acordo com Franke (2010), os provedores de computação em nuvem em larga 

escala, como o Windows Azure e Amazon Web Service, permitiram que qualquer empresa 

mundial (sobretudo nos 4 cenários) possa se inscrever no seus serviços e obter qualidade 

corporativa pagando somente pelo que se utiliza. 

Na busca por uma padronização de conceitos, o NIST (2011b) definiu cinco 

características essenciais para descrever a computação em nuvem: 

• Autoatendimento sob demanda (On-demand self-service): Um consumidor 

pode fazer provisionamento de recursos sem precisar de interação humana com 

o fornecedor do serviço; 

• Amplo acesso à serviços de rede (Broad Network Access): Recursos estão 

disponíveis através da rede e acessados por meio de mecanismos padronizados 

e que podem ser usados com os mais diferentes dispositivos (por exemplo, 

celulares, tablets, notebooks e desktops); 

• Pool de Recursos (Resource pooling): Recursos de computação do provedor 

são agrupados para atender vários consumidores através de um modelo 

multilocação, com diferentes recursos físicos e virtuais alocados novamente de 
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acordo com a demanda do consumidor de forma dinâmica. Há um senso de 

independência de localização, em que o cliente geralmente não tem controle ou 

conhecimento sobre a localização exata dos recursos disponibilizados, mas 

pode ser capaz de especificar o local em um nível maior de abstração (por 

exemplo, país, estado ou datacenter). Exemplos de recursos incluem o 

armazenamento, processamento, memória e largura de banda de rede; 

• Elasticidade rápida (Rapid elasticity): os recursos podem ser elasticamente 

provisionadas e liberadas para o cliente, em alguns casos automaticamente de 

acordo com a demanda. Para o consumidor, os recursos disponíveis para 

provisionamento frequentemente parecem ser ilimitados, e podem ser 

apropriados em qualquer quantidade a qualquer momento. Segundo Veras 

(2012) a elasticidade possui três principais componentes: a escalabilidade 

linear, a utilização sob demanda (on-demand) e pagamento por unidades 

consumidas de um determinado recurso; 

• Serviços mensuráveis (Measured service): Os sistemas em nuvem 

automaticamente, controlam e otimizam o uso dos recursos, aproveitando uma 

capacidade de medição em algum nível de abstração apropriado para o tipo de 

serviço (por exemplo, armazenamento, processamento, largura de banda e 

contas de usuários ativos). O uso de recursos pode ser monitorado, controlado 

e reportado, oferecendo transparência tanto para o provedor, bem como para 

consumidor do serviço utilizado. 

Para Taurion (2009), a computação em nuvem cria uma ilusão da disponibilidade de 

recursos infinitos e acessáveis sob demanda, além de eliminar a necessidade de adquirir e 

provisionar recursos antecipadamente, bem como oferece elasticidade, permitindo que as 

empresas usem os recursos na quantidade que forem necessários, aumentando e diminuindo a 

capacidade computacional de forma dinâmica.  

Além das características essenciais a computação em nuvem na percepção do NIST é 

complementada por modelos de serviço (IaaS, PaaS e SaaS) e modelos de implantação 

(público, privado, híbrido e comunitário), conforme demonstra a figura 6.  
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Figura 6 – Modelo visual da definição de computação em nuvem do NIST 

 
Fonte: Com base em CSA (2010) e NIST (2011b) 

Armbrust et al. (2009) enfatizam aspectos do ponto de vista de hardware, a ilusão de 

recursos computacionais infinitos disponíveis sob demanda, eliminando assim a necessidade 

dos usuários planejarem o provisionamento muito a frente. A eliminação de um compromisso 

antecipado por usuários da nuvem, permitindo desta forma, que as empresas comecem 

pequenas e aumentem os recursos de hardware apenas quando há um aumento nas suas 

necessidades. A escalabilidade é a principal característica responsável por esse aspecto 

(OLIVEIRA, 2011). Além da capacidade de pagar pelo uso de recursos computacionais, em 

curto prazo conforme necessário (por exemplo, os processadores por hora e armazenagem por 

dia) e ainda permitem a liberação do recurso caso não estejam sendo utilizados. 

Franke (2010) acrescenta que algumas outras vantagens na utilização da computação 

em nuvem, em muitos dos casos é possível o acesso aos aplicativos independente do sistema 

operacional (Windows, Linux, MacOS) ou mesmo do próprio hardware. Da mesma forma, 

também o usuário não precisa se preocupar em itens como backup, segurança e manutenção 

do hardware.  

Conforme declara Smith (2009), a nuvem traz uma série de benefícios, tais como: 

escalabilidade dinâmica, aquisição dos serviços obtidos como despesas operacionais ou de 
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custeio, disponibilização imediata de recursos, menor necessidade imediata de recursos de 

pessoal e de infraestrutura computacional e valores, normalmente tendo seus valores 

reduzidos devido o aumento da concorrência. Marston et al. (2011) contribuiram com outros 

benefícios, que vão desde a redução de custos e de investimento inicial até inovação. 

De acordo com Veras (2012), Cloud Computing permite desacoplar os processos de 

negócio da TI necessários para rodá-los. Ao mesmo tempo, introduz a ideia de elasticidade da 

utilização de infraestrutura. Teoricamente possui escalabilidade infinita, mas esta 

escalabilidade esbarra na arquitetura da aplicação e na infraestrutura disponível. Os recursos 

podem ser utilizados em períodos de alta demanda e devolvidos em períodos de baixa 

demanda.  

 A utilização da computação em nuvem no Brasil ainda necessita de mais pesquisas. A 

pesquisa de Ramalho (2012) demonstrou que os primeiros serviços de computação em nuvem 

que obtiveram uma maior popularização foram os serviços prestados pela Amazon, Microsoft 

e Google, sendo as três responsáveis por 50% dos serviços no Brasil. Estes serviços de 

computação em nuvem foram considerados relevantes tanto com relação a questões 

operacionais, bem como estratégicos.  

2.2.2 Modelos de Serviços  

Além das cinco características essenciais, o NIST também sugeriu uma subdivisão 

para a entrega de serviços de nuvem entre três modelos de serviços e várias combinações 

derivadas (NIST, 2011b). Para CSA (2010), os três modelos são geralmente referidos como 

“Modelo SPI”, este significando Software, Plataforma e Infraestrutura (como um Serviço), 

respectivamente. 

2.2.2.1 Infraestrutura em Nuvem como um Serviço (Infrastructure as a Service - IaaS) 

  A capacidade oferecida ao cliente é de provisionar processamento, armazenamento, 

redes e outros recursos computacionais fundamentais. O consumidor está apto a desenvolver e 

executar os softwares que desejar, inclusive sistemas operacionais e aplicações. Nieuwerth, 

Spruit e Zijlstra (2011) definem IaaS como, uma infraestrutura de TI totalmente virtualizada e 

com armazenamento e processamento escalável, na qual a capacidade computacional é 

entregue de acordo com a demanda e necessidade do consumidor. Os autores na figura 7 

representam a estrutura do IaaS. 
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Figura 7 – Representação visual do IaaS 

 
Fonte: Adaptado de Nieuwerth, Spruit e Zijlstra (2011) 

O cliente não gerencia ou controla as camadas adjacentes da infraestrutura na nuvem, 

todavia tem controle sobre o sistema operacional, armazenamento, banco de dados, aplicações 

implementadas e possivelmente controle limitado de componentes específicos de rede (NIST, 

2011b; CSA, 2010).  

O cliente não tem o controle da infraestrutura física, porém é possível com a utilização 

da virtualização controlar as máquinas virtuais (VERAS, 2012). Para Vaquero, Caceres e 

Lindner (2009), a virtualização possibilita gerenciar e inclusive redimensionar os recursos, 

criando assim um ambiente personalizado com a necessidade do cliente.  

Para o CSA (2010), no IaaS se inclui os recursos de infraestrutura, que vão desde as 

instalações até as plataformas de hardware que nela estão alocadas. Oferece a conectividade 

física e lógica aos recursos disponibilizados, bem como, o conjunto de APIs a interação e 

gestão entre os consumidores e a infraestrutura disponibilizada.  

IaaS fornece máquinas virtuais, armazenamento virtual, infraestrutura virtual e outros 

ativos de hardware como recursos que os clientes podem provisionar. O prestador de serviços 

de IaaS gerencia toda a infraestrutura, enquanto o cliente é responsável por todos os outros 
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aspectos da implantação isso pode incluir o sistema operacional, os aplicativos e as interações 

do usuário com o sistema (SOSINKY, 2011) 

De acordo com Veras (2012), o IaaS é a capacidade que o fornecedor de serviço na 

nuvem tem de ofertar uma infraestrutura de TI de processamento e armazenamento de dados, 

e prover mecanismos de transparência para o consumidor. É deixar de adquirir hardware e 

software básico e passar a desenvolver a aplicação em uma infraestrutura virtual (utilização 

maciça de virtualização) e pagar na forma de serviço. 

Conforme Sosinky (2011), o modelo de serviço IaaS pode ser visto como uma 

tecnologia incrivelmente perturbadora/interessante, que pode ajudar a transformar um 

pequeno negócio em um grande negócio quase que da noite para o dia.  

Nesse modelo em particular, o fornecedor do serviço possui o equipamento: 

servidores, armazenamento, infraestrutura de rede e, assim por diante. O desenvolvedor cria 

máquinas virtuais, onde são desenvolvidas as aplicações e serviços. Essencialmente, um 

fornecedor de IaaS tem criado um serviço com disponibilidade do hardware e seus recursos e 

que estão a disposição dos consumidores. 

2.2.2.2 Plataforma em Nuvem como um Serviço (Platform as a Service - PaaS) 

  A capacidade disponibilizada ao cliente/desenvolvedor é para implementar na 

infraestrutura em nuvem criada para o usuário ou em aplicações adquiridas usando linguagens 

de programação e ferramentas suportadas pelo provedor. O consumidor não gerencia ou 

controla a infraestrutura adjacente na nuvem, incluindo rede, servidores, sistemas 

operacionais, ou armazenamento, no entanto tem controle sobre as aplicações implementadas 

e possivelmente configurações da aplicação referentes ao ambiente do servidor (NIST, 2011b; 

CSA, 2010).  

A plataforma na nuvem oferece um modelo de computação, armazenamento e 

comunicação para os aplicativos, como exemplo: a AppEngine do Google e o Windows 

Azure da Microsoft (VERAS, 2012).   

Oliveira (2011, p. 30) defende que o PaaS “é a abstração da camada (IaaS) com a 

camada (PaaS)”. Trata-se também de uma camada que possibilita rápida criação e testes de 

aplicação web (BABCOCK, 2009). O PaaS trabalha em cima da IaaS e faz um acréscimo de 

uma camada adicional de integração com frameworks de desenvolvimento de aplicativos, 

recursos de middleware e funções como banco de dados, mensagens e filas, o que possibilita 

para os desenvolvedores o desenvolvimento de aplicações para a plataforma (CSA, 2010). 
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Na visão de Veras (2012), o PaaS é o modelo de oferta de serviço de nuvem menos 

conhecido, através dele são disponibilizadas ferramentas de desenvolvimento de software, 

com o intuito que desenvolvedores criem aplicações para que rodem na estrutura do provedor 

do serviço. Inicialmente foi disponibilizada para nuvem pública, contudo já existe utilização 

em nuvem privada. 

2.2.2.3 Software em Nuvem como um Serviço (Software as a Service - SaaS) 

A capacidade oferecida ao consumidor consiste em utilizar as aplicações do provedor 

rodando em uma infraestrutura em nuvem. As aplicações são acessíveis por vários 

dispositivos através de uma interface simples de cliente como um browser web (exemplo: 

webmail).  

O cliente não fica encarregado de administrar a infraestrutura adjacente na nuvem, 

incluindo rede, servidores, sistemas operacionais, armazenamento, ou nem mesmo as 

capacidades individuais da aplicação, com a possível exceção de parâmetros limitados de 

configuração da aplicação específicos para os usuários (NIST, 2011b). Os aplicativos de 

interesse para uma grande quantidade de clientes passam a ser hospedados na nuvem como 

uma alternativa ao processamento local (VERAS, 2012).    

O software é ofertado pela internet por um ou mais fornecedores e é oferecido como 

pago pelo uso. O SaaS é a camada mais visível da computação em nuvem, esse serviço 

também favorece de certa forma as empresas pequenas devido o não, ou baixo, investimento 

tecnológico (OLIVEIRA, 2009).  

De acordo com CSA (2010), o SaaS é construído sobre as pilhas IaaS e PaaS, 

fornecendo um ambiente operacional controlável e usado para integrar todos os recursos do 

usuário (conteúdo, aplicação e capacidade de gestão). 

Veras (2012, p. 40) demonstra, conforme figura 8, a relação existente entre os serviços 

de nuvem e sua localização, isto é, onde eles serão implementados. Havendo algumas 

possiblidades, desde serem executados na própria organização, passando por provedores de 

serviços regionais, até provedores globais. A marca desta proposta define alguns fatores, tais 

como: latência das aplicações e aspectos organizacionais. 
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Figura 8 – Serviços de computação em nuvem x localização 

 
Fonte: Veras (2012, p. 40) 

O modelo NIST trata somente dos três modelos de serviço o PaaS, IaaS e o SaaS, não 

tratando diretamente de modelos de serviços que estão surgindo, como intermediação, 

monitoração, transformação/portabilidade, governança, provisionamento e serviços de 

integração. Todos negociam o relacionamento entre vários provedores de nuvem e os 

consumidores.   

Já Rittinghouse e Ransome (2009) sugerem dois outros modelos de serviços, o 

Comunication as a Service (CaaS) que é direcionado para a terceirização das comunicações, 

e o Monitoring as a Service (MaaS) – cujo direcionamento está para o acompanhamento de 

critérios de segurança da informação na nuvem, mesmo que muitos dos provedores de 

serviços já garantam algumas barreiras de proteção da informação.  

Ramalho (2012) acrescenta ainda o Armazenamento como serviço, Storage as a 

Service (StaaS), que é o armazenamento de dados como serviço,  e ainda o Segurança como 

Serviço, Security as a Service (SecaaS), que é o oferecimento de aplicações e serviços de 

segurança de TI.   

Para CSA (2010), em curto prazo a inovação impulsiona o desenvolvimento a cada dia 

de mais soluções de forma muito rápida. Clientes e provedores de serviços de nuvem terão a 

sua disposição vários métodos de interação com serviços de nuvem na forma de APIs 

(Application Programming Interface ou Interface de Programação de Aplicativos)  de 
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desenvolvimento e interfaces. Desse modo, os agentes de serviços de nuvem irão surgir como 

um importante componente em todo o ecossistema na nuvem.  

Com relação aos serviços prestados de computação em nuvem no Brasil, existe uma 

avaliação com nível alto de fornecedores estrangeiros de serviços, já com os fornecedores 

brasileiros, obtiveram uma avaliação de baixo para médio (RAMALHO, 2012).  

2.2.3 Modelos de Implantação   

Conforme afirmam o NIST (2011b) e CSA(2010), a escolha do modelo de serviço 

(PaaS, SaaS e IaaS) a ser utilizado pela organização  independe da forma que ele será 

implantado. O NIST também sugeriu que quatro modelos de implantação fossem 

padronizados, e com variações que de alguma forma consigam atender os requisitos 

solicitados pelos consumidores.  

Através do documento desenvolvido no NIST denominado “Cloud Computing 

Reference Architecture: Recommendations of the National Institute of Standards and 

Technology (Special Publication 500-292)”, a arquitetura de referência destina-se a facilitar a 

compreensão das complexidades operacionais em computação em nuvem.  

Essa arquiteura não representa um modelo de sistema específico de computação em 

nuvem, em vez disso, é uma ferramenta para descrever, discutir e desenvolver uma arquitetura 

de sistema específico usando um framework de referência. Concentra-se nas exigências "o 

que" os serviços em nuvem fornecem e não "como a" concepção e implementação da solução 

em nuvem. 

Os modelos propostos de implantação da nuvem são Nuvem Pública, Nuvem Privada, 

Nuvem Comunitária e a Nuvem Híbrida. A diferença acontece em como o serviço 

computacional é ofertado pelo provedor para o consumidor.  

- Nuvem Pública (Public Cloud):  

A nuvem pública, conforme demonstra a figura 9, é aquela em que a infraestrutura de 

nuvem e seus recursos de computação são disponibilizados para o público em geral através de 

uma rede pública (NIST, 2011b).  

Ela é disponibilizada através do modelo pague-por-uso de forma pública, qualquer 

tipo de consumidor pode fazer aquisição. São ofertados por organizações públicas ou por 

grandes grupos privados (VERAS, 2012).  
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Figura 9 – Nuvem pública 

 
Fonte: Adaptado de NIST (2011b) 

Para Oliveira (2011), a nuvem pública é um Datacenter de hardware e software, como 

o Google e Amazon, onde os serviços são expostos para companhias e consumidores via 

internet. Já Heier, Borgman e Bahli (2012) contribuem afirmando que existe um número 

crescente de publicações indicando que essas nuvens públicas estão no topo das empresas e 

agendas dos departamentos de TI.  

Ela é compartilhada por várias entidades, gerida pelo fornecedor da nuvem, e que a 

escalabilidade é um dos benefícios associados a este tipo de modelo de implantação 

(GOMES, 2012). 

- Nuvem Privada (Private Cloud):  

Na nuvem privada o acesso é exclusivo da organização. Pode ser gerida diretamente 

pelo consumidor ou por terceiros, e pode ser hospedada em instalações da organização ou 

terceirizada para uma empresa de hospedagem (Datacenter).  

De acordo com Veras (2012), a nuvem privada é operada e quase sempre gerenciada 

pela consumidor. Os serviços são disponibilizados pela própria organização não sendo 

disponibilizados para terceiros.  

São sugeridos, pelo NIST (2011b), dois tipos básicos para a nuvem privada, a nuvem 

privada local ou hospedada pela própria empresa e a nuvem privada terceirizada, hospedada 

em provedor de serviço (figura 10). 
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Figura 10 – Nuvem privada local 

 
Fonte: Adaptado de NIST (2011b) 

Na reflexão de Veras (2012),  a nuvem privada hospedada pela própria empresa é um 

modelo quando existem aspectos organizacionais que necessitam que sejam cumpridas 

determinadas conformidades (compliance) e variados tipos de controles. Gomes (2012) 

afirma que na nuvem privada a infraestrutura de uma organização, alocada em um fornecedor, 

e que não está disponível ao público em geral. 

 

Figura 11 – Nuvem privada terceirizada 

 
Fonte: Adaptado de NIST (2011b) 

 

A nuvem privada terceirizada ou hospedada em provedor de serviço é uma 

implementação que atende as mais variadas necessidades, bem como as aplicações da 

organização que não podem sofrer interrupções (VERAS, 2012). 
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- Nuvem Comunitária (Community Cloud):  

Na nuvem comunitária, a infraestrutura da nuvem é compartilhada por diversas 

organizações e suporta uma determinada comunidade que partilha interesses (por exemplo, a 

missão, os requisitos de segurança, política ou considerações de conformidade).  

Ela pode ser administrada pelas organizações ou por um terceiro e pode existir no 

local ou fora do ambiente organizacional (CSA, 2010; NIST, 2011b). De acordo com NIST 

(2011b), representam dois tipos de nuvens comunitárias: 

 A nuvem comunitária local, na qual o Datacenter localiza-se dentro de uma ou mais 

das organizações que compartilham os recursos da nuvem, conforme demonstra figura 12:  

 

Figura 12 – Nuvem comunitária local 

 
Fonte: Adaptado de NIST (2011b) 

 

E a nuvem comunitária terceirizada ou hospedada em um provedor de serviços, na 

qual são contratados serviços de terceiros e esses recursos da rede são compartilhados pelas 

organizações que fazem parte dessa comunidade, modelo apresentado na figura 13:  

 

 

 

 

 

 

 

NIST SP 500-292     NIST Cloud Computing Reference Architecture 

 11 

 

Figure 11: Out-sourced Private Cloud 

A community cloud serves a group of Cloud Consumers which have shared concerns such as mission 
objectives, security, privacy and compliance policy, rather than serving a single organization as does a 
private cloud. Similar to private clouds, a community cloud may be managed by the organizations or by a 
third party, and may be implemented on customer premise (i.e. on-site community cloud) or outsourced to 
a hosting company (i.e. outsourced community cloud). Figure 12 depicts an on-site community cloud 
comprised of a number of participant organizations. A cloud consumer can access the local cloud 
resources, and also the resources of other participating organizations through the connections between the 
associated organizations. Figure 13 shows an outsourced community cloud, where the server side is 
outsourced to a hosting company. In this case, an outsourced community cloud builds its infrastructure off 
premise, and serves a set of organizations that request and consume cloud services. 

 

Figure 12: On-site Community Cloud 
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Figura 13 – Nuvem comunitária terceirizada 

 
Fonte: Adaptado de NIST (2011b) 

- Nuvem Híbrida (Hybrid Cloud):  

A nuvem híbrida, conforme demonstrada na figura 14, é uma composição de duas ou 

mais nuvens (privado no local, comunitária local, privado terceirizado, comunitária 

terceirizada ou pública) que permanecem como entidades distintas, mas estão unidos por 

tecnologia padronizada ou proprietária que permite a portabilidade de dados e aplicativos. Já 

Oliveira (2011) limita um pouco mais, afirmando que é combinação somente de nuvem 

pública com nuvem privada (OLIVEIRA, 2011).  

 

Figura 14 – Nuvem híbrida 

 
Fonte: Adaptado de NIST (2011b) 
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Figure 13: Outsourced Community Cloud 

A hybrid cloud is a composition of two or more clouds (on-site private, on-site community, off-site 
private, off-site community or public) that remain as distinct entities but are bound together by 
standardized or proprietary technology that enables data and application portability. Figure 14 presents a 
simple view of a hybrid cloud that could be built with a set of clouds in the five deployment model 
variants.  

 
Figure 14: Hybrid Cloud 

 

3.2 Service Orchestration 
Service Orchestration refers to the composition of system components to support the Cloud Providers 
activities in arrangement, coordination and management of computing resources in order to provide cloud 
services to Cloud Consumers. Figure 15 shows a generic stack diagram of this composition that underlies 
the provisioning of cloud services.  
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Para Sobragi (2012), na nuvem híbrida a infraestrutura da nuvem é composta de uma 

ou mais nuvens (privada, comunitária ou pública) que permanecem únicas. Veras (2012) faz 

menção que ela impõe uma coordenação adicional a ser realizada para uso das nuvens 

privadas e públicas.  

 Com relação aos modelos de implantação público e privado, Veras (2012) 

apresenta estudo comparativo da Oracle entre os modelos público e privado. Ver quadro 11 

abaixo:  

Quadro 11 – Comparativo dos benefícios dos modelos de implantação de nuvem (Pública  e Privada) 

Pública e Privada Exclusivo Pública Exclusivo Privada 

• Alta Eficiência 
• Alta Disponibilidade 
• Elasticidade 
• Rápida Implementação 

• Custos Iniciais Baixos 
• Economia de Escala 
• Simplicidade para 

Gerenciamento 
• Pagamento como Despesas 

Operacionais 

• Maior controle de segurança, 
conformidade e qualidade de 
serviço 

• Mais fácil integração 
• Custos totais mais baixos 
• Despesas de capital 

(depreciação incluída) e 
despesas operacionais 

Fonte: Adaptado de Veras (2012) 

CSA (2010) identifica a relevância em considerar que há surgimento de modelos 

derivados de implementação de nuvem devido a maturidade crescente das ofertas de mercado 

e da necessidade dos consumidores. Um exemplo típico são as nuvens virtuais privadas 

(virtual private clouds), que é uma maneira de utilizar a infraestrutura de nuvem pública de 

forma privada ou semiprivada e interligar estes recursos aos recursos internos do datacenter 

do consumidor. É feita geralmente através de conectividade via redes privadas virtuais 

(virtual private network ou VPN). 

Taurion (2009)  define 4 camadas que demonstram como recursos e/ou serviços de TI 

são adquiridos e disponibilizados na nuvem, são eles: Nível 1, considerado o nível mais 

básico, utiliza infraestrutura em nuvem para armazenamento e processamento computacional; 

Nível 2, plataforma de desenvolvimento e disponibilização de serviços de gerenciamento em 

nuvem; Nível 3, o SaaS que é construído sobre as pilhas IaaS e PaaS; e o Nível 4, que suporta 

os processos de negócio que estão funcionando com as tecnologias disponibilizadas nos níveis 

1, 2 e 3. 

2.2.4 Atores Principais 

NIST (2011b) também sugerem, no seu modelo de arquitetura conceitual, a existência 

de stakeholders no ambiente da computação em nuvem. Identifica os principais atores, suas 

atividades e funções em computação em nuvem. Esses participam de uma transação ou 

processo e / ou executam tarefas, são eles: 
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Cloud Consumer 

Um consumidor é um indivíduo ou organização que adquire e utiliza produtos e 

serviços de nuvem. É a principal parte interessada e que mantém uma relação de negócios 

com o provedor do serviço na nuvem. Escolhe, solicita e configura o serviço adequado. 

Também solicitam e monitoram os SLAs, avaliam os requisitos de desempenho técnico 

acordados com o provedor de nuvem. Podem consumir serviços da nuvem PaaS, SaaS e IaaS. 

Cloud Provider 

Uma pessoa, organização ou entidade responsável por disponibilizar um serviço para 

as partes interessadas (stakeholders). Um provedor de nuvem adquire e administra a 

infraestrutura de computação necessária para a prestação dos serviços, executa o software em 

nuvem que fornece os serviços, e faz acordo com os consumidores para entregar os serviços 

em nuvem. Pode fornece um ou mais modelos de serviços (PaaS, SaaS e IaaS). 

Cloud Broker 

Uma entidade que gerencia o uso, desempenho e entrega dos serviços da nuvem, e 

negocia a relação entre Cloud Provider e os Cloud Consumer. A maneira como a computação 

em nuvem evolui, a integração e gerenciamento de serviços pode ser demasiadamente 

complexa para os consumidores. O consumidor pode solicitar os serviços de nuvem de um 

Cloud Broker, em vez de entrar em contato com um provedor de nuvem diretamente. Ele é 

uma entidade que gerencia o uso, desempenho e entrega de serviços em nuvem e negocia as 

relações entre os provedores e consumidores. 

Cloud Auditor 

É uma parte (ator) que pode conduzir uma avaliação independente dos serviços em 

nuvem, operações do sistema de informação, implementação, desempenho e segurança na 

nuvem. As auditorias são realizadas para verificar a conformidade com as normas exigidas. 

Cloud Carrier 

É um intermediário que fornece conectividade e transporte dos serviços da nuvem 

entre os Cloud Provider e o Cloud Consumer. 

2.2.5 Maturidade do Mercado da Computação em Nuvem 

As expectativas são altas para a computação em nuvem. A crença predominante é que 

a computação em nuvem pode proporcionar oportunidades significativas para as empresas e 

formas de inovação que podem alterar a forma como a TI é disponibilizada e utilizada. De 

acordo com o CSA (2012), em pesquisa desenvolvida com 256 grandes empresas ao redor do 
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mundo, o mercado de computação em nuvem ainda não atingiu um nível de maturidade que 

permita um suporte a este cenário.  

A pesquisa também demonstrou que a disponibilização de serviços plataforma (PaaS) 

e infraestrutura (IaaS) da nuvem, ainda estão na fase de infância de maturidade, enquanto a 

oferta de software sob serviço (SaaS) está apenas no seu início. Os entrevistados estimam que 

vai demorar cerca de três anos para o PaaS e o IaaS realmente se estabelecerem e pelo menos 

dois anos para SaaS. 

 Ainda de acordo com o estudo os CIOs consideram a computação em nuvem como 

um risco ao invés de uma unidade de negócio ou questão empresarial. Os entrevistados 

relatam que a diretoria executiva não tem uma compreensão realista dos benefícios da 

computação em nuvem e dos seus riscos. 

Na pesquisa sobre a maturidade do mercado da computação em nuvem, o CSA e o 

ISACA ouviram representantes de usuários, provedores, consultores e integradores de 

soluções de computação em nuvem. Os participantes representaram 15 diferentes segmentos 

da indústria (59 empresas de TI, 33 empresas da área financeira, 18 do governo e 15 de 

empresas de telecomunicações), bem como níveis intermediários e superiores de executivos 

das organizações.  

Os questionários foram respondidos por representantes de 45 países, com 

predominância de empresas americanas e europeias, 120 e 58 empresas respectivamente. 

Também foi observado que aproximadamente 42% tem mais de dois anos de experiência com 

computação em nuvem.  

Foram analisados na pesquisa, os modelos de serviços de nuvem utilizados, o nível de 

maturidade, o nível de satisfação, os principais fatores de negócio, financeiro e ambientais 

que favoreceram a adoção da nuvem, além de uma análise  do tempo de alcance no nível de 

maturidade para os modelos. 

Na gráfico 3, a pesquisa demonstra que o modelo software como serviço (SaaS), é o 

mais utilizado pelos respondentes, seguido pelo modelo de infraestrutura como serviço (IaaS) 

e respectivamente pelo plataforma como serviço (PaaS). 
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Gráfico 3 – Uso do modelo de serviço de nuvem (em %) 

 
Fonte: CSA (2012) 

 Já com relação ao grau de satisfação dos respondentes da pesquisa, foi utilizada uma 

escala Likert de 6 pontos, variando de “não satisfeito” até “muito satisfeito”. Observou-se, 

conforme demonstra o gráfico 4, que o modelo de serviço SaaS foi o melhor avaliado, isso 

talvez se justifique levando em consideração que é o mais utilizado.  

Gráfico 4 – Satisfação com os modelos de serviço da nuvem (em %) 

 

Fonte: CSA (2012) 

 Os pesquisadores do CSA e O ISACA estabeleceram 4 estágios de maturidade, nos 

quais os respondentes precisavam alocar os modelos de serviços, os três modelos de serviços 

em nuvem foram alocados no estágio “Infância”. Os estágios de maturidade da pesquisa são 

os descritos abaixo: 

- Infância (infancy) 

O mercado é pequeno, com um potencial de crescimento e inovação que não foi 

realizado. A definição de nuvem e questões que envolvem os papéis e responsabilidades não é 

clara. O retorno de investimento ainda é incerto. Usuários e provedores podem ser 

considerados pioneiros. 
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- Crescimento (growth) 

O mercado demonstra significativa adoção, o crescimento rápido e notável inovação 

em termos de oferta de produtos e uso. Definições de computação em nuvem e como ela pode 

ser utilizada são claras. Papéis e Responsabilidades evoluíram para questões direcionadas para 

a computação em nuvem. A computação em nuvem pode estar sendo integrada a atividades 

principais. O retorno do investimento é claro, e exemplos de utilização com sucesso são bem 

conhecidos. Inovação leva a novas ofertas de produtos que não são possíveis em fases 

anteriores. 

- Maturidade (maturity) 

O crescimento do mercado atingiu o seu pico. O nível de inovação está elevado. Os 

novos operadores têm dificuldade em distinguir-se dos prestadores de serviços estabelecidos. 

Funções e responsabilidades organizacionais são estáveis, como são as relações entre usuários 

e prestadores de serviços. Computação em nuvem é um negócio usual. 

- Declínio (Decline) 

O mercado de computação em nuvem  está saturado com os fornecedores. A 

computação em nuvem já se tornou uma  commodity. Os líderes de mercado estão claramente 

definidos. Há pouco espaço para novos entrantes ou novas ofertas de produtos. Usuários e 

provedores estão procurando a próxima grande oportunidade. 

 A pesquisa também solicitou aos respondentes, que fosse atribuída uma variável 

tempo, para que os modelos de serviço da computação em nuvem atingissem os estágios de 

crescimento e de maturidade de mercado. Os valores encontrados conforme demonstra o 

gráfico 5, evidenciam que o estágio de crescimento e maturidade do modelo de SaaS, na 

percepção dos participantes, será alcançado antes do IaaS e respectivamente do PaaS. 

Gráfico 5 – Tempo de alcance do crescimento e da maturidade dos modelos de nuvem (em anos) 

 
Fonte: CSA (2012) 
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Na pesquisa, outra variável relevante que foi avaliada é a de quais grupos influenciam 

na inovação da computação em nuvem nas organizações. Conforme demonstra o gráfico 6, 

em uma escala que variou de 0 (não tem nenhuma influência) a 5 (influência significativa). A 

influência mais forte foi o da equipe de gerenciamento de TI, seguido pelo CIO e executivos 

seniores e gestores das unidades de negócios.  

Estes resultados de acordo com o CSA (2012) são interessantes, porque parecem 

contradizer a crença comum de que os líderes das unidades de negócios são a força motriz 

para o uso da nuvem, e que a equipe de gerenciamento de TI às vezes é deixada de fora do 

processo de tomada de decisão, sendo somente acionada, após as decisões serem tomadas e 

contratos assinados. A pesquisa demonstra, portanto, que a área de TI tem uma influência 

significativa na adoção da computação em nuvem. 

Gráfico 6 – Grupos que influenciam na inovação da computação em nuvem 

 
Fonte: CSA (2012) 
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- A complexidade da infraestrutura da TI - avalia o estado atual de complexidade da 

infraestrutura da TI (fatores avaliados: integração e compatibilidade);  

- A saúde da infraestrutura da TI  - são medidas que envolvem a situação atual das condições 

de “saúde” da TI, exemplo a idade de hardware, desempenho, etc (fatores avaliados: legado e 

medição do desempenho dos equipamentos);  

- O custo/benefício - identifica o atual controle sobre os custos de TI e a capacidade do 

retorno do investimento (fatores avaliados: TCO e ROI);  

- A governança - mede a condição da função da governança de TI (fatores avaliados: 

Controles e terceirização);  

- O gerenciamento da capacidade - mede a capacidade de monitorar de forma eficaz o uso da 

capacidade da TI (fatores avaliados: monitoramentos, disponibilidade, previsão e 

planejamento);  

- O gerenciamento dos serviços de TI - mede a condição dos mais diversos serviços/processo 

que envolvem a TI (fatores avaliados: suporte, controle de mudanças e gestão de 

contratos/terceiros); e  

- A segurança e a conformidade - mede a condição de segurança e observância/cumprimentos 

dos processos regulatórios na qual a organização foi submetida (fatores avaliados: segurança e 

compliance).  

2.2.6 Riscos e Barreiras Potenciais para Adoção da Computação em Nuvem 

 Na gestão da TI existe uma forte preocupação com os riscos, pois a TI pode assegurar 

que objetivos estratégicos do negócio sejam ou não alcançados (ABREU, 2009). Na 

Computação em nuvem não poderia ser diferente, então vale ressaltar que junto com os tantos 

benefícios proporcionados com ela, existem riscos. O fator segurança é o que traz maior 

preocupação entre os gestores (KATZ, 2010). 

Para o ISACA (2009), existem riscos e preocupações com segurança que devem ser 

levados em consideração, principalmente devido ao fato dos serviços de TI terem sido 

contratados em muitos casos, fora da empresa e existe um risco complementar que é o de 

contar com uma dependência maior de um provedor terceirizado, e que forneçam serviços de 

TI de forma eficiente. Para Abreu (2009), a gestão de riscos de TI é um desafio para os 

gestores de negócio, enfaticamente por sua complexidade técnica, número baixo de 

indicadores de riscos e dependência de fornecedores. 
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Quando uma organização precisa colocar seus dados, documentos e informações em 

um ambiente de computação em nuvem é preciso certificar-se de que eles estão bem 

protegidos e podem ser acessados a qualquer momento (MELO; ABDELOUAHAB, 2012). 

 E com relação a proteção, Smith (2009) registra que os riscos que envolvem a adoção 

da computação em nuvem tem relação com: privacidade (mudança de cultura para deixar suas 

informações nas mãos de terceiros), legislação (compliance), o desempenho dos serviços 

ofertados pelos fornecedores, dependência de terceiros e visão equivocada de capacidade 

infinita dos provedores de serviços na nuvem.  

 Já Chaves (2011), em sua pesquisa, elaborou um ranking de riscos potenciais e 

barreiras inerentes à computação em nuvem não privada (pública, híbrida ou comunitária), 

demonstrado no quadro 12. O autor também observou que os riscos operacionais possuem 

mais representatividade do que grupos voltados a risco de negócio ou estruturais. 
Quadro 12 – Ranking de riscos e barreiras potenciais inerentes à computação em nuvem não privada. 

Posição Risco Barreiras 
1o Integração: dificuldade relevante ou 

impossibilidade de integrar diferentes 
aplicativos de um mesmo ou provedores 
diferentes.  

Dúvidas quanto à viabilidade da terceirização 
de determinados serviços, em função de 
criticidade dos negócios e necessidade de 
controle 

2o Imaturidade: baixa maturidade do modelo de 
prestação de serviços em nuvem serem 
recentes, gerando a possibilidade de exposição 
indevida para os CIOs 

Riscos inerentes ao modelo de serviços, muitos 
dos quais ainda desconhecidos e que podem 
não ser adequadamente esclarecidos pelo 
fornecedor 

3o Privacidade: baixo grau de confidencialidade 
e deficiências de isolamento no ambiente da 
nuvem, ocasionando a possibilidade de 
acessos indevidos. 

Maturidade ainda não comprovada do modelo 
de serviços e governança, por ser muito novo 

4o Desempenho: desempenho insatisfatório dos 
serviços ofertados pelos provedores, sobretudo 
devido a picos de demanda, balanceamento de 
carga inadequado, subdimensionamento dos 
recursos e alta latência de rede. Podendo gerar 
um descumprimento dos SLAs definidos. 

Dúvidas quanto à capacidade do fornecedor em 
negociar satisfatoriamente e atender a SLA’s 

5o Interoperabilidade: dificuldade relevante ou 
limitante de aspectos operacionais, 
impossibilidade de intercambiar dados e/ou 
aplicativos entre distintos provedores de 
serviços da nuvem 

Dúvidas quanto à segurança que possa vir a ser 
oferecida pelo fornecedor 

6o Incapacidade: inexperiência ou pouca 
capacidade técnica e estrutural do provedor de 
serviço 

Dúvidas quanto à capacidade do fornecedor em 
atender a urgências 

7o Escalabilidade: demora excessiva ou 
dificuldades do provedor provisionar os 
recursos necessários e solicitados.  

Dúvidas quanto à capacidade e agilidade do 
fornecedor em prover suporte 

8o Suporte: falhas de natureza operacional, nos 
suporte ao serviço prestado, que vão desde 
pessoal até indisponibilidade do serviço. 

Dúvidas quanto à capacidade do fornecedor em 
garantir disponibilidade e dispor de recursos 
para atender a contingências 

9o Conformidade: não atendimento a aspectos 
de legislação (compliance) ou disciplinados 

Oferta de serviços ainda limitada 
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por padrões de larga aceitação na indústria. 
10o Continuidade: interrupção definitiva da 

prestação dos serviços pelo provedor da 
nuvem. 

Investimentos recentes realizados pelo 
comprador em infraestrutura própria. 

Fonte: Adaptado de Chaves (2011) 

 Veras (2012) argumenta que a adoção da computação em nuvem, assim como 

qualquer outro projeto, há existência de riscos, e que é indissociável o projeto da adoção da 

nuvem e o gerenciamento de riscos. Nesse sentido é relevante lembrar que esse ambiente da 

nuvem é diferente do tradicional de computação, visto que existiu uma mudança de um 

modelo orientado a equipamentos, para um orientado a serviços. O que torna mais relevante 

os acordos de nível de serviço (SLA) entre provedores e consumidores. Reese (2009) defende 

a nuvem como proposta segura quanto a um datacenter tradicional. 

 O CSA (2010) relata a importância da compreensão das relações e dependências entre 

os modelos de computação em nuvem para se conseguir avaliar os riscos. É necessário o 

entendimento de que o IaaS é alicerce de todos os serviços de nuvem. O PaaS é sedimentado 

utilizando como base o IaaS, e por último SaaS que é construído baseado no PaaS, conforme 

demonstra a figura 15. 

Figura 15 – Modelo de referência de nuvem 

 
Fonte: CSA (2010, p. 21) 

 

Copyright © 2009 Cloud Security Alliance  21 

 Modelos de Referência de Nuvem 
 
Entender as relações e dependências entre os 
modelos de Computação em Nuvem é 
fundamental para compreender os riscos de 
segurança. IaaS é o fundamento de todos os 
serviços de nuvem, com o PaaS sendo 
construído com base na IaaS, e SaaS por sua 
vez, sendo construído baseado no PaaS, como 
descrito no diagrama do Modelo de Referência 
de Nuvem. Desta forma, assim como as 
capacidades são herdadas, também são 
herdadas as questões de segurança da 
informação e o risco. É importante notar que 
provedores comerciais de nuvem podem não 
se encaixar perfeitamente nos modelos de 
serviços em camadas. No entanto, o modelo de 
referência é importante para estabelecer uma 
relação entre os serviços do mundo real e o 
framework arquitetônico, bem como a 
compreensão dos recursos e serviços que 
exigem análise de segurança. 
 
A IaaS inclui todos os recursos da pilha de 
infraestrutura desde as instalações até as 
plataformas de hardware que nela residem. Ela 
incorpora a capacidade de abstrair os recursos 
(ou não), bem como oferecer conectividade 
física e lógica a esses recursos. Finalmente, a 
IaaS fornece um conjunto de APIs que 
permitem a gestão e outras formas de interação 
com a infraestrutura por parte dos 

consumidores. 
 

A PaaS trabalha em cima da IaaS e acrescenta uma camada adicional de integração com 
frameworks de desenvolvimento de aplicativos, recursos de middleware e funções como banco de 
dados, mensagens e filas, o que permite aos desenvolvedores criarem aplicativos para a 
plataforma cujas linguagens de programação e ferramentas são suportadas pela pilha. 
   
O SaaS por sua vez, é construído sobre as pilhas IaaS e PaaS logo abaixo, e fornece um ambiente 
operacional autocontido usado para entregar todos os recursos do usuário, incluindo o conteúdo, a 
sua apresentação, a(s) aplicação(ções) e as capacidades de gestão. 
 
Consequentemente deve ficar claro que existem importantes compensações de cada modelo em 
termos das funcionalidades integradas, complexidade versus abertura (extensibilidade), e 
segurança. As compensações entre os três modelos de implantação da nuvem incluem: 
 

• Geralmente, o SaaS oferece a funcionalidade mais integrada, construída diretamente 
baseada na oferta, com a menor extensibilidade do consumidor, e um nível relativamente 
elevado de segurança integrada (pelo menos o fornecedor assume a responsabilidade pela 
segurança). 

Figura 3 – Modelo de Referência de Nuvem 
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 O CSA (2010) afirma a existência de dependência entre os modelos, podendo gerar 

uma herança nas questões de riscos, sobretudo de segurança da informação. Aponta os 

controles de segurança da nuvem não diferem dos controles de segurança do ambiente 

tradicional da TI. No entanto, em função da dependência entre os modelos de serviço de 

nuvem, os modelos operacionais e as tecnologias usadas para disponibilizar os serviços 

podem ocasionar riscos diferentes para uma organização quando comparada com as soluções 

tradicionais de TI. “A computação em Nuvem envolve a lenta perda de controle ao mesmo 

tempo em que mantermos a responsabilidade, mesmo se a responsabilidade operacional recair 

sobre um ou mais terceiros” (CSA, 2010, p. 28). 

Segundo Veras (2012), a entrega de serviços de nuvem possuem ainda lacunas e 

quando começam a ser ofertados os serviços em maior escala, os aspectos de riscos e 

segurança precisam ser levados em consideração mais rapidamente. Nos modelos de nuvem, 

quanto mais baixo na pilha o provedor de nuvem parar, mais o consumidor é taticamente 

responsável pela implantação e gerenciamento da segurança, consequentemente dos riscos 

relacionados com a utilização da nuvem (CSA, 2010). 

 Chaves (2011) sugeriu em sua pesquisa 3 grupos de riscos para adoção da computação 

em nuvem, os operacionais (envolve os riscos que podem afetar as atividades diárias dos 

serviços, ou por deficiências do provedor, sejam elas de processos e/ou instrumentos de 

governança, além dos recursos utilizados de hardware, software, dentre outros), os de 

negócio (que tem relação a atitude do provedor, como empresa, frente as situações críticas 

que possam vir a surgir) e o grupo de riscos estruturais (são os riscos que podem afetar as 

operações de médio e longo prazos a prestação dos serviços, oriundas de decisões tomadas 

pelo provedor do serviço). 

 Outro aspecto relevante abordado pelo CSA (2012) é relativo a segurança da 

governança e gestão de riscos corporativos, que tratam da questão da capacidade de uma 

organização para governar e mensurar os riscos que são advindos da adoção da computação 

em nuvem. Fatores mais detalhados como a precedência legal em caso de violação de SLA, 

responsabilidade para proteger dados sensíveis quando o usuário e o provedor podem falhar, e 

questões que envolvem como as fronteiras internacionais podem afetar essas questões de 

riscos. A pesquisa também apontou que a segurança da informação é o principal fator que 

contribui para a não adoção da computação em nuvem. 
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2.2.7 Governança na Nuvem 

 Quando se trata de computação em nuvem vários aspectos são levados em 

consideração desde o seu amplo acesso, elasticidade, redução de custos, mensuração dos 

serviços, como também o incremento nas possibilidades de auxílio nas estratégias 

organizacionais. Enfatizando o ISACA (2009), as organizações vêm percebendo que há um 

potencial para o aproveitamento da computação em nuvem na melhoria na forma de servir 

seus clientes e obter vantagens competitivas. Porém, por ser uma iniciativa relativamente 

nova, ela pode trazer um alto risco em potencial, pois a nuvem apresenta um nível de 

abstração, entre a infraestrutura física e o proprietário da informação a ser armazenada e 

processada, e por existir uma demanda generalizada de maior transparência e garantia de mais 

segurança no ambiente do provedor de serviços de nuvem. 

ISACA (2013) relata que, os executivos ou Board vêm ouvindo das suas equipes de 

gerenciamento os benefícios oriundos da nuvem, como estratégias na nuvem tornam a 

empresa mais eficiente e ágil, possibilidade dos serviços prestado serem mais inovadores e 

mais competitivos e a redução dos custos. Mas quão confiantes os conselhos podem ficar de 

que os planos de gestão alcançarão estes benefícios?  

Ramalho (2012)  pontua a realidade no Brasil quando destaca que as organizações que 

possuem um alto grau de uso da computação em nuvem acabam utilizando serviços com alto 

impacto operacional, e que as organizações vêm confiando no modelo da computação em 

nuvem para amparar atividades importantes da organização. Já no aspecto importância 

estratégica, embora as empresas utilizem serviços de computação em nuvem mais genéricos, 

eles são considerados altamente importantes estrategicamente para empresas, com relação 

aquelas que apresentam faturamento alto. Para o autor empresas com faturamento acima de 

R$ 90 milhões, e que os serviços de CN são considerados altamente importantes no âmbito 

estratégico. 

 Talvez, o passo inicial seja os conselhos conhecerem mais os benefícios e os riscos da 

nuvem, para que possam participar mais ativamente das decisões sobre sua adoção. Os 

membros do conselho devem entender o propósito da computação em nuvem (ISACA, 2013). 

De acordo com Veras (2012), a adoção da computação em nuvem é uma decisão 

relacionada com às decisões de arquitetura empresarial e que decisões compartilhadas podem 

ser uma saída para essa finalidade. A decisão compartilhada para arquitetura empresarial e 

infraestrutura de TI possibilitam uma diminuição na responsabilidade do gestor de TI, além de 
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favorecer a participação dos outros executivos da organização no processo decisório que 

envolve a TI.  

Por sua vez, Weill e Ross (2006) salientam as empresas que possuem boa governança 

de TI, as decisões são comumente tomadas por grupos de TI e algum outro grupo, são 

denominadas arranjos de duopólio. ISACA (2013) corrobora afirmando, mais 

especificamente, em decisões que envolvem a computação em nuvem que serviços adquiridos 

individualmente, podem estar em conflito com as estratégias de tecnologia estabelecidas. 

 Outro aspecto relevante da adoção da computação em nuvem é a governança, para o 

ISACA (2013), a nuvem como qualquer outro tipo de investimento precisa ser governada, 

mas devido algumas das suas características como virtualização, agilidade, flexibilidade, 

implementação mais rápida e investimento inicial mínimo acarretam a possibilidade de 

considerações de governança adicionais.  

Na percepção de Guo, Song e Song (2010), para maximizar o valor da computação em 

nuvem, além de evitar os riscos associados com a sua implementação na organização, elas 

precisam rever processos, procedimentos e tecnologia para gerenciar e controlar milhares de 

dados, serviços e elementos do processo no ambiente de nuvem. A computação em nuvem 

precisa de governança. 

Na pesquisa realizada por Heier, Borgman e Bahli (2012), a adoção da computação 

não necessariamente favorece o crescimento da governança de TI ou afeta diretamente o 

alinhamento estratégico entre negócio e TI. Isto não implica, necessariamente, que a 

utilização da computação em nuvem é, como tal, uma má decisão para os departamentos de 

TI ou empresas em geral, todavia sugere que uma governança de TI adequada é relevante para 

orientar a adoção da nuvem, e garantir que a maturidade do alinhamento estratégico entre o 

negócio e a TI se desenvolva positivamente. Tudo isso possibilitará aos departamentos de TI 

permanecerem relevantes nesta nova era da computação em nuvem. 

Devido ao modelo de prestação de serviço da nuvem no qual a empresa paga pelo uso, 

pode levar as unidades de negócio individuais a identificar necessidades, negociar contratos e 

implementar serviços de uma forma que se evite os procedimentos de aquisições, que são 

imprescindíveis para a governança apropriada. Desta forma, também esta flexibilidade pode 

acarretar que se evite a permissão de gastos, em modificação nos processos de controle, 

controles de proteção de informações e outros processos de supervisão. Evitar processos de 

governança instituídos e não comunicar as diferentes partes interessadas dentro da empresa, 

sobre as iniciativas de computação em nuvem, podem resultar na empresa tendo que lidar 

com riscos desconhecidos (ISACA, 2013). 
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As organizações devem avaliar pontos relevantes para adoção de serviços da 

computação em nuvem, isso pode atender o gerenciamento na identificação de gastos e riscos 

adicionais que necessitariam ser observados em consideração no processo decisório sobre a 

adoção da nuvem. Conforme o ISACA (2013) afirma, esses pontos relevantes são: políticas e 

procedimentos, processos, estruturas organizacionais, cultura e comportamento e habilidades 

e competências. 

Com relação à governança com a nuvem, Heier, Borgman e Bahli (2012) corroboram 

afirmando que o cenário com adoção da computação em nuvem pode migrar de uma hard 

governance, em que há um controle efetivo sobre a oferta e provisionamento dos serviços, 

para uma soft governance, que terá como meta o monitoramento do uso da nuvem, 

certificações dos provedores do serviços da nuvem e avaliação da eficiência dos processos 

interdepartamentais baseados em tecnologia.  

!  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O capítulo de procedimentos metodológicos abordará os itens que envolvem a 

tipologia da pesquisa, seu desenho, universo e amostra, procedimentos da survey e os 

procedimentos para tratamento e análise dos dados.  

A pesquisa é uma construção de conhecimento original, conforme determinadas 

exigências científicas, e para isso são necessários que critérios como: coerência, consistência, 

originalidade e objetivação sejam obedecidos. Para atender esses critérios é preciso que na 

metodologia sejam descritos o tipo de pesquisa, o universo e a amostra, o método e o 

instrumento de coleta de dados, bem como os métodos estatísticos para análise dos resultados 

(SILVA; MENEZES, 2005). Segundo Collis e Hussey (2005), o capítulo referente a 

metodologia é o lugar para se explicar os dados coletados. 

A escolha de técnicas pressupõe certo conhecimento e questionamento 
acerca do público a ser investigado, indagando-se sobre a adequação ou não 
de determinados métodos e técnicas de pesquisa. Após a formulação e 
definição do problema a ser tratado na pesquisa, é necessário selecionar os 
métodos e as técnicas de coleta de dados (RIZZINNI, 1999, p.61) 

Conforme Marconi e Lakatos (2003), a pesquisa é um procedimento de reflexão, 

sistêmico, controlado e crítico, com relação a um determinado tipo de problema. Esse 

procedimento acaba por gerar descobertas de novas situações, fatos, comportamentos, etc. Gil 

(2002) complementa o conceito de pesquisa científica como sendo uma atividade que é 

direcionada para a solução de problemas, através do emprego de processos científicos e os 

métodos científicos. Estes fundamentais para a concretização de qualquer pesquisa. Não há 

ciência sem o emprego de métodos científicos (LAKATOS; MARCONI, 1991). 

A qualidade da pesquisa científica ao longo do tempo vem gerando vários debates. 

Para Cooper e Schindler (2003), na área de administração a pesquisa científica pode 

contribuir com informações para ajudar na tomada de decisão. 

3.1 Tipologia da Pesquisa 

Para caracterização da pesquisa, Vergara (2006) argumenta que há pelo menos dois 

critérios para a definição do tipo da pesquisa e que eles não são excludentes e sim, 

complementares. Com relação ao seus fins, envolve a pesquisa exploratória, descritiva, 

explicativa, metodológica, aplicada e investigativa intervencionista, como também com 

relação aos meios, que seria a pesquisa de campo e/ou de laboratório. 
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Gil (2002) classifica a pesquisa do ponto de vista da natureza, que pode ser básica ou 

aplicada. A abordagem ao problema pode ocorrer de forma qualitativa ou quantitativa e os 

objetivos podem ser alcançados através da pesquisa exploratória, descritiva ou explicativa. 

Levando em consideração o objetivo da pesquisa, buscou-se o caminho para a 

resolução da questão. Inicialmente, utilizou-se da pesquisa exploratória e descritiva. Segundo 

Mattar (2001), a pesquisa exploratória pode contribuir de forma significativa ao pesquisador, 

fazendo-o entender de uma forma mais fácil as várias opções aplicáveis ao seu problema de 

pesquisa. Já Vitorino (2004) colabora dizendo que ela visa proporcionar maior familiaridade 

com o problema de pesquisa. A priori, o estudo buscou conhecer a situação em questão 

através de levantamentos em fontes secundárias (levantamento bibliográfico, de estatísticas e 

levantamento em pesquisas realizadas).  

Com relação a pesquisa descritiva, Cervo e Bervian (1996) definem que busca 

correlacionar fatos ou fenômenos (variáveis). Essa natureza de pesquisa possibilita expor a 

frequência com que ocorre um fenômeno e suas relações, além de tratar de problemas que 

necessitem de estudo mais aprofundado e que exista uma escassez de registros.  

Portanto, o presente estudo se caracterizou como exploratório, descritivo e também 

inferencial, devido buscar identificar possíveis relações e diferenças entre um conjunto de 

variáveis e sem necessariamente se preocupar com o quesito da causalidade. Foram 

analisados mediante a aplicação de testes não paramétricos. Somando a isso a pesquisa pode 

ser classificada como pesquisa de campo, pois é realizada em um ambiente não controlado, 

que é o ambiente empresarial brasileiro. 

Crespo (2010) contribui afirmando que os itens de coleta, organização e a descrição 

dos dados são de responsabilidade da estatística descritiva, já a análise inferencial é 

responsável pela análise e interpretação. Bussab e Morettin (2003) sugerem que a estatística 

se divide em descritiva e inferencial  e que através da análise inferencial é possível, a partir de 

uma amostra, tirar conclusões para uma população.  A análise inferencial representa um grau 

de dificuldade mais elevado, pois há necessidade de capacidade técnica por parte do 

pesquisador (BRUNI, 2010). 

 Quanto à natureza da pesquisa e abordagem ao problema, foi feita uma pesquisa 

quantitativa utilizando o método de pesquisa survey descritiva, que segundo Lima (2004) é 

quando a investigação tem o compromisso de fazer a identificação das situações, eventos, 

atitudes ou opiniões em determinada população ou delinear a ocorrência de algum fenômeno 
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que tenha ocorrido na população ou amostra. Silva (2013) retrata a pesquisa survey buscando 

verificar relações entre diferentes fatores. Já Mattar (2001) complementa dizendo que a 

grande parte das pesquisas na área de administração são pesquisas descritivas. O interesse da 

survey é produzir descrições quantitativas de uma população. 

 Quanto ao momento de coleta da pesquisa, foi utilizado o corte transversal (cross-

sectional study) em um só momento cuja pretensão foi de descrever e analisar o estado das 

variáveis em um dado momento. De acordo com Pinsonneault e Kraemer (1991), os modelos 

de pesquisa se classificam em longitudinais ou corte transversal, dependendo da relação com 

a temporalidade. 

Segundo Lima (2004), parte da literatura sobre métodos e técnicas de pesquisa 

reconhecem os processos essenciais aos métodos quantitativos, e que são fundamentais para a 

investigação de fenômenos físicos e culturais, para isso a autora cita alguns argumentos: a 

objetividade e o rigor reconhecidos neste tipo de método; a existência e o uso de mecanismos 

de controle durante o processo investigatório; a representatividade estatística da amostra 

investigada amplia a credibilidade das conclusões alcançadas; as conclusões alcançadas 

permitem a generalização dos resultados e os resultados alcançados suportam a formulação de 

leis – explicações gerais – em função da regularidade do fenômeno investigado e outros. 

3.2 Desenho da Pesquisa 

Para obter resposta para o questionamento da tese e garantir um roteiro coeso e a 

fundamentação dos resultados da mesma, foi definida a seguinte sequência:  

- Definição dos objetivos; 

- Definição dos conceitos; 

- Elaboração dos instrumentos de coleta de dados; 

- Seleção da amostra; 

- Coleta dos Dados 

- Apresentação dos dados; 

- Análises e interpretação dos resultados. 

A pesquisa exploratória, descritiva e inferencial foi desenvolvida levando em 

consideração os seguintes passos (figura 16): 
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Figura 16 – Passos da pesquisa 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

3.3 Universo e Amostra 

A amostra é uma parte da população a ser investigada, na qual os indivíduos devem ter 

alguma característica em comum para serem agrupados em uma população específica. Para 

Rizzinni (1999), a amostra é definida como um conjunto de indivíduos selecionados dentre 

uma população que se quer investigar.  

A amostra foi calculada através da fórmula para determinação do tamanho amostral que é 

citada por Martins (2005), para calcular amostra com variáveis nominal ou ordinal e 

população finita. 

 

 Leia-se: 

n = tamanho da amostra a ser selecionada na pesquisa; 
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d = o erro amostral expresso na unidade da variável. É a máxima diferença que o 

investigador admite suportar entre a média amostral e a média populacional (d = 5%, 0,05); 

Z = valor associado ao nível de confiança (coeficiente de confiança 95,00%, Z=1,96); 

p = a proporção de uma determinada característica de maior interesse, valor considerado 

de 0,5; 

q = a proporção a priori contra de uma determinada característica de maior interesse, 

considerou-se q = 0,5; 

N = Tamanho da população (526 Associados do ISACA de São Paulo + 194 associados 

do ISACA de Brasília, totalizando 720 associados Brasil). 

 Por se tratar de uma população heterogênea (Gestores de TI e de Negócio de vários 

segmentos, setor público, privado, indústria, serviço, porta da organização) para a finalidade 

da pesquisa, utilizou-se o q de 0,5. Caso fosse determinada uma heterogeneidade menor a 

quantidade da amostra seria ainda inferior ao resultado obtido. 

A fórmula demonstrou que de um universo de 720 associados foi determinado um plano 

amostral ao nível de 5%, com um nível de confiança de 95%, resultando numa amostra 

aleatória necessária de 146 associados. Foram coletadas respostas de 164 associados 

(respondentes da pesquisa), sendo 109 do ISACA do Estado de São Paulo e 55 do ISACA do 

Distrito Federal (Brasília). 

A amostragem utilizada foi a não-probabilística e seus elementos foram selecionados 

de acordo com a conveniência do pesquisador. Segundo Cooper e Shindler (2003, p. 167), “é 

possível usar os procedimentos de amostragem não-probabilística, porque eles atendem 

satisfatoriamente aos objetivos de amostragem”. Esta amostragem, desde que cuidadosamente 

controlada, pode produzir resultados aceitáveis. 

3.4 Procedimentos da Survey 

Devido a importância na pesquisa da coleta dos dados, que segundo Lakatos e 

Marconi (1991, p. 165), a coleta de dados é a “etapa da pesquisa em que se inicia a aplicação 

dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de se efetuar a coleta dos 

dados previstos”. Lima (2004) complementa informando que as técnicas de coleta de 

materiais tradicionalmente utilizadas na pesquisa de campo, de caráter quantitativo envolvem 

a utilização da observação direta extensiva realizada por meio da aplicação de questionários 

e/ou formulários.  
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Para Gil (2002), a ideia básica de um questionário é conseguir traduzir os objetivos da 

pesquisa (específicos) em questões claras e de preferência com questões fechadas e com 

alternativas.  

 Na coleta de dados, alguns cuidados foram tomados e, de acordo com Cooper e 

Schindler (2003), os participantes devem atuar de forma mais eficaz e comprometida. Diante 

disso, é necessário o fornecimento de informações sobre o estudo e sobre a importância da 

cooperação dos entrevistados para seu próprio benefício.  

Para coleta dos dados, devido a temática de computação em nuvem não estar 

relativamente madura conforme demonstra estudo da CSA (2012), buscou-se opções de 

aplicação em grandes centros urbanos do Brasil e, principalmente, com empresas na sua 

maioria de grande porte. Buscou-se apoio do Information Systems Audit and Control 

Association – ISACA Internacional, que é reconhecidamente uma organização que atua em 

nível mundial e com conhecimento na área de governança de TI e computação em nuvem. A 

partir do retorno do ISACA Internacional, efetuou-se contato com os chapters ISACA – SP, 

ISACA – RJ e ISACA-DF, obtendo-se apoio dos chapters ISACA-SP e DF.  

Para a aplicação dos questionários, foi utilizado um instrumento eletrônico de 

aplicação de questionários, o freeonlinesurveys.com, no endereço http://urele.com/Doutorado. 

O link foi enviado por email, pelas diretorias do ISACA-SP e ISACA-DF (Conforme 

demonstra Apêndice B). O questionário ficou disponível para resposta nos períodos de 

25/11/2014 a 10/01/2015 (ISACA-SP) e 15/01/2015 a 15/02/2015 (ISACA-DF). O ISACA do 

Estado de São Paulo e do Distrito Federal (Brasília) fizeram o envio respectivamente para 526 

e 194 associados, totalizando 720 associados no Brasil. 

A ISACA possui mais de 110.000 associados em 180 países, e o seu objetivo é 

auxiliar lideres de TI e negócios a maximizar o valor e gerenciar o risco relacionado à 

tecnologia da informação. Foi fundada em 1969, sendo uma instituição independente e sem 

fins lucrativos, representando profissionais envolvidos em segurança da informação, 

auditoria, gerenciamento de riscos e governança. É uma fonte de reconhecida de 

conhecimento, comunidade de profissionais, padrões e certificações em tecnologia da 

informação. 

Além disso, a Associação promove e atesta habilidades e conhecimentos críticos ao 

negócio, através das certificações mundialmente respeitadas: Certified Information Systems 

Auditor (CISA), Certified Information Security Manager (CISM), Certified in the 

Governance of Enterprise IT (CGEIT) e Certified in Risk and Information Systems Control 

(CRISC). O ISACA, também desenvolve e atualiza continuamente o Control Objectives for 
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Information and related Technology (COBIT), que é um guia de boas práticas apresentado 

como framework. ISACA é patrocinadora do IT Governance Institute (ITGI), instituição que 

realiza pesquisas sobre práticas e percepções de governança de TI para a comunidade de 

negócios globais. Portanto, supõe-se que os associados ISACA possuem conhecimento na 

área de alinhamento estratégico e governança de TI. 

3.4.1 Teste Piloto 

Para Malhotra (2008), o desenvolvimento da survey de teste tem como objetivo 

buscar a identificação e supressão de possíveis problemas com o instrumento preliminar de 

pesquisa, permitindo o seu aperfeiçoamento. A validação do instrumento é importante para se 

alcançar o objetivo no método (SILVA, 2013). Já Hoppen, Lapointe e Moreau (1996) 

complementam atribuindo ao teste como um mecanismo de melhoria do instrumento utilizado 

e o seu vocabulário adequado ao perfil dos futuros respondentes da survey. 

Assim, o questionário do teste piloto foi enviado para 60 alunos de pós-graduação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, das especializações em Gestão de Tecnologia 

da Informação e de Arquitetura de Nuvem, em sua grande maioria, gestores e profissionais da 

área de TI. Acadêmicos com conhecimento em governança de TI e computação em nuvem, 

pois os mesmos já cursaram disciplinas relacionadas aos respectivos assuntos. O envio foi 

feito pelo idealizador e coordenador dos cursos. 

 O instrumento ficou aberto para respostas durante 10 dias, no período de 19/10/2014 

a 29/10/2014. Dos 60 respondentes, 10 responderam o instrumento eletrônico, ou seja, 16,5% 

de retorno. Também foi enviado para 2 experientes gestores de TI da cidade de Natal, com 

experiência de pelo menos 8 anos em governança de TI e 6 anos em computação em nuvem. 

Para contribuição na área quantitativa, o instrumento foi enviado para dois alunos do 

doutorado da UFRN, com conhecimento relevante na área quantitativa. No total foram 14 

respostas obtidas. 

 No instrumento do teste piloto para cada grupo de categorias de análise (identificar as 

estruturas de tomada de decisão; avaliar a maturidade do alinhamento estratégico de TI; e 

avaliar a maturidade do modelo de IaaS) existia uma questão aberta, na qual o respondendo 

poderia colocar algum comentário. Foi utilizada também, uma questão sobre a clareza 

(facilidade de compreensão das perguntas), em que se utilizou uma variável qualitativa 

ordinal, em formato de escala com os valores “Muito Ruim”, “Ruim”, “Neutro”, “Boa” e 

“Muito Boa”. Os resultados estão demonstrados na tabela 1: 
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Tabela 1 – Avaliação de clareza das categorias de análise (em %) 

Categoria de Análise Muito 
Ruim 

Ruim Neutro Boa Muito 
Boa 

Identificar as estruturas de tomada de decisão 0 7,1 0 42,8 50,0 

Avaliar a maturidade do alinhamento estratégico de TI 8,3 16,6 16,6 33,3 25,0 

Avaliar a maturidade do modelo de IaaS 0 0 0 33,3 66,6 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 De acordo com os dados, as questões da categoria de análise que identificam as 

estruturas de tomada de decisão tiveram um elevado nível de clareza, que ficou 92,8% entre 

“bom” e “muito bom”. Já nas questões que envolvem a categoria de maturidade do 

alinhamento estratégico, esse percentual baixou para 58,3%. Na questão aberta, um dos 

respondentes informou que o questionário na sua segunda parte (categoria de maturidade do 

alinhamento estratégico) estava “longo”.  No instrumento foi desenvolvida a avaliação da 

maturidade do modelo de IaaS. Esta foi respondida por 6 respondentes, que possuem algum 

tipo de IaaS pública na sua organização. O percentual de clareza foi elevado, em que 33,3% 

escolheram “Bom” e 66,6% escolheram “Muito Bom”. 

 Com base nos comentários das questões abertas, os seguintes ajustes/sugestões foram 

acatados e feitos no instrumento (quadro 13): 

Quadro 13 – Ajustes do instrumento 

Instrumento do Teste Piloto Ajustes para o Instrumento Definitivo 
Questão que envolvia o número de 
funcionários/servidores, estava em forma de 
categorias. Exemplo: Até 09 empregados (comércio 
e serviço). Na indústria, até 19 empregados 
(Microempresa) 

Devido a necessidade de possível tratamento 
estatístico mais sofisticados, as questões passaram a 
solicitar a quantidade aproximadamente de 
funcionários. Exemplo:  Sua organização possui 
aproximadamente quantos funcionários/servidores?  

Com relação ao nível hierárquico que o respondente 
trabalhava, não havia exemplo do que seria o nível 
hierárquico.  

Foi adicionado ao texto da questão um exemplo do 
que é o nível hierárquico (Exemplo de Nível 
hierárquico:  1o. Nível - Presidente/CEO, 2o. Nível 
- Diretor, 3o. Nível - Gerente, etc) 

Dificuldade de compreensão dos pontos extremos 
de alguns itens da questão 18 que envolviam a 
categoria de análise alinhamento estratégico 

Foram feitos ajustes no texto, para deixar mais claro 
os pontos extremos dos itens da questão 18.  

Com relação a categoria de análise de alinhamento 
estratégico. De acordo com o modelo utilizado de 
Luftman (2000) e Rigoni (2010), o instrumento 
possui escala de 5 pontos. 

A escala utilizada foi a de 10 pontos, sendo 
colocados os valores nos extremos, em ordem 
crescente.  

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

3.4.2 Instrumento de Coleta de Dados 

O instrumento apresentado no Apêndice A foi dividido em 4 partes, a primeira com 

questões relacionadas às características dos associados, tais como: nível hierárquico, porte da 

organização, natureza jurídica, etc. A segunda parte questões que envolvem a estrutura de 
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decisão (arranjos) com base na matriz de arranjo de governança de TI de Weill e Ross (2006). 

A terceira parte tem relação com a medição do nível de maturidade do alinhamento 

estratégico entre negócio e TI com base em Luftman (2000) e Rigoni (2010). A quarta e 

última parte que só foi visualizada pelos respondentes que informaram ter algum tipo de IaaS 

pública, tem relação com a maturidade do modelo de serviço de infraestrutura (IaaS), com 

base no NIST (2011b), CSA (2010), Veras (2012) e Sosinky (2011). A figura 17 demonstra as 

principais etapas desenvolvidas para a construção do instrumento de pesquisa.  

 
Figura 17 – Etapas para confecção do instrumento  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

- Categorização do Público-Alvo (Parte 1) 

 Foram desenvolvidas perguntas que permitam a categorização dos participantes da 

pesquisa, tais como: Formação acadêmica (Gestão e TI), ramo de atuação da organização, 

natureza jurídica, nível hierárquico do respondente na organização, porte da organização, 

número de funcionários da organização e da TI.  

- Governança de TI - Matriz de Arranjo de Governança de TI (Parte 2) 

 Com base em Weill e Ross (2006), Weill e Ross (2010) Albertin e Albertin (2010), 

Machado (2006), Silva (2013), na segunda parte do instrumento buscou-se identificar, através 

de variáveis quantitativas, a estrutura de tomada de decisão com base nas 5 decisões-chave 

(princípios de TI, arquitetura de TI, infraestrutura de TI, aplicações de negócio e 
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investimentos de TI) de Weill e Ross (2006). Os respondentes precisaram informar o 

percentual de participação nas 5 decisões-chave com base nos arquétipos que possuem a 

participação dos altos executivos (CxOs), especialistas em TI (CIOs), líderes das mais 

diversas unidades de negócio, além de decisores isolados ou formados por pequenos grupos 

(sem a participação do CEO ou CIO).  

Diferentemente do trabalho de Weill e Ross (2006), não foram colocados 

explicitamente alguns arquétipos que possuem a combinação com mais de um tipo de decisor, 

como duopólio (formado por gestores de negócio e de TI), pois no modelo dos autores, as 

questões são excludentes e não se consegue avaliar o percentual por exemplo dos altos 

executivos e especialistas de TI no arquétipo duopólio. Desse modo, não foram utilizados os 

arquétipos pré-definidos e alocados em variáveis qualitativas nominais. O percentual foi 

utilizado para que fosse possível obter com mais precisão o grau de participação de cada um 

nas decisões-chave.  

- Alinhamento Estratégico (Parte 3) 

O modelo de Luftman (2000) foi selecionado como o instrumento de medição do nível 

de maturidade do alinhamento estratégico de TI, inicialmente por se adequar ao modelo de 

Henderson e Venkatraman (1993), considerado o mais relevante mundialmente sobre 

alinhamento estratégico entre negócio e TI, bem como pela sua validação em pesquisas 

desenvolvidas sobre essa temática (RIGONI, 2006; SOUZA, 2008; RIGONI, 2010; HEIER; 

BORGMAN; BAHLI, 2012).  

O instrumento avalia o nível de maturidade do alinhamento estratégico com base nos 

critérios definidos por Luftman (2000). Para os fins da pesquisa, os critérios de parcerias e 

habilidades, que são considerados aspectos sociais, foram suprimidos devido a utilização da 

matriz de arranjo de governança de TI de Weill e Ross (2006), que busca entender as relações 

de decisões e relacionamentos entre as diversas categorias de decisores, além do perfil dos 

decisores com base nos arquétipos. Diante disso, os critérios do alinhamento estratégico 

adotados na pesquisa foram: a comunicação (que avalia o nível de interação/comunicação 

entre as áreas envolvidas), que é um dos principais aspectos sociais do AE, e os 3 aspectos 

técnicos do alinhamento estratégico entre negócio e TI, de acordo com Rigoni (2010), que são 

as medidas de valor e competência (que avalia a disponibilização de indicadores que auxiliem 

no entendimento do valor da TI), a governança (que avalia a definição de autoridades e 

prioridades de alocação de recursos) e escopo e arquitetura (que avalia a aplicação efetiva das 

tecnologias).   
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No instrumento, a categoria de análise de maturidade do alinhamento estratégico foi 

desenvolvida com base nas pesquisas de Rigoni (2006) e Souza (2008). O instrumento 

utilizou, conforme quadro 14, os escores sugeridos por Rigoni (2006), com base em Luftman 

(2000), para definir o nível de maturidade do alinhamento estratégico.  Diferentemente do 

modelo proposto pelos autores, o instrumento foi aplicado utilizando uma escala que variou 

de 1 a 10, que de acordo com Coelho e Esteves (2007) escalas com mais itens são 

interessantes a partir do momento que os respondentes possuem um certo domínio do 

conteúdo, bem como o instrumento possuir muitos atributos. Isso está de acordo com a 

suposição de que os associados ISACA possuem conhecimento em governança de TI e 

alinhamento estratégico entre negócio e TI. 

Quadro 14 – Escores médios e os respectivos níveis de maturidade 

Escore Médio 
utilizado na pesquisa 

Escore Médio 
Rigoni (2006) e 
Souza (2008) 

Nível de Maturidade do 
Alinhamento Estratégico 

(Luftman (2000) 

Escala de Luftman (2000) com 
base no CMM. 

Entre 1  a 2,0 Entre 1 e 1,5 1 Inicial ou improvisado 
 

Entre 2,1 a 4,0 Entre 1,6 e 2,5 2 Comprometido 
 

Entre 4,1 a 6,0 Entre 2,6 e 3,5 3 Estabilizado e Focado 
 

Entre 6,1 a 8,0 Entre 3,6 e 4,5 4 Gerenciado ou Melhorado 
 

Entre 8,1 a 10 Entre 4,6 e 5 5 Otimizado 
 

Fonte: Elaborado com base em Rigoni (2006) e Luftman (2000) 

- Computação em Nuvem e Maturidade da IaaS (Parte 4) 

 Na quarta parte do instrumento, buscou-se identificar o tempo de utilização da 

computação em nuvem. Utilizou-se como embasamento teórico a divisão das características 

essenciais e dos modelos de serviço da computação em nuvem definidos pelo NIST (2011 b) 

e CSA (2010). Desta forma, foi desenvolvida uma escala para avaliar o nível de maturidade 

do modelo de serviço de infraestrutura como serviço (IaaS) pública (ver figura 18).  

Para cada uma das 5 características essenciais da computação em nuvem 

(autoatendimento sob demanda, amplo acesso à serviços de rede, pool de recursos, 

elasticidade de recursos e mensuração dos serviços) preconizadas pelo NIST (2011 b), foi 

utilizada uma escala variando de 1 a 10 pontos (níveis de utilização). No próprio instrumento 

cada uma das características essenciais foi conceituada, bem como apresentados os conceitos 

dos pontos extremos (1 e 10), com o intuito de facilitar a compreensão do respondente.  
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Para avaliar a maturidade da Infraestrutura como Serviço (IaaS) Pública, o 

instrumento utilizou os níveis de maturidade empregados pelo ITGI (2007) no COBIT e por 

Luftman (2000), a saber: 

• Nível 1 – Inexistente/Inicial, valores entre 1,0 e 2,0 pontos (a utilização dos 

recursos da IaaS estão no estágio inicial, improvisados, desorganizados e sem 

processos definidos); 

• Nível 2 – Repetível, porém intuitivo (comprometido), valores entre 2,1 a 4,0 

(os recursos da IaaS começam a ser vistos como oportunidades potenciais, e os 

processos de utilização começam a seguir um caminho padrão); 

• Nível 3  – Processo definido (estabilizado e focado), valores entre 4,1 a 6,0 (os 

processos de utilização dos recursos da IaaS são documentados e comunicados, 

além de estarem alinhados com os objetivos organizacionais); 

• Nível 4 – Gerenciado e Mensurável, valores entre 6,1 a 8,0 (os processos de 

utilização dos recursos são medidos e controlados, além de já serem utilizados 

como geradores de vantagem competitiva); e 

• Nível 5 – Otimizado, valores entre 8,1 a 10 (as boas práticas já são seguidas e 

monitoradas).  

Figura 18 – Representação visual do modelo de avaliação de maturidade do IaaS 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

3.5 Procedimentos para Tratamento e Análise dos Dados 

 Após a aplicação dos devidos questionários e/ou entrevistas, ou seja, após a coleta dos 

dados, a fase seguinte foi à análise dos dados coletados. Gil (2002) destaca que o processo de 

análise dos dados envolve diversos procedimentos: codificação das respostas, tabulação dos 
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dados e cálculos estatísticos. Uma vez obtidos os resultados, os dados serão analisados e 

interpretados na busca de respostas para o questionamento proposto. 

Para Tomassini, Aquino e Carvalho (2008), a primeira providência empírica adotada 

foi a determinação da confiabilidade de consistência interna da escala Likert, através do Alfa 

de Cronbach. Malhotra (2001) argumenta que esse coeficiente varia de 0 a 1 e indica 

confiabilidade insatisfatória de consistência interna quando fica igual ou menor que 0,6. O 

valor de 0,7 é encontrado comumente na literatura como valor mínimo (URDAN, 2001; 

OVIEDO; CAMPO-ARIAS, 2005). A tabela 2 abaixo demonstra que o alfa de Cronbach 

obtido foi relativamente alto para as questões que envolvem o alinhamento estratégico, 

variando entre 0,89 a 0,93, enquanto que as questões que envolvem a maturidade da 

computação em nuvem o valor também foi aceitável (0,792). 

Tabela 2 – Coeficiente de confiabilidade Alfa de Cronbach 

Categoria de Análise Item Alfa de Cronbach 
obtido 

Quantidade de Itens 

Alinhamento Estratégico Comunicação 0,892 6 
Medidas e Métricas 0,930 7 
Governança 0,919 7 
Escopo 0,934 6 

Computação em nuvem 
(Maturidade da Nuvem) 0,792 5 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

O tratamento estatístico foi feito com a utilização do Statistical Package for the Social 

Science – SPSS, versão 17.0, em que foi calculado o Teste Mann-Whitney com objetivo de 

verificar se existe diferença estatística entre as organização que utilizam computação em 

nuvem e as organizações que não utilizam, considerando as variáveis ligadas ao alinhamento 

estratégico e coeficiente de Correlação de Spearman. O propósito desta aplicabilidade é de 

avaliar a correlação entre as variáveis da matriz de arranjo de governança de TI, maturidade 

do alinhamento estratégico e as variáveis da maturidade do modelo de serviço de 

infraestrutura como serviço (IaaS). 

O teste de Mann-Whitney é o teste não paramétrico adequado para comparar as 

funções de distribuição de uma variável, pelo menos ordinal, medida em duas amostras 

independentes com tamanhos iguais ou desiguais. Este teste pode também ser utilizado como 

alternativa ao teste t-Student para amostras independentes, nomeadamente quando os 

pressupostos deste teste não são válidos e não é possível, ou desejável, evocar a robustez do 

teste à violação dos seus pressupostos (o que acontece quando as amostras são de pequena 

dimensão ou muito diferentes, as distribuições são muito enviesadas ou platicúrticas, isto é, 
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quando a função de distribuição é mais "achatada" que a distribuição normal e/ou as 

variâncias são muito heterogêneas). 

Para Bruni (2010), o teste de Mann-Whitney, também denominado de teste U, é 

recomendado para análise nas quais existam duas amostras independentes, caso sejam obtidas 

de populações com médias iguais, bem como para análise de variáveis intervalares ou 

ordinais. Nesta proposta, utiliza-se as escalas utilizadas na maturidade do alinhamento 

estratégico e maturidade da nuvem. Este teste é uma alternativa para o teste “t”.  

De acordo com Siegel (1981), a única exigência do teste de Mann-Whitney é a de que 

as observações sejam medidas em escala ordinal ou numérica, sendo descrito abaixo o método 

de cálculo para amostra de tamanho grande (acima de 20 elementos) que foi o caso da 

pesquisa, com 164 respondentes.  

a) Determinar os valores de n1 e n2. Em que n1 é o número de casos no grupo menor e 

n2 é o número de casos no grupo maior. 

b) Dispor em conjunto os escores dos dois grupos, atribuindo o posto 1 ao menor escore. 

Os postos variarão de 1 a N na qual N = n1 + n2. Às observações empatadas atribuir à 

média dos postos correspondentes. Calcular R1 = soma dos postos do grupo 1; 

c) Calcular a estatística de Mann-Whitney (U): 
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No teste de hipóteses sobre o coeficiente de correlação Spearman, em geral utilizou-se 

o procedimento assintótico aplicado ao coeficiente de correlação de Pearson. Entretanto, tais 

procedimentos não são adequados quando o número de pares de variáveis é pequeno. Nesses 

casos, é possível se obter o nível de significância (p-valor) exato para o coeficiente obtido ou 

ainda utilizar testes de permutação aleatórios para a obtenção de valores-p aproximados nos 

casos em que o número de possíveis permutações é grande. 

Uma das variáveis (por exemplo, X) pode ser ordenada e fixada com valores inteiros 

variando de 1 a n (se não houver empates), enquanto que a outra (digamos, Y) é permutada. 

Assim, existem n! possíveis de combinações de postos entre X e Y. Sabe-se que o valor da 

soma dos postos, para qualquer das variáveis, é fixo e igual a n(n+1)/2. Assim, fixados n-1 
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valores, o n-ésimo pode ser obtido por diferença. Desse modo, é possível diminuir o número 

de pareamentos possíveis para (n-1)!. Para cada permutação, são obtidas as diferenças die seus 

respectivos quadrados (di
2). Sabe-se ainda que a soma das diferenças é nula ( !! = !!

!!! ), e 

esse fato pode ser utilizado para a checagem dos resultados. Os outros valores necessários 

para o cálculo do coeficiente são fixos. 

Abdullah (2006) relata que o coeficiente de correlação de Spearman permite a 

correlação entre ranking para demonstrar a consistência interna das escalas. Cooper e 

Shindler (2003) contribuem identificando o coeficiente de correlação de Spearman como 

muito utilizado para comparar ordenamentos.  

 O coeficiente de Spearman afere a magnitude da relação entre variáveis ordinais. O 

autor utiliza em vez do valor observado, a ordem das observações.  Sua variação ocorre entre 

-1 e 1. Quanto maior a aproximação dos pólos (-1 e 1), maior será a correlação entre as 

variáveis. Quando o valor da correlação é negativo indica que as variáveis estão 

correlacionadas em sentido contrário. Portanto, a correlação descreve a relação entre duas 

variáveis, não fazendo avaliação sobre se uma é causa ou consequência da outra, ou seja,  não 

há busca pela causa e efeito. Quando isso ocorre, afirma-se que existe uma correlação ou uma 

covariação, em que a direção e magnitude podem ser quantificadas (GONÇALVES, 2012).  

Para Callegari-Jacques (2003), no coeficiente de Spearman, ocorrem diversos valores 

de ρ. Diante disto, a sua interpretação depende dos objetivos de sua utilização e as razões 

pelas quais é calculado. A proposta deste instrumento pode ser avaliado qualitativamente da 

seguinte forma: ρ entre 0,00 e 0,29 existe correlação fraca, ρ entre 0,30 e 0,59 existe 

correlação moderada, ρ entre 0,60 e 0,89 existe forte correlação e ρ igual ou superior a 0,90 

existe uma correlação muito forte. 
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo apresentará a análise e interpretação os resultados através da estatística 

descritiva  e inferencial.  

4.1 Estatística Descritiva 

Geralmente a estatística descritiva, segundo Bardin (2004), é utilizada em pesquisas 

bibliográficas, documentais, experimentais e em pesquisas descritivas, pois emprega 

evidências quantitativas ou quantificáveis.   

4.1.1 Perfil dos Respondentes 

Na estatística descritiva, observou-se uma maior participação dos associados ISACA 

de São Paulo, com 66,5% dos respondentes e 33,5 do DF. Esses valores correspondem a 

20,72% do total de associados em SP, e 27,35% do DF, portanto proporcionalmente o 

percentual maior de respondentes foi de associados do DF. 

 Já com relação a outra variável importante para a pesquisa, que é a utilização ou não 

do modelo de serviço de infraestrutura como serviço (IaaS) pública, observou-se que dos 164 

respondentes, 94 (57,3%) não possuem IaaS pública, e 70 (42,7%) possuem. O percentual de 

utilização foi aproximado nos dois chapters, sendo a não utilização em São Paulo de 56,9% e 

no Distrito Federal de 58,1%, e a utilização respectivamente de 43,1% e 41,9%. São Paulo 

apresenta número um pouco superior de organizações com IaaS pública. Esse valor pode ter 

sido superior, devido a quantidade de organizações públicas no DF ter sido mais elevada, tem-

se um percentual menor de utilização de IaaS pública. A distribuição está na tabela 3 abaixo.  

Tabela 3 – Frequência, percentual, sem e com IaaS (infraestrutura como serviço) dos entrevistados 
por Chapter ISACA (SP e DF) 

Chapter Frequência 
Chapter 

Percentual (%) Sem IaaS 
Sem IaaS 

percentual (%) 
 

Com IaaS 
Com IaaS 

percentual (%) 
DF 55 33,5 32 58,1 23 41,9 

SP 109 66,5 62 56,9 47 43,1 

Total 164 100 94 57,3 70 42,7 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

Com relação a formação dos respondentes, constata-se que existe um alto percentual 

com formação na área técnica (TI) com 78,7%, na área de gestão. Observou-se, também, que 

existe um número relativamente alto com formação na área de gestão representando 40,9% 

(conforme tabela 4). Essa busca por formação em gestão foi algo observado também por 

Mendonça e Sousa Neto (2012).  
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Tabela 4 – Frequência e percentual dos associados ISACA, segundo a formação e área de 
atuação 

 Área de Gestão Área de TI 
Frequência Percentual 

(%) 
Frequência Percentual 

(%) 
Sem formação 97 59,1 35 21,3 
Com formação 67 40,9 129 78,7 
Total 164 100 164 100 

Fonte: Dados da pesquisa  (2015) 

 Atualmente, 43,3% dos respondentes são gestores de TI, enquanto que 20,1% ocupam 

cargos de gestão de negócio, ou seja, a maioria (63,4%) ocupam algum cargo de gestão, seja 

de negócio ou de TI. Notou-se que 36,6% não ocupam cargos de gestão, conforme tabela 5 

abaixo:  
Tabela 5 – Frequência e percentual dos associados ISACA, segundo a 

ocupação dos cargos de gestão 
Ocupação cargos de gestão 

 
Frequência 

 
Percentual 

(%) 
Gestor de Negócio 33 20,1 
Gestor de TI 71 43,3 
Não é Gestor 60 36,6 
Total 164 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

A tabela 6 apresenta a quantidade de entrevistados conforme a pergunta: sua 

organização possui algum modelo de serviço de infraestrutura de computação em nuvem? Em 

relação a pergunta, você é o gestor?  

Os dados obtidos demonstram que 94 (57,32%) dos entrevistados não utilizam 

nenhum modelo de serviço de infraestrutura de computação em nuvem, sendo que destes, 41 

são gestores relacionados à área de tecnologia da informação. Em relação aos entrevistados 

que afirmaram que na organização em que trabalham existe algum modelo de serviço de 

infraestrutura de computação em nuvem, 30 são gestores de tecnologia da informação, 24 não 

são gestores e apenas 16 são gestores da área de negócio. 
Tabela 6 - Quantidade e percentual de entrevistados segundo a pergunta, sua organização possui 

algum modelo de serviço de infraestrutura como serviço em nuvem? Em relação à pergunta você é o 
gestor? 

Você é o Gestor? 

Sua organização possui algum 
modelo de serviço de 

infraestrutura de computação em 
nuvem 

Total % 

Não Sim 
Tecnologia da Informação 41 30 71 43,29% 
Não sou gestor 36 24 60 36,59% 
Negócio 17 16 33 20,12% 
Total 94 70 164   
% 57,32% 42,68%   100,00% 
Fonte: Dados da pesquisa (2015)!
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 Na tabela 7 abaixo, buscou-se identificar a formação dos respondentes, de acordo com 

o perfil de ocupação de cargos de gestão. Ficou demonstrado que dos 33 gestores de negócio, 

39,4% possuem formação em TI e 81,82% também possuem formação na área de 

gestão/negócios. Já os gestores de TI, 91,5% deles possuem formação na área técnica (TI) e 

42,25% deles também possuem formação na área de gestão de negócio. Com relação aos não 

gestores, há uma maioria com formação na área de TI (85%) e com uma baixa formação em 

negócio (16,67%), o que pode sugerir que os gestores de TI busquem mais capacitações na 

área de gestão, quando efetivamente estão executando cargos de gestão.  

Tabela 7 – Frequência e percentual por tipo gestão / formação segundo a função x formação dos 
gestores e não gestores dos associados ISACA 

Tipo gestor Formação 
Situação 
formação Frequência 

Percentuais por tipo 
gestão / formação 

Gestor de 
Negócio 
  
  

Formação em TI 
  

Não 20 60,60% 
Sim 13 39,40% 

Formação em 
Negócio 

Não 6 18,18% 
Sim 27 81,82% 

Gestor de TI 
  
  

Formação em TI 
  

Não 6 8,50% 
Sim 65 91,50% 

Formação em 
Negócio  

Não 41 57,75% 
Sim 30 42,25% 

Não é Gestor 
  
  
  

Formação em TI 
  

Não 9 15,00% 
Sim 51 85,00% 

Formação em 
Negócio 

Não 50 83,33% 
Sim 10 16,67% 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

4.1.2 Perfil das organizações dos respondentes 

Com relação ao ramo de atividade, existe um maior equilíbrio com destaque para 

organizações prestadoras de serviço, conforme tabela 8 abaixo, com 42,1% das respostas. 

Seguida pela indústria com 25%, comércio 15,9% e instituições financeiras 12,8%.  

Tabela 8 – Frequência, percentual e o percentual acumulado dos entrevistados, segundo o ramo de 
atividade 

Ramo de atividade Frequência Percentual Percentual acumulado 
Comércio 26 15,9 15,9 
Indústria 41 25 40,9 
Instituições financeiras  21 12,8 53,7 
Prestação de Serviço 69 42,1 95,7 
Outros 7 4,3 100 
Total 164 100  

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
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A tabela 9 apresenta a quantidade de entrevistados segundo a pergunta: sua 

organização possui algum modelo de serviço de infraestrutura de computação em nuvem? Em 

relação à pergunta, qual o ramo de atuação da sua organização?  

Pode-se observar que apenas as organizações ligadas ao ramo da indústria apresentam 

uma frequência maior de entrevistados que utilizam computação em nuvem maior do que os 

que não utilizam, pois quando observado os outros segmentos, tais como: ramo da prestação 

de serviço, comércio, instituição financeira e outros, a quantidade de entrevistados que 

afirmaram que na organização em que trabalham não há nenhum serviço de infraestrutura em 

nuvem, sempre foi maior do que os que afirmaram que há. Fato que nos leva a sugerir que as 

indústrias possuem uma maior utilização em relação aos serviços de infraestrutura de 

computação em nuvem. 

Tabela 9 - Quantidade e percentual de entrevistados segundo a pergunta, sua organização possui 
algum modelo de serviço de infraestrutura de computação em nuvem? Em relação à pergunta, qual o 

ramo de atuação da sua organização? 

Qual o ramo de atuação da sua 
organização? 

Sua organização possui algum modelo de 
serviço de infraestrutura de computação em 

nuvem 
Total % 

Não Sim 
Prestação de Serviços 44 25 69 42,07% 
Indústria 19 22 41 25,00% 
Comércio 13 13 26 15,85% 
Instituição Financeira 15 6 21 12,80% 
Outra 3 4 7 4,27% 
Total 94 70 164   
% 57,32% 42,68%   100,00% 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

As organizações observadas na pesquisa, na sua maioria são brasileiras 81,7%. Na 

tabela 10 destaca-se a quantidade de entrevistados, conforme a pergunta: sua organização 

possui algum modelo de serviço de infraestrutura de computação em nuvem? Em relação à 

pergunta, sua organização é brasileira?  

Percebe-se que mais de 81% dos entrevistados trabalham em organizações nacionais, 

visto que mais da metade (58,9%) não utilizam nenhum serviço de infraestrutura de 

computação em nuvem. Quando observado as organizações estrangeiras observou-se que 50% 

delas já utilizam algum serviço de infraestrutura de computação em nuvem. Desse modo, as 

organizações estrangeiras possuem um percentual maior de utilização do modelo de serviço 

da nuvem IaaS. 
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Tabela 10 - Quantidade e percentual de entrevistados segundo a pergunta, sua organização possui 
algum modelo de serviço de infraestrutura de computação em nuvem? Em relação à pergunta, sua 

organização é brasileira? 

Sua organização é Brasileira? 

Sua organização possui algum 
modelo de serviço de 

infraestrutura de computação em 
nuvem 

Total % 

Não Sim 
Sim 79 55 134 81,71% 
Não 15 15 30 18,29% 
Total 94 70 164   
% 57,32% 42,68%   100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

Quando questionados sobre a natureza jurídica das organizações, observou-se um 

relativo destaque para as entidades empresariais Sociedade Limitada (LTDA) com 39% e 

Sociedade Anônima (SA) com 31,1% dos respondentes. Na área pública, foi totalizado um 

percentual de 20,7%, distribuídos em 12,8% na esfera Federal, 6,1% na esfera Estadual e 

somente 1,8% na esfera Municipal. Este último percentual também foi observado para 

cooperativas. O menor número de respondentes foi obtido pela natureza jurídica de Economia 

Mista, com 1,2%, ver tabela 11. 

Tabela 11 – Frequência, percentual e percentual acumulado dos entrevistados, segundo a natureza 
jurídica 

Natureza Jurídica Frequência Percentual Percentual 
acumulado 

Administração Pública – Esfera Federal 21 12,8 12,8 
Administração Pública – Esfera Estadual 10 6,1 18,9 
Administração Pública – Esfera Municipal 3 1,8 20,7 
Entidade Empresarial - Economia Mista 2 1,2 22 
Entidade Empresarial - Sociedade Anônima 51 31,1 53 
Entidade Empresarial – Sociedade Limitada 64 39 92,1 
Entidade Empresarial - Empresa Individual 4 2,4 94,5 
Entidade Empresarial – Cooperativa 3 1,8 96,3 
Sem fins Lucrativos 6 3,7 100 
Total 164 100  

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

Tabela 12 apresenta a quantidade de entrevistados segundo a pergunta, sua 

organização possui algum modelo de serviço de infraestrutura de computação em nuvem? Em 

relação à pergunta, qual a natureza jurídica de sua organização?  

Revelam-se que dos 70 entrevistados que afirmaram possuir algum modelo de serviço 

de infraestrutura de computação em nuvem na organização em que trabalham, 29 são 

colaboradores de sociedade limitada e 32 em uma organização de natureza sociedade 
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anônima. Verifica-se, também, pouca participação de organizações na área pública, apenas 2 

utilizam algum serviço de nuvem, e são instituições federais. 

Tabela 12 - Quantidade de entrevistados segundo a pergunta, sua organização possui algum modelo de 
serviço de infraestrutura como serviço da computação em nuvem? Em relação à pergunta, qual a 

natureza jurídica de sua organização? 

Qual a natureza jurídica de sua 
organização? 

Sua organização possui algum modelo de serviço de 
infraestrutura de computação em nuvem 

Total % 

Não Sim 
Sociedade Limitada 35 29 64 39,02% 
Sociedade Anônima 19 32 51 31,10% 
Esfera Federal 19 2 21 12,80% 
Esfera Estadual 10 0 10 6,10% 
Entidade sem fins lucrativos 3 3 6 3,66% 
Sociedade Individual 2 2 4 2,44% 
Esfera Municipal 3 0 3 1,83% 
Sociedade Cooperativa 2 1 3 1,83% 
Sociedade de Economia Mista 1 1 2 1,22% 
Total 94 70 164  100 
% 57,32% 42,68%    
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

Já com relação ao porte das organizações, com base no número de funcionários 

informados, foi observada que 83% das organizações são tidas como grandes, seguida por 

empresa de porte médio com 13%.  Somente 4% das organizações estão classificadas como 

micro e pequenas empresas, de acordo com a classificação do SEBRAE (2013).  É 

considerada microempresa quando no comércio e em serviços, possuem até 09 empregados e 

na indústria até 19 empregados. Pequena empresa, quando no comércio e em serviços 

apresentam entre 10 a 49 empregados e na indústria, de 20 a 99 empregados. A média 

empresa é quando no comércio e em serviços, possuem entre 50 a 249 empregados, enquanto 

que na indústria de 100 a 499 empregados. A grande empresa no comércio e em serviços 

precisa ter 250 ou mais empregados e na indústria 500 ou mais empregados. 

  O maior percentual de organizações do ramo foi a atividade de prestação de serviços 

com 41%, seguido pela indústria (28%) e comércio e instituições financeiras empatados com 

13% cada. Existe um insignificante número de micro empresas, apenas 1%, de acordo com o 

tabela 13. 

Tabela 13 – Percentual do porte das organizações por ramo de atividade dos entrevistados 
 Micro Pequena Média Grande Total 

Comercio 0% 20% 32% 13% 15,9% 
Industria 0% 0% 14% 28% 25,0% 
Instituição Financeira 0% 0% 14% 13% 12,8% 
Prestação de Serviço 100% 60% 41% 41% 42,1% 
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Outros 0% 20% 0% 4% 4,3% 
Total 1% 3% 13% 83%  100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

Também foi observado o nível hierárquico relativo ocupado pelos respondentes. O 

modelo utilizado foi com base em Pereira, Sousa Filho e Lucian (2009), no qual a escala varia 

de 0 a 1, sendo 0 (zero) o nível mais alto hierárquico e 1 o último nível (mais operacional). 

Neste índice, o nível hierárquico que ocupa atualmente é dividido pelo número total de níveis 

hierárquicos da organização e pode variar de empresa para empresa. Para cálculo do índice do 

nível hierárquico foi utilizado o seguinte cálculo: indicehierarquico = (nivelhierarquico-

1)/(niveishierarquicos-1), para niveishierarquivos>1 o indicehierarquico = 1, para 

níveishieraquicos=1. Na tabela 14 abaixo o resultado obtido é demonstrado: 

Tabela 14 – Frequência, percentual e percentual acumulado do índice hierárquico dos entrevistados 

Índice Hierárquico Frequência Percentual 
(%) 

Percentual acumulado 
(%) 

0 6 3,7 3,7 
0,17 1 0,6 4,3 
0,2 2 1,2 5,5 

0,25 5 3 8,5 
0,33 17 10,4 18,9 
0,4 7 4,3 23,2 
0,5 54 32,9 56,1 
0,6 14 8,5 64,6 

0,67 35 21,3 86 
0,75 2 1,2 87,2 
0,8 4 2,4 89,6 

0,83 11 6,7 96,3 
1 6 3,7 100 

Total 164 100  
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

A média obtida foi de 0,54, com desvio padrão de 0,20 e variância de 0,04. O quadro 

acima demonstra que aproximadamente 56,1% dos respondentes possuem um nível 

hierárquico que varia de 0 a 0,5, ou seja, a maioria dos respondentes fazem parte de níveis 

hierárquicos mais superiores da organização. Sugere-se, também, a participação do percentual 

de 3,7% por parte dos gestores principais da organização (índice hierárquico 0 – zero).  

4.1.3 Matriz de Arranjo de Governança de TI  

Os entrevistados foram questionados sobre decisões-chave da área de TI, com objetivo 

de descobrir quem são os tomadores das 5 decisões-chave que envolvem a TI nas 

organizações com base na Matriz de Arranjo de Governança de TI de Weill e Ross (2006). Os 



!
121 

!

tomadores de decisões foram divididos em altos executivos (CxOs, altos gestores), 

especialistas de TI (CIOs, gestores de TI, profissionais de TI), líderes das mais diversas 

unidades de negócio e indivíduos ou por pequenos grupos (sem participação CEO e CIO).  

Para os fins da pesquisa, diferentemente dos arquétipos definidos por Weill e Ross 

(2006), no qual o instrumento dos respondentes optavam por escolher os tipos de arquétipos 

(monarquia de negócio, monarquia de TI, feudalismo, federalismo, duopólio e anarquia) que 

eram excludentes, na pesquisa foi utilizado os percentuais de participação de cada um dos 

tipos de decisores, conforme demonstrado nas tabelas 15, 16, 17, 18 e  19. 

Analisando somente as médias obtidas dentre os respondentes, observou-se na tabela 

15, que a participação na decisão-chave sobre Princípios de TI existe uma predominância da 

área técnica (Especialistas de TI) com o percentual da média de 65,9% e mediana (65,0%), 

mas existe um percentual relativamente elevado de participação dos altos executivos de 

negócio com média de 29,0% e mediana de 30,0%. Esses dados aproximaria do arquétipo 

sugerido por Weill e Ross (2006) de duopólio, para eles as decisões sobre os princípios de TI 

comumente são tomadas em conjunto entre os gestores da organização e a equipe de TI. 

Jaeger-Neto et al. (2010) afirmam que o arquétipo Monarquia de TI também foi superior para 

a decisão-chave sobre princípios de TI nos seus estudos. 

Mendonça et al. (2013) contribuem afirmando que o percentual de participação de 

decisão dos especialistas em TI (CIOs) é elevado, tanto na área privada (50%), bem como na 

área pública (40%). Somando os percentuais das médias dos altos executivos e dos líderes das 

mais diversas unidades de negócio, a participação da área de “negócio” sobe para 33,38%,  ou 

seja, mais de um terço das decisões tomadas com relação a princípios de TI apresenta 

participação efetiva da área de negócio.  

Essa maior participação da área de negócio nas decisões que envolvem princípios da 

TI pode ser um fator relevante, pois, conforme afirmam Gonçalves et al. (2009), a escolha da 

tecnologia mais adequada depende do nível de compreensão das estratégias implantadas pela 

empresa e das suas respectivas consequências sobre as variáveis estratégicas. Essa maior 

participação pode favorecer essa compreensão. Para Machado (2007), valores elevados de 

determinado arquétipo, como monarquia de negócio ou de TI, podem sugerir uma relação 

com a centralização na tomada de decisão. Para Albertin e Albertin (2010) essas decisões de 

alto nível compartilhadas entre os altos executivos e os especialistas de TI, permitem focar a 

TI elemento estratégico para o negócio.   
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Tabela 15 – Percentual da média e mediana dos entrevistados segundo as decisões sobre princípios de 
TI 

Percentual médio de participação na decisão Princípios de TI (%) 
(média) 

Princípios de TI (%) 
(mediana) 

Altos Executivos (CxOs, altos gestores) 29,02 30,0 

Especialistas de TI (CIOs, gestores de TI, profissionais de 
TI) 65,95 

 
 65 

Líderes das mais diversas unidades de negócio 
4,36 

 
0 

Tomada de decisão isolada individual ou por pequenos 
grupos (sem participação CEO e CIO) 0,79 

 
 

0 
Total (%) 100  

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
Com relação as decisões mais técnicas, como a de arquitetura de TI, conforme 

demonstrado na tabela 16 abaixo, há uma maior predominância dos executivos de TI 

(especialistas), na qual a média e mediana de participação foi de aproximadamente 80%, 

seguido pelos altos executivos com o percentual de 15,73% (e mediana de 10,0%) dos líderes 

das mais diversas unidades de negócio com 4,1%, se comparado com os princípios de TI. A 

área de negócio participa aproximadamente com pouco menos de 20% nas decisões.  

Essa elevada participação de especialistas de TI está de acordo com as pesquisas de 

Weill e Ross (2006), Mendonça et al. (2013) e Mendonça e Sousa Neto (2012), na qual 

existiu um domínio do arquétipo Monarquia de TI, com percentuais variando entre 72 e 73%. 

Isto sugere que em decisões mais técnicas os CIOs possuem maior poder de decisão. Em parte 

da pesquisa de Assis e Laurindo (2010), também existiu a predominância da monarquia de TI 

na participação das decisões sobre arquitetura. 

Tabela 16 – Percentual da média e mediana dos entrevistados, segundo as decisões sobre arquitetura 
de TI 

Percentual médio de participação na decisão Arquitetura de TI (%) 
(média) 

Arquitetura de TI (%) 
(mediana) 

Altos Executivos (CxOs, altos gestores) 15,73 10,0 
Especialistas de TI (CIOs, gestores de TI, profissionais de 
TI) 79,51 80,0 

Líderes das mais diversas unidades de negócio 
4,12 5,00 

Tomada de decisão isolada individual ou por pequenos 
grupos (sem participação CEO e CIO) 

0,88 0 
Total (%) 100 100 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 A despeito das decisões técnicas referente a Infraestrutura de TI, que são os serviços 

de TI coordenados de maneira centralizada e compartilhados, que provêm a base para a 
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capacidade de TI da organização, foi observado um percentual ainda maior por parte dos 

especialistas de TI, com 82,20%, seguido por altos executivos 14,02% e líderes das mais 

diversas unidades de negócio. 

 O resultado foi semelhante ao obtido por Weill  e Ross (2006), Assis e Laurindo 

(2010), Mendonça et al. (2013) e Mendonça e Sousa Neto (2012), embora nas duas últimas 

pesquisas, a participação dos decisores de negócio foi maior na infraestrutura de TI do que na 

arquitetura de TI. Esses dados, fortalecem a sugestão de que as decisões-chave mais técnicas 

de TI, os gestores de negócio possuem uma participação mais reduzida do que as outras três 

(decisões-chave de princípios, necessidades de aplicações e investimentos em TI). 

Tabela 17 – Percentual da média e mediana dos entrevistados, segundo as decisões sobre infraestrutura 
de TI 

Percentual médio de participação na decisão Infraestrutura de TI (%) 
(média) 

Infraestrutura de TI (%) 
(mediana) 

Altos Executivos (CxOs, altos gestores) 14,02 2,5 
Especialistas de TI (CIOs, gestores de TI, 
profissionais de TI) 82,20 90,0 

Líderes das mais diversas unidades de negócio 
3,32 0 

Tomada de decisão isolada individual ou por 
pequenos grupos (sem participação CEO e CIO) 

0,58 0 
Total (%) 100 100 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

As decisões sobre necessidades e aplicações de negócio que, de acordo com Weill e 

Ross (2006), são as especificações da necessidade de negócio de aplicações de TI adquiridas 

no mercado ou desenvolvidas internamente, apresentam um maior equilíbrio entre os 

tomadores de decisão, quando somadas as médias dos percentuais da área de negócio (altos 

executivos, líderes das unidades organizacionais e decisores isolados) alcança os 55,09%, já a 

área técnica formada pelos especialistas de TI o percentual foi de 44,91%. Com relação a 

mediana, esse maior equilíbrio também está bem representado, pois altos executivos 

obtiveram 40%, especialistas de TI 50% e líderes das mais diversas unidades de negócio 15%, 

de acordo com a tabela 18.  

No estudo de Weill e Ross (2006) há um equilíbrio entre os arquétipos Federalismo 

(gestores dos setores principais) com 30% e o Duopólio (gestores de negócio e gestores de TI) 

com 27%. Na pesquisa em questão, foi observado algo semelhante, pois existiu um aumento 

dos líderes das unidades de negócio (Federalismo) com 19,05% de participação e um aumento 

também na participação dos altos executivos (Monarquia de negócio) com 35,34%, se 

comparados com as 3 decisões-chave acima descritas. Essa maior participação de gestores de 
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negócio nas necessidades de aplicação acabam agregando mais valor para o negócio 

(ALBERTIN; ALBERTIN, 2010). 

Tabela 18 – Percentual da média e mediana dos entrevistados, segundo as decisões sobre necessidades 
e aplicações de negócio 

Percentual médio de participação na decisão 
Necessidades de 
Aplicações (%) 

(média) 

Necessidades de 
Aplicações (%) 

(mediana) 
Altos Executivos (CxOs, altos gestores) 35,34 40,0 
Especialistas de TI (CIOs, gestores de TI, 
profissionais de TI) 44,91 50,0 

Líderes das mais diversas unidades de negócio 19,05 15,0 

Tomada de decisão isolada individual ou por 
pequenos grupos (sem participação CEO e CIO) 

0,70 0 
Total (%) 100 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
 Na decisão-chave sobre investimentos e a priorização da TI, que são decisões sobre 

quanto e onde investir em TI, incluindo a aprovação de projetos e as técnicas de justificação 

(WEILL; ROSS, 2006), existiu uma predominância no percentual dos altos executivos com 

64,12% de participação nas decisões, seguido pelos especialistas de TI com 29,2%. Já os 

líderes das unidades de negócio tiveram uma baixa participação nessa decisão-chave (6,07%), 

conforme tabela 19.   

Na pesquisa de Weill e Ross (2006) existiu um equilíbrio entre os arquétipos 

Monarquia de Negócio com 30%, Federalismo com 27%, e Duopólio com 30%. Já na 

pesquisa de Mendonça et al. (2013) nas organizações públicas o equilíbrio foi basicamente 

entre Monarquia de TI (33,3%) e Duopólio (38,9%). Nas organizações privadas o maior 

percentual foi no arquétipo Monarquia de Negócio (32%), seguido pelo Duopólio (28%).  

Essa elevada participação dos altos executivos (monarquia de negócio) está de acordo 

com Gonçalves (2012), que afirma que há uma forte preocupação com a análise e a aprovação 

da área financeira (orçamentária) da TI pela alta administração, observando-se uma elevada 

dependência dos negócios em relação à TI. 

Esse resultado, se comparado com o obtido na pesquisa, é similar, pois existe uma 

grande participação dos altos executivos através dos arquétipos de Monarquia de Negócio e 

do Duopólio (altos executivos e especialistas de TI), assim como na pesquisa de Weill e Ross 

(2006). Isso sugere que nas organizações, os gestores principais (de negócio) das 

organizações têm uma maior responsabilidade nas decisões que envolvem investimento em 

TI, o que está de acordo com Albertin e Albertin (2010), que afirmam que decisões com 
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gastos e investimentos devem ser de responsabilidade dos executivos de negócios com o 

apoio da área de TI.  

De acordo com Jaeger-Neto et al. (2009), há uma diminuição no arquétipo de 

duopólio, com maior predominância da monarquia de negócio, enquanto que nas 

organizações públicas essa decisão é mais compartilhada com gestores da área de TI 

(MENDONÇA et al., 2013). 

Tabela 19 – Percentual da média e mediana dos entrevistados segundo as decisões sobre investimentos 
e a priorização da TI 

Percentual médio de participação na decisão Investimentos (%) 
(média) 

Investimentos (%) 
(mediana) 

Altos Executivos (CxOs, altos gestores) 64,12 70,0 
Especialistas de TI (CIOs, gestores de TI, profissionais de 
TI) 29,20 25,0 

Líderes das mais diversas unidades de negócio 
6,07 0 

Tomada de decisão isolada individual ou por pequenos 
grupos (sem participação CEO e CIO) 

0,61 0 
Total (%) 100,00 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

De uma maneira geral, comparando os dados da pesquisa com os estudos de Weill e 

Ross (2006) e Mendonça et al. (2013), os dados são similares. Há predominância de gestores 

de TI nas decisões mais técnicas (arquitetura de TI e estratégias sobre infraestrutura de TI), 

com relação a investimentos ocorre uma participação maior dos alto executivos (Monarquia 

de negócio). Já a necessidade de negócios, se comparada com as outras decisões-chave, existe 

uma participação maior dos gestores das diferentes unidades de negócio, que seria o 

Federalismo na matriz de arranjo de governança de TI de Weill e Ross (2006). Porém, mesmo 

assim, há uma característica mais forte para o duopólio. 

4.1.4 Matriz de Arranjo de Governança de TI com a Utilização da IaaS 

Quando a matriz de arranjo de governança de TI de Weill e Ross (2006) foi analisada, 

utilizando como base as decisões-chave e decisores versus organizações que utilizam ou não a 

infraestrutura de nuvem como serviço (IaaS), observou-se que as organizações que possuem 

algum tipo de IaaS (independente do tempo de utilização), os percentuais de participação dos 

altos executivos (monarquia de negócio) em todas as cinco decisões-chave foram mais 

elevados do que as organizações que não possuem.  
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Já para os especialistas de TI (Monarquia de TI), os percentuais de participação nas 

decisões foram menores em organizações que possuem a computação em nuvem, em 

contrapartida a participação dos altos executivos (monarquia de negócio), também nas 

decisões mais técnicas como arquitetura de TI, estratégias de infraestrutura de TI, além de 

necessidades de aplicações, apresentou uma elevada diferença entre os percentuais, 16, 17 e 

17 pontos percentuais, respectivamente.  Enquanto que  em decisões menos técnicas como 

princípios de TI e investimentos e priorização a diferença foi menor, 9 e 10 pontos 

percentuais respectivamente, conforme demonstra o quadro 15. 
Quadro 15 – Média dos percentuais de participação nas decisões-chave (com e sem nuvem). 

Tomadores de decisão 

Princípios de 
TI (%) 

Arquitetura de 
TI (%) 

Estratégias de 
Infraestrutura 

(%) 

Necessidades 
de Aplicações 

(%) 
Investimentos 

(%) 

Com Sem Com Sem Com Sem Com Sem Com Sem 
Altos Executivos (CxOs, altos 
gestores) 
 
 35 25 25 9 24 7 45 28 69 60 
Especialistas de TI (CIOs, gestores de 
TI, profissionais de TI) 
 62 69 72 85 74 89 38 50 26 31 
Líderes das mais diversas unidades de 
negócio 
 3 5 3 5 3 4 17 20 5 7 
Tomada de decisão isolada individual 
ou por pequenos grupos (sem 
participação CEO e CIO) 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
Total (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

Na pesquisa de Weill e Ross (2006) os direitos decisórios sobre princípios de TI 

ficaram basicamente divididos entre duopólio (36%), monarquia de negócio (27%) e 

monarquia de TI (18%), se comparado com os dados do quadro acima, nas organizações com 

IaaS há uma predominância dos especialistas de TI (62%), mas o percentual de participação 

na decisão dos altos executivos também é elevado (35%), caracterizando um 

compartilhamento da decisão e sugerindo o arquétipo duopólio.  

Portanto, quanto aos princípios de TI, os valores da pesquisa estão equivalentes aos da 

pesquisa de Weill e Ross (2006) e Mendonça et al. (2013) e diferente do observado por Assis 

e Laurindo (2010), que a predominância foi do arquétipo federalismo. 

Nas decisões-chave arquitetura de TI e estratégias de infraestrutura de TI, que são 

decisões com características mais técnicas, assim como nas pesquisas de Weill e Ross (2006), 

Assis e Laurindo (2010), Mendonça et al. (2013) e Jaeger-Neto et al. (2009), existiram maior 

predominância do especialistas de TI, e para arquitetura de TI nas organizações com IaaS foi 

de 72% e sem IaaS 85%.  
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Já com relação a infraestrutura de TI nas organizações com IaaS foi 74% e sem IaaS 

com 89%. Essa diminuição da participação nas decisões, por parte dos especialistas de TI, 

fizeram com que as organizações com IaaS o percentual de participação dos altos executivos 

(monarquia de negócio) fosse superior as organizações sem IaaS, conforme demonstra o 

gráfico 7. 

Gráfico 7 – Percentuais de tomada de decisão com base nos decisores altos executivos e especialistas 
de TI (com e sem IaaS) 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

Já na decisão sobre necessidade de aplicações de negócio, que é uma decisão um 

pouco menos técnica do que arquitetura de TI e infraestrutura de TI, e um pouco menos de 

negócio se comparada com princípios e investimentos, existiu um equilíbrio maior entre os 

percentuais dos altos executivos e dos especialistas de TI, sendo que nas organizações com 

IaaS, esse tipo de decisão, na maioria, foi tomada pelos altos executivos (45%). Sugere-se que 

os líderes das mais diversas unidades de negócio, também tiveram uma participação maior 

para esse tipo de decisão-chave (17%).  

Comparando com as pesquisas de Weill e Ross (2006), os valores foram similares, 

tendo em vista que existiu uma percentual de 27% de decisões compartilhadas (duopólio), e 

também um elevado percentual do federalismo com 30%, isto é, as decisões sobre 

necessidades de negócio são compartilhadas não somente entre os principais decisores, altos 

executivos e especialistas de TI (duopólio), mais também com líderes de unidades de negócio.  
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Já para as organizações sem IaaS, a predominância foi dos especialistas de TI com 

50%, todavia com elevada participação dos altos executivos (28%) e dos líderes de unidades 

organizacionais (20%). Esse resultado foi mais parecido com a pesquisa de Mendonça et al. 

(2013), na qual existiu um predomínio do duopólio. 

Na decisão-chave que envolve investimentos e priorização da TI, diferentemente da 

maioria das outras decisões-chave, o maior percentual foi dos altos executivos. Os valores 

ficaram equivalentes nas organizações com (69%) e sem (60%) IaaS.  

Os especialistas em TI obtiveram nas organizações com  IaaS a média de 26% e sem 

IaaS 31%, também existindo uma participação dos líderes das mais diversas unidades de 

negócio, com 5% nas organizações com IaaS e 7% na sem IaaS.  Esse predomínio foi um 

pouco superior ao observado na pesquisa de Weill e Ross (2006), em que 30% da decisão era 

tomada pela monarquia de negócio.  

Vale ressaltar que outros 30% era decisão através do arquétipo duopólio, que tem na sua 

composição altos executivos e especialistas de TI. A principal diferença foi com relação ao 

arquétipo federalismo, que exercia também uma participação mais elevada 27%. Esse perfil 

está de acordo com o defendido por Tiernan e Peppard (2004), quando afirmam que o 

processo decisório de TI não deve ocorrer somente internamente no ambiente da TI, mas sim 

com a contribuição das demais unidades organizacionais. 

4.1.5 Alinhamento Estratégico entre Negócio e TI  

Com relação ao nível de maturidade do alinhamento estratégico foi desenvolvido com 

base em Luftman (2000), Rigoni (2006) e Souza (2008). Para fins da pesquisa foi utilizado o 

critério de comunicação (interação/comunicação entre negócio e TI), que é relacionado com o 

aspecto social do alinhamento estratégico, e os critérios de medidas de valor e competência 

(utilização de indicadores de desempenho da TI), governança (alocação de recursos) e escopo 

e arquitetura (responsável por avaliar a utilização efetiva da TI), que de acordo com Rigoni 

(2010) são aspectos mais técnicos da relação alinhamento negócio-TI.  

De acordo com o quadro 16, foi demonstrado o nível de maturidade dos 4 critérios, 

além do alinhamento estratégico (composto pela média dos 4 critérios utilizados para 

pesquisa). Destacam-se, neste cenário, a média geral e a classificação, de acordo com a escala 

de Luftman (2000), além da média geral do alinhamento estratégico nos 4 critérios, foi 

observado também o nível de maturidade em organizações com e sem IaaS. Percebe-se que a 
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pesquisa revela que a média geral dos 4 critérios e a maturidade do alinhamento estratégico e 

a escala foi de “estabilizado e focado”, que no modelo de Luftman (2000) seria o nível 3.  

Quando avaliado o escore das organizações sem nuvem a escala foi mais reduzida, 

sendo considerado “comprometido”, ou seja, nível 2. Já quando avaliadas as organizações 

com IaaS, a escala definida foi “estabilizado e focado”, nível 3, para todos os critérios de 

maturidade. Compreende-se que as organizações com IaaS obtiveram escala superior as 

organizações sem IaaS. 
Quadro 16 – Escala de maturidade do alinhamento estratégico. 

Critérios de 
maturidade 

Média 
Geral 

Pesquisa 
(2015) de 

acordo com 
Luftman(2000) 
Média Geral 

Média 
sem 

nuvem 

Escala de 
acordo com 

Luftman(2000) 
Sem nuvem 

Média 
com 

nuvem 

Escala de 
acordo com 

Luftman(2000) 
Com nuvem 

Comunicação na 
organização 

4,73 Estabilizado e 
Focado 

3,90 Comprometido 5,85 Estabilizado e 
Focado 

Medidas de Valor 
e Competência  

4,32 Estabilizado e 
Focado 

3,48 Comprometido 5,44 Estabilizado e 
Focado 

Governança 4,67 Estabilizado e 
Focado 

3,83 Comprometido 5,80 Estabilizado e 
Focado 

Escopo e 
Arquitetura 

4,63 Estabilizado e 
Focado 

3,77 Comprometido 5,78 Estabilizado e 
Focado 

Alinhamento 
Estratégico 

4,59 Estabilizado e 
Focado 

3,75 Comprometido 5,72 Estabilizado e 
Focado 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
 

Conforme o quadro 17 abaixo, quando comparado os valores obtidos com as pesquisas 

de Rigoni (2006), através dos critérios denominados por ele de promoção, e a pesquisa de 

Souza (2008), na qual foi utilizado o alinhamento na percepção dos profissionais da área de 

TI, observou-se que de acordo com a escala de Luftman (2000) as organizações com nuvem 

(IaaS) possuem valores da escala iguais ao trabalho de Rigoni (2006) em todos os critérios 

(estabilizado e focado), enquanto ao trabalho de Souza (2008), com a escala “comprometido”.  

Na pesquisa de Gonçalves (2012) referente a dimensão do alinhamento estratégico, o 

valor obtido também foi semelhante (3,06), que representa que as organizações já possuem 

seus processos definidos, esse seria o nível 3 (estabilizado e focado). 
Quadro 17 – Alinhamento estratégico pesquisa x outras pesquisas 

Critérios de 
maturidade 

Pesquisa (2015) 
de acordo com 

escala de 
Luftman(2000) 
Média Geral 

Pesquisa (2015) 
de acordo com 

escala de 
Luftman(2000) 
Sem Nuvem 

Pesquisa de 
acordo com 

escala de 
Luftman(2000) 
Com Nuvem 

Rigoni (2006) 
de acordo com 

escala de 
Luftman (2000) 

 

Souza (2008)  
de acordo com 

escala de 
Luftman (2000) 

Comunicação 
na organização 

Estabilizado e 
Focado 

Comprometido Estabilizado e 
Focado 

Estabilizado e 
Focado 

Estabilizado e 
Focado 

Medidas de 
Valor e 
Competência  

Estabilizado e 
Focado 

Comprometido Estabilizado e 
Focado 

Estabilizado e 
Focado 

Comprometido 
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Governança Estabilizado e 
Focado 

Comprometido Estabilizado e 
Focado 

Estabilizado e 
Focado 

Gerenciado ou 
Melhorado 

Escopo e 
Arquitetura 

Estabilizado e 
Focado 

Comprometido Estabilizado e 
Focado 

Estabilizado e 
Focado 

Gerenciado ou 
Melhorado 

Alinhamento 
Estratégico 

Estabilizado e 
Focado 

 
Comprometido 

Estabilizado e 
Focado 

Estabilizado e 
Focado 

Gerenciado ou 
Melhorado 

Fonte: Dados da pesquisa (2015), Rigoni (2006) e Souza (2008) 
 

Percebe-se que as organizações com a infraestrutura como serviço (IaaS), possuem um 

nível de maturidade igual ou próximo das demais pesquisas, visto que as organizações sem 

nuvem possuem uma escala menor (nível 2), sendo igual somente ao critério “medidas de 

valor e competência” do trabalho de Souza (2008).  

4.1.5.1 Critério de Maturidade – Comunicação na Organização 

Na tabela 20, relacionada com a maturidade da comunicação, os dados sugerem que há 

uma busca por parte da área de TI em conhecer o negócio, pois obteve a maior média e 

mediana 5,56 e 6 respectivamente. Constata-se, também, que existiu uma elevada 

proximidade entre as equipes de TI e de negócio, com 4,9 (média) e 5 (mediana). Vale 

ressaltar que a área de negócio nas organizações pesquisadas busca conhecer a área de TI, 

ficando com a terceira maior média (4,75). Houve um certo equilíbrio entre as médias e 

medianas calculadas, mostrando que a maturidade da comunicação é um critério 

relativamente uniforme. Com base na escala de Luftman (2000), os elementos se encontram 

no nível 3 (estabilizado e focado). 
Tabela 20 – Elementos do critério de maturidade comunicação (média, mediana e desvio-padrão) 

Comunicação Média Mediana Desvio-padrão 

Conhecimento sobre o negócio pela área de TI 5,56 6 2,1 

Proximidade entre Pessoal de TI e de negócio 4,90 5 2,2 

Conhecimento de TI pela área de negócio 4,75 4 2,3 

Estilo e facilidade de acesso entre as áreas de negócios e TI 4,56 5 2,2 

Compartilhamento de conhecimento 4,38 4 2,2 

Aprendizagem Organizacional 4,25 5 2,1 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

4.1.5.2 Critério de Maturidade – Medidas de Valor e Competência 

Na tabela 21 relacionada com a maturidade das medidas de valor e competência, os 

dados propõem que há uma busca por monitoramento e medições, pois as três primeiras 

questões com maior média/mediana envolvem métricas (métricas de TI – média 4,7, de 

negócio – média 4,69 e o equilíbrio entre as métricas de TI e negócio – média 4,43). Para a 
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questão que envolve contratos, que é o acordo de nível de serviço, obteve a menor média 

(3,85).  

Com base na escala de Luftman (2000), as questões que envolvem métricas de TI, 

métricas de negócio, equilíbrio entre as métricas de TI e negócio, práticas de melhoria 

contínua em TI e avaliações e revisões formais dos investimentos de TI, obtiveram o nível 3 

(estabilizado e focado), já benchmarking e acordos de nível de serviço (SLA), obtiveram o 

nível 2 (comprometido). 
Tabela 21 – Elementos do critério de maturidade medidas de valor e competências (média, mediana e 

desvio-padrão) 
Medidas de Valor e Competências Média Mediana Desvio-padrão 
Métricas de TI 4,70 5 2,2 
Métricas de Negócio 4,69 5 2,3 
Equilíbrio entre as métricas de TI e negócio 4,43 5 2,2 
Práticas de Melhoria contínua em TI 4,41 4 2,2 
Avaliações e revisões formais dos investimentos de TI 4,27 4 2,3 
Benchmarking 3,92 4 2,3 
Acordos de Nível de Serviço 3,85 4,5 2,3 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
 

4.1.5.3 Critério de Maturidade – Governança 

Na tabela 22 abaixo relacionada com a maturidade da governança, através da análise 

das médias e medianas, os dados sugerem que há uma maior preocupação com o 

planejamento estratégico, tanto de TI (média 5,48) e de negócio (5,11), como também 

questões que envolvem recursos financeiros como finalidade dos investimentos e controle 

orçamentário de TI, com médias de 5,01 e 4,85, respectivamente. Na referência da utilização 

de comitês executivos, apresentou-se como a questão com a menor média (3,74), o que sugere 

que as organizações ainda estão amadurecendo a criação dos mesmos.  

Com base na escala de Luftman (2000), as questões que abrangem planejamento 

estratégico de TI e de negócio, finalidade dos investimentos em TI, controle orçamentário de 

TI e estrutura organizacional e hierárquico da TI, obtiveram o nível 3 (estabilizado e focado), 

enquanto que a priorização de projetos e comitê executivo de TI, obtiveram o nível 2 

(comprometido). 
Tabela 22 – Elementos do critério de maturidade governança (média, mediana e desvio-padrão) 

Governança Média Mediana Desvio-padrão 
Planejamento Estratégico de TI 5,48 6 2,2 
Planejamento Estratégico de negócio 5,11 6 2,2 
Finalidade dos investimentos em TI 5,01 5 2,3 
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Controle orçamentário de TI 4,85 5 2,4 
Estrutura Organizacional e hierárquica da TI 4,67 6 2,5 
Priorização de Projetos 3,87 2,5 2,5 
Comitê executivo de TI 3,74 3 2,5 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
 

4.1.5.4 Critério de Maturidade – Escopo e Arquitetura 

Na tabela 23 que tem relação com a maturidade do escopo e arquitetura, que 

compreendem questões mais técnicas, sugere-se através da análise das médias e medianas que 

existe uma busca por identificação do papel da TI aos processos de negócio (média 5,01 e 

mediana 5), bem como uma melhor articulação e conhecimento dos padrões tecnológicos 

utilizados (média 4,99 e mediana 5), sobretudo, em um nível mais departamental com a 

integração das arquiteturas de TI e suas as áreas de negócio (média 4,78 e mediana 5).  

Observou-se, também, que há uma menor integração com clientes e parceiros (média 

4,21 e mediana 5). Com base na escala de Luftman (2000), todas as questões se encontram no 

nível 3, estabilizado e focado. 
Tabela 23 – Elementos do critério de maturidade escopo e arquitetura (média, mediana e desvio-

padrão) 
Escopo e Arquitetura Média Mediana Desvio-padrão 
Papel da TI quanto aos processos de negócio 5,01 5 2,1 
Articulação de padrões tecnológicos 4,99 5 2,2 
Integração das arquiteturas de TI com as áreas de negócio – 
Departamental 4,78 5 2,0 
Flexibilidade de Transparência da Arquitetura de TI 4,45 5 2,2 
Integração das arquiteturas de TI com as áreas de negócio – 
Corporativo 4,37 4 2,0 
Integração das arquiteturas de TI com as áreas de negócio – 
Clientes e Parceiros 4,21 5 2,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
!

4.1.6 Maturidade da Nuvem – Infraestrutura como serviço (IaaS) pública 

Em referência a maturidade da nuvem, mais especificamente a infraestrutura como 

serviço (IaaS) pública, que utilizou como embasamento teórico a divisão dos modelos de 

serviço da computação em nuvem definidos pelo NIST (2011 b) e CSA (2010), verificou-se 

também a identificação do tempo de utilização da computação em nuvem (IaaS), dos 164 

respondentes, 70 responderam ter IaaS, o que corresponde a 42,68% do total de respondentes.  

No quesito tempo de utilização da IaaS pública na organização, foi constatada uma 

média de 4,2 anos e desvio-padrão de 1,94 anos. A média é relativamente baixa, se levada em 

consideração que o serviço de IaaS é um dos mais antigos disponibilizados na nuvem, porém 
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pode ser explicada por alguns fatores, dentre eles, o citado por Gomes (2012) de que alguns 

marcos da evolução da CN aconteceram com a entrada em 2006 do ElasticComputerCloud 

(EC2) da Amazon e em 2009 de grandes empresas como Google, IBM e Microsoft. Pode-se 

observar que de 1 a 5 anos representa 70% dos respondentes e que os maiores percentuais 

estão com 2, 4 e 5 anos de utilização, 14,3%, 14,3% e 18,6%, respectivamente.  

Tabela 24 – Frequência, percentual e percentual acumulado dos entrevistados, segundo o tempo de 
utilização do IaaS 

 
Tempo em Anos 

 
Frequência Percentual (%) Percentual acumulado (%) 

1 6 8,6 8,6 
2 10 14,3 22,9 

2,5 1 1,4 24,3 
3 7 10 34,3 

3,5 1 1,4 35,7 
4 10 14,3 50 

4,5 1 1,4 51,4 
5 13 18,6 70 

5,5 1 1,4 71,4 
6 12 17,1 88,6 
7 7 10 98,6 

10 1 1,4 100 
Total 70 100  

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

Para a maturidade da IaaS foi alcançada perante a média das características essenciais: 

amplo acesso à rede (os recursos da nuvem sendo acessados pelos mais diferentes tipos de 

dispositivos), rápida elasticidade (os recursos da IaaS podem ser rapidamente provisionados 

de acordo com a demanda), serviços mensuráveis (os recursos da IaaS podem ser 

monitorados, controlados e reportados), autoatendimento sob demanda (os recursos podem 

ser provisionados pelo próprio cliente) e pool de recursos (facilidade de acesso aos recursos 

computacionais disponibilizados pelo provedor) (NIST, 2011b).  

Foram utilizados os níveis de maturidade empregados pelo ITGI (2007) e por Luftman 

(2000) no seu instrumento de avaliação do nível de maturidade de AE. Esta dividido em 

níveis, tais como: 1 – Inexistente/Inicial (valores entre 1 e 2),  2 – Repetível ou 

comprometido, porém intuitivo (valores entre 2,1 e 4), 3 – Processo definido ou estabilizado e 

focado (valores entre 4,1 e 6), 4 – Gerenciado e Mensurável (valores entre 6,1 e 8) e 5 – 

Otimizado (valores entre 8,1 e 10), além de uma escala com 10 pontos. 

A média da maturidade da IaaS obtida foi de 5,9 e desvio-padrão de 1,50,  deste jeito 

considerada a classificação “processo definido” (nível 3) também obtiveram a mesma 
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classificação as características essenciais da IaaS de autoatendimento sob demanda (5,6), 

amplo acesso à rede (5,6) e pool de recursos (4,9).  

Este nível 3 indica que a existência de uma padronização e comunicação dos processos 

que envolvem a utilização dos recursos da IaaS. Sugere-se portanto que as organizações que 

adotam a infraestrutura como serviço (IaaS) pública, se encontram com processos definidos 

(nível 3) e que já estariam em um nível intermediário de maturidade da IaaS.  

Essa classificação esta de acordo com a pesquisa feita pelo CSA (2012), na qual é 

sugerida que a maturidade do mercado do IaaS estaria no estágio de maturidade 

aproximadamente no ano de 2014. Os valores por tipo de características estão relacionados 

abaixo na tabela 25.  

Tabela 25 – Média e desvio-padrão das características essenciais do IaaS 

Itens Média Desvio-padrão Classificação segundo 
ITGI (2007) 

Maturidade do IaaS 5,9 1,50 Processo definido 

Autoatendimento 5,6 2,08 Processo definido 

Amplo Acesso 5,6 1,89 Processo definido 

Pool de Recursos 4,9 2,18 Processo definido 

Elasticidade 6,9 2,02 Gerenciado e mensurável 

Mensuração 6,7 1,98 Gerenciado e mensurável 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
Com relação as características essenciais de elasticidade e mensuração, encontram-se 

com nível 4 (gerenciado e mensurável), com média de 6,9 e 6,7 respectivamente. Isto sugere 

que a utilização dessas características essenciais os processos são medidos e controlados, 

além de já serem utilizados como geradores de vantagem competitiva de acordo com a 

classificação do ITGI (2007) e Luftman (2000). Destaca-se, como ficou sugerido quanto ao 

alinhamento estratégico na dimensão do AE de governança, ser mais elevado em organização 

com IaaS, alcançando uma preocupação nos controles e mensuração dos resultados. 

Sugere-se que as organizações estão buscando medir/mensurar e ter mais controle 

sobre os indicadores de utilização dos recursos da nuvem, para além de utilização da 

elasticidade que pode estar auxiliando a implantação e acompanhamento de estratégias 

organizacionais e seus impactos na infraestrutura de TI.  

O alto valor observado em mensuração apresenta uma característica diferente da 

observada por Gonçalves (2012), que na sua tese sobre governança de TI, afirmou que há uma 

certa ausência no monitoramento dos processos de TI, principalmente na dimensão 

“mensuração e desempenho”. 
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4.2 Análise Inferencial  
 

4.2.1 Matriz de Arranjo de Governança de TI versus Utilização do IaaS  

Para se conseguir fazer através da estatística inferencial afirmações de uma população 

com base em uma amostra, as inferências devem ser desenvolvidas com base nos testes de 

hipóteses. Com destaque a matriz de arranjo de governança de TI, as decisões-chave foram 

vinculadas com os decisores das organizações, além de relacionados com a utilização ou não 

do serviço de nuvem IaaS.  

Para os testes de hipóteses foi utilizado o teste Mann – Whitney, também chamado de 

teste U, que é uma prova não paramétrica destinada a comparar duas amostras (BRUNI, 

2010). Para utilização do teste U foram tomados dois grupos separados e independentes, um 

formado pelas organizações que não possuem a infraestrutura como serviço (IaaS) pública, e 

as que possuem, sendo assim, possível comparar as percepções de cada grupo quanto as 

decisões-chave. O quadro 18 demonstra o modelo utilizado para testes das hipóteses 

relacionadas com as decisões-chave.  
Quadro 18 – Testes de hipóteses sobre as decisões-chave de TI versus utilizadores ou não do IaaS 

(com base no teste Mann – Whitney ou teste U) 
 
 

Decisões-chave 

4 tipos de tomadores de decisões 
 

Não existe diferença 
estatisticamente significativa 

Existe diferença 
estatisticamente significativa 

Princípios de TI H0 H1 
Arquitetura de TI H0 H1 
Infraestrutura de TI H0 H1 
Necessidades de Aplicações de Negócio H0 H1 
Investimentos e a Priorização da TI H0 H1 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
 

Para os fins do trabalho, os tomadores de decisão foram baseados nos arquétipos de 

Weill e Ross (2006), altos executivos, especialistas de TI, líderes das mais diversas unidades 

de negócio e tomada de decisão isolada individual ou por pequeno grupo. Para se conseguir 

obter uma maior precisão na participação dos decisores, não foram colocados os arquétipos 

pré-definidos do modelo de Weill e Ross (2006), e sim percentuais de participação de cada 

um dos 4 tipos de decisores. Como exemplo, pode ser destacado o arquétipo duopólio, que 

tem a participação dos altos executivos e dos especialistas de TI, mas no modelo dos autores 

não é possível identificar dentro do duopólio o percentual de participação de cada um nas 

decisões-chave. 
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4.2.1.1 Participação em Decisões Sobre Princípios de TI versus Utilização da IaaS 

Com intuito de avaliar se existe o fato da organização possuir ou não um modelo de 

serviço de infraestrutura de computação em nuvem, comparado com quem são os tomadores 

de decisão sobre os princípios de TI, ou seja, se a participação na decisão sobre o papel da TI 

no negócio e seu comportamento desejado, independe de ter IaaS ou não, foram consideradas 

duas hipóteses para cada tipo de decisor: 

! Altos Executivos: 

H0: Não existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos altos 

executivos que utilizam ou não o IaaS. 

H1: Existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos altos executivos 

que utilizam ou não o IaaS. 

! Especialistas de TI: 

H0: Não existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos especialistas 

de TI que utilizam ou não o IaaS. 

H1: Existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos especialistas de 

TI que utilizam ou não o IaaS. 

! Líderes das mais diversas unidades de negócio: 

H0: Não existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos líderes das 

mais diversas unidades de negócio que utilizam ou não o IaaS. 

H1: Existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos líderes das mais 

diversas unidades de negócio que utilizam ou não o IaaS. 

! Tomada de decisão isolada individual ou por pequeno grupo: 

H0: Não existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos indivíduos 

cuja decisão é isolada ou por pequenos grupos que utilizam ou não o IaaS. 

H1: Existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos indivíduos cuja 

decisão é isolada ou por pequenos grupos que utilizam ou não o IaaS. 

O quadro 19 apresenta o resultado do Teste de Mann – Whitney, quando observado o 

p-valor do teste, nota-se que escore de decisão dos altos executivos é o único a estar 

relacionado com a organização possuir ou não um modelo de serviço de infraestrutura, como 

serviço (IaaS), pois o p-valor do teste foi abaixo do nível de decisão de 5% (0,0046 ou 0,4%), 

isto é, pode-se inferir que existe diferença estatisticamente significativa entre a participação 

dos altos executivos nas decisões sobre princípios de TI, entre as organizações que utilizam 

computação em nuvem para as que não utilizam. 
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Essa maior participação dos altos executivos com relação a princípios de TI, 

necessariamente nas organizações que possuem IaaS pública, pode estar promovendo 

decisões de forma mais compartilhada, com a participação dos executivos de negócio, de 

acordo com Albertin e Albertin (2010), a governança de TI promove decisões sobre TI de 

forma mais colegiada, com a participação dos gestores de negócio e isso pode gerar um 

aumento na efetividade da TI e consequentemente uma melhoria no desempenho empresarial 

e na própria governança de TI. 
Quadro 19 - Resultado do teste Mann-Whitney – princípios de TI 

PRINCÍPIOS DE TI Computação em nuvem Média Mediana P-valor 

Altos Executivos 
Sim 35,07 35 0,0046 

 Não 24,52 20 

Especialistas de TI 
Sim 61,86 60 0,061 

 Não 68,99 70 

Líderes das mais diversas 
unidades de negócio 

Sim 3,07 0 0,5833 
 Não 5,32 0 

Tomada de decisão isolada 
individual ou por pequeno 
grupo 

Sim 0,14 0 0,4386 
 Não 1,28 0 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

4.2.1.2 Participação em Decisões Sobre Arquitetura de TI versus Utilização da IaaS 

Para a decisão-chave de arquitetura de TI, que define questões de organização lógica 

dos dados, aplicações e infraestrutura e abordagens tecnológicas norteadoras da TI, foram 

consideradas duas hipóteses para cada tipo de decisor, com o intuito de avaliar se há diferença 

estatisticamente significativa entre as organizações com e sem IaaS pública. 

! Altos Executivos: 

H0: Não existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos altos 

executivos que utilizam ou não o IaaS. 

H1: Existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos altos executivos 

que utilizam ou não o IaaS. 

! Especialistas de TI: 

H0: Não existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos especialistas 

de TI que utilizam ou não o IaaS. 

H1: Existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos especialistas de 

TI que utilizam ou não o IaaS. 

! Líderes das mais diversas unidades de negócio: 
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H0: Não existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos líderes das 

mais diversas unidades de negócio que utilizam ou não o IaaS. 

H1: Existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos líderes das mais 

diversas unidades de negócio que utilizam ou não o IaaS. 

! Tomada de decisão isolada individual ou por pequeno grupo: 

H0: Não existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos indivíduos 

cuja decisão é isolada ou por pequenos grupos que utilizam ou não o IaaS. 

H1: Existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos indivíduos cuja 

decisão é isolada ou por pequenos grupos que utilizam ou não o IaaS. 

Considerando o resultado do teste de Mann – Whitney, verifica-se que existe diferença 

estatística entre as organizações que utilizam computação em nuvem para as que não utilizam, 

observando as seguintes variáveis: altos executivos e especialistas em TI. Para o tema 

arquitetura de TI existe diferença entre a decisão tomada para este critério nas organizações 

que utilizam nuvem para as organizações que não utilizam. Verifica-se que em uma decisão 

técnica como arquitetura de TI revelou uma maior participação dos altos executivos nas 

decisões em organizações com IaaS. Isso pode ser constatado avaliando as médias e 

medianas. Já as decisões tomadas por líderes das mais diversas unidades (sem participação do 

CIO e CEO) e a tomada de decisão isolada individual ou por pequeno grupo, não existe 

diferença significativa. 

Essa maior participação dos altos executivos nas decisões sobre arquitetura de TI é 

relevante, pois segundo Weill e Ross (2006) a arquitetura de TI e notadamente a infraestrutura 

de TI permite que sejam alcançadas as metas organizacionais. Medeiros (2014) corrobora 

afirmando que essa arquitetura dá sustentação aos produtos e/ou serviços disponibilizados 

pelas organizações. O quadro 20 abaixo apresenta o resultado do teste, nele pode-se perceber 

esta diferença, pois o p-valor do teste foi abaixo do nível de decisão de 5%. 
Quadro 20 - Resultado do teste Mann-Whitney – arquitetura de TI 

ARQUITETURA DE TI Computação em nuvem Média Mediana P-valor 

Altos Executivos 
Sim 25,29 30 

0,0001 
Não 8,62 0 

Especialistas de TI 
Sim 71,50 70 

0,0001 
Não 85,48 95 

Líderes das mais diversas 
unidades de negócio 

Sim 3,36 0 
0,8121 

Não 4,68 0 
Tomada de decisão isolada 
individual ou por pequeno 
grupo 

Sim 0,29 0 
0,5136 

Não 1,33 0 

           Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
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4.2.1.3 Participação em Decisões Sobre Infraestrutura de TI versus Utilização da IaaS 

Com intenção de avaliar se existe o fato da organização possuir ou não um modelo de 

serviço de infraestrutura de computação em nuvem comparado com quem são os tomadores 

de decisão sobre a infraestrutura de TI, ou seja, se a participação na decisão que envolve 

serviços críticos de TI e serviços de infraestrutura que devem ser implantados ou 

terceirizados, independe de ter IaaS ou não, foram consideradas duas hipóteses para cada tipo 

de decisor: 

! Altos Executivos: 

H0: Não existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos altos 

executivos que utilizam ou não o IaaS. 

H1: Existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos altos executivos 

que utilizam ou não o IaaS. 

! Especialistas de TI: 

H0: Não existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos especialistas 

de TI que utilizam ou não o IaaS. 

H1: Existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos especialistas de 

TI que utilizam ou não o IaaS. 

! Líderes das mais diversas unidades de negócio: 

H0: Não existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos líderes das 

mais diversas unidades de negócio que utilizam ou não o IaaS. 

H1: Existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos líderes das mais 

diversas unidades de negócio que utilizam ou não o IaaS. 

! Tomada de decisão isolada individual ou por pequeno grupo: 

H0: Não existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos indivíduos 

cuja decisão é isolada ou por pequenos grupos que utilizam ou não o IaaS. 

H1: Existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos indivíduos cuja 

decisão é isolada ou por pequenos grupos que utilizam ou não o IaaS. 

Observando o resultado do teste de Mann – Whitney, identifica-se que existe diferença 

estatística entre as organizações que utilizam computação em nuvem para as que não utilizam, 

novamente na decisão dos altos executivos e nos especialistas em TI, considerando o tema 

infraestrutura de TI, que assim como arquitetura de TI, é uma decisão predominantemente 

técnica de TI. Dessa forma, verifica-se a existência de diferença entre a decisão tomada para 

este critério nas organizações que utilizam nuvem para as que não utilizam.  
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Observou-se, da mesma forma, que há um aumento na participação dos altos 

executivos na tomada de decisão, essa decisão de acordo os arquétipos definidos por Weill e 

Ross (2006) tem características de duopólio (decisões mais compartilhadas entre negócio e 

TI). É relevante essa maior participação dos altos executivos em questões que envolvem 

infraestrutura de TI, dado que, de acordo com Medeiros (2014), a infraestrutura de TI permite 

atender a continuidade da organização e suas estratégias de negócio. 

Nas pesquisas de Weill e Ross (2006) e Mendonça et al. (2013) existiram uma 

predominância do arquétipo mais técnico que é o de monarquia de TI. Os resultados da 

pesquisa mostram que nas organizações com IaaS a participação dos altos executivos aumenta 

(conforme demonstra média e mediana), e consequentemente a participação dos especialistas 

de TI diminui, embora exista ainda um percentual elevado, isso se caracteriza mais por uma 

duopólio do que monarquia de TI. 

Novamente, os grupos de decisores formados por líderes de diversas unidades de 

negócio e decisores isolados, não houve uma diferença significativa, mesmo porque os 

percentuais de participação são bem baixos. O quadro 21, abaixo, demonstra os resultados 

obtidos. 
Quadro 21 - Resultado do teste Mann-Whitney – Infraestrutura de TI 

INFRAESTRUTURA DE TI Computação em 
nuvem Média Mediana P-valor 

Altos Executivos 
Sim 23,57 20 

0,0001 
Não 6,91 0 

Especialistas de TI 
Sim 73,71 80 

0,0001 
Não 88,51 100 

Líderes das mais diversas 
unidades de negócio 

Sim 2,71 0 
0,7980 

Não 3,78 0 
Tomada de decisão isolada 
individual ou por pequeno 
grupo 

Sim 0,14 0 
0,5867 

Não 0,90 0 

           Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

4.2.1.4 Participação em decisões sobre Necessidade de Aplicações de Negócio versus 

utilização da IaaS 

Compreendendo a necessidade de avaliar se existe o fato da organização possuir ou 

não um modelo de serviço de infraestrutura de computação em nuvem, comparado com quem 

são os tomadores de decisão sobre a necessidade de aplicações de negócio, ou seja, se a 

participação na decisão sobre as especificações de necessidades de negócio de TI (software) 

adquiridos no mercado ou desenvolvidos internamente, independe de ter IaaS ou não, foram 

consideradas duas hipóteses para cada tipo de decisor: 
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! Altos Executivos: 

H0: Não existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos altos 

executivos que utilizam ou não o IaaS. 

H1: Existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos altos executivos 

que utilizam ou não o IaaS. 

! Especialistas de TI: 

H0: Não existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos especialistas 

de TI que utilizam ou não o IaaS. 

H1: Existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos especialistas de 

TI que utilizam ou não o IaaS. 

! Líderes das mais diversas unidades de negócio: 

H0: Não existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos líderes das 

mais diversas unidades de negócio que utilizam ou não o IaaS. 

H1: Existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos líderes das mais 

diversas unidades de negócio que utilizam ou não o IaaS. 

! Tomada de decisão isolada individual ou por pequeno grupo: 

H0: Não existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos indivíduos 

cuja decisão é isolada ou por pequenos grupos que utilizam ou não o IaaS. 

H1: Existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos indivíduos cuja 

decisão é isolada ou por pequenos grupos que utilizam ou não o IaaS. 

O quadro 22 apresenta o resultado do teste de Mann – Whitney, nota-se que quando 

analisado a necessidade de aplicações de negócio, percebe-se que as organizações que 

utilizam ou não computação em nuvem, a tomada de decisão dos altos executivos e os 

especialistas de TI apresentam diferenças estatisticamente significativas, ou melhor, a 

participação desses arquétipos são diferentes nas duas categorias, considerando a necessidade 

de aplicações de negócio. Essa diferença pode ser observada quando analisamos o resultado 

do teste e comparamos com as hipóteses iniciais. 

Decisões sobre necessidade de aplicações de negócio, de acordo com os estudos de 

Weill e Ross (2006), são mais comumente tomadas pelo arquétipo Federalismo, que são as 

diretorias ou órgãos mais centrais. No estudo de Mendonça et al. (2013)  há uma 

predominância da Monarquia de TI (especialistas em TI), seguidos bem próximo pelo 

duopólio (altos executivos e especialistas de TI).  

Portanto, os resultados estão mais próximos do arquétipo duopólio, onde há 

participação dos altos executivos e especialistas de TI. Os percentuais de participação dos 
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altos executivos nesta decisão são mais elevados do que nas decisões de arquitetura e 

infraestrutura de TI (conforme demonstrado nas médias e medianas do quadro 22). Também 

pode-se confirmar um maior equilíbrio entre as participações dos altos executivos e dos 

especialistas de TI. 

Walters (2013) constatou na sua pesquisa em 29 países, que os gestores de TI na sua 

grande maioria, não participava do processo decisório sobre aquisição de soluções de TI.  

Conforme demonstra o quadro 22, para altos executivos e especialistas de TI o nível 

de significância do teste foi abaixo do nível de decisão, considerando então a hipótese H1  

como verdadeira que é de 5%. Esse dados mostram que há um equilíbrio na tomada de 

decisão sobre necessidades de aplicações de negócio, com uma maior participação dos altos 

executivos, e que isso se acentua nas organizações com IaaS pública. 
Quadro 22 - Resultado do teste Mann-Whitney – necessidades de aplicações de negócio 

NECESSIDADES DE 
APLICAÇÕES DE NEGÓCIO Computação em nuvem Média Mediana P-valor 

Altos Executivos 
Sim 45,00 50 

0,0001 
Não 28,14 30 

Especialistas de TI 
Sim 37,57 40 

0,0168 
Não 50,37 50 

Líderes das mais diversas 
unidades de negócio 

Sim 17,36 0 
0,4706 

Não 20,32 0 
Tomada de decisão isolada 
individual ou por pequeno grupo 

Sim 0,07 0 
0,5810 

Não 1,17 0 
        Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

4.2.1.5 Participação em decisões sobre investimento e priorização da TI versus utilização da 

IaaS 

Foi utilizado o teste Mann – Whitney, visando avaliar se existe diferença entre as 

organizações que possuem um modelo de serviço de infraestrutura de computação em nuvem 

versus as organizações que não apresentam tal modelo, segundo quem são os tomadores de 

decisão sobre os investimento e a priorização da TI, ou seja, se a participação na decisão 

sobre definições quanto e onde investir em TI, além de definição de projetos que são mais 

relevantes para a organização, independe de ter IaaS ou não, foram consideradas duas 

hipóteses para cada tipo de decisor: 

! Altos Executivos: 

H0: Não existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos altos 

executivos que utilizam ou não o IaaS. 
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H1: Existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos altos executivos 

que utilizam ou não o IaaS. 

! Especialistas de TI: 

H0: Não existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos especialistas 

de TI que utilizam ou não o IaaS. 

H1: Existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos especialistas de 

TI que utilizam ou não o IaaS. 

! Líderes das mais diversas unidades de negócio: 

H0: Não existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos líderes das 

mais diversas unidades de negócio que utilizam ou não o IaaS. 

H1: Existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos líderes das mais 

diversas unidades de negócio que utilizam ou não o IaaS. 

! Tomada de decisão isolada individual ou por pequeno grupo: 

H0: Não existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos indivíduos 

cuja decisão é isolada ou por pequenos grupos que utilizam ou não o IaaS. 

H1: Existe diferença estatisticamente significativa entre o escore dos indivíduos cuja 

decisão é isolada ou por pequenos grupos que utilizam ou não o IaaS. 

O quadro 23 apresenta o resultado do teste de Mann – Whitney, na qual constata-se 

que só existe diferença estatística para as organizações que utilizam nuvem ou não, em 

relação a investimento e a priorização da TI, quando observado o escore de decisão dos altos 

executivos, pois o p-valor do teste foi abaixo de 5% (0,0165), ou seja, a participação nas 

decisões sobre investimentos e priorização em TI é diferente para os altos executivos das 

organizações que possuem ou não o IaaS, sendo a participação desse arquétipo de monarquia 

de negócio, superior nas organizações que utilizam IaaS (conforme demonstram as médias e 

medianas).  

Para Weill e Ross (2010), Fernandes e Abreu (2008) e Albertin e Albertin (2010) 

questões que envolvem investimentos e priorização de projetos de TI devem normalmente ser 

decididas com a participação dos principais executivos da organização, mas com o apoio da 

área de TI. Gonçalves (2012) ratifica afirmando que há uma forte preocupação com a análise 

e aprovação dos aspectos que envolvem recursos financeiros, por parte da alta administração 

das organizações. Os altos custos dos projetos de TI geram forte impacto no negócio 

(JAEGER-NETO et al. 2007).  

A infraestrutura como serviço (IaaS) pública está permitindo, conforme resultado dos 

testes, que os altos executivos participem, ainda mais das decisões que envolvem aspectos 
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financeiros e priorização dos projetos de TI. Tudo isto, é relevante, pois, de acordo com Weill 

e Ross (2006), os investimentos de TI, além de elevados e de difícil mensuração, também são 

pouco compreendidos. 

Não existiu diferença significativa para os especialistas de TI, bem como observado 

nas outras 4 decisões-chave, não existiu diferença significativa quanto a participação nas 

decisões dos líderes das mais diversas unidades de negócio e tomadores de decisão 

individuais ou de pequenos grupos. 
Quadro 23 - Resultado do teste Mann-Whitney – investimentos e priorização da TI 

INVESTIMENTO E 
PRIORIZAÇÃO DA TI Computação em nuvem Média Mediana P-valor 

Altos Executivos 
Sim 69,07 70 

0,0165 
Não 60,43 60 

Especialistas de TI 
Sim 26,20 20 

0,0798 
Não 31,44 30 

Líderes das mais diversas 
unidades de negócio 

Sim 4,66 0 
0,8523 

Não 7,13 0 
Tomada de decisão isolada 
individual ou por pequeno 
grupo 

Sim 0,07 0 
0,6644 

Não 1,01 0 

           Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

4.2.2 Análise dos Resultados das Hipóteses das Decisões-chave e Tomadores de Decisões 

versus IaaS Pública 

No quadro 24 será mostrado o resumo dos testes de hipóteses envolvendo a matriz de 

arranjo de governança de TI, quando a participação foi comparada com organizações que 

utilizam ou não o IaaS.  

Para as decisões-chave tomadas pelos altos executivos, observou-se que para todas 

elas a H0 foi rejeitada, inclusive para decisões mais técnicas como arquitetura de TI e 

infraestrutura de TI, além de decisões menos técnicas de TI como é o caso das necessidades 

de aplicações de negócio. Desse modo, há diferença estatisticamente significativa na 

participação das decisões tomadas pelos altos executivos em organizações com e sem 

utilização do IaaS.  

Além da diferença estatística, também as médias e medianas apresentadas mostram a 

maior participação dos gestores de negócios nas decisões técnicas e não técnicas de TI. Este 

pressuposto faz com que a TI possa alcançar maior destaque nas organizações, pois são 

questões gerenciais e não técnicas que proporcionam esse destaque (SILVA, 2013).  

Segundo Weill e Ross (2010), mesmo com a TI possuindo um alto valor estratégico, 

os executivos relutam em assumir a responsabilidade das decisões de TI, deixando a cargo 
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dos especialistas de TI. Os dados permitem inferir que com a utilizam da IaaS pública, existe 

uma maior participação dos executivos de negócios, em todas as cinco decisões-chave. Isso 

pode ser desencadeado por uma compreensão dos recursos que são utilizados com a nuvem, 

devido a característica da IaaS pública possibilita um maior monitoramento e mensuração dos 

recursos e dos respectivos resultados das decisões estratégicas adotadas.  

Essa maior participação dos gestores de negócio nas decisões sobre a TI nas 

organizações com IaaS pode auxiliar na implementação da governança de TI, conforme 

afirmam Grembergen, Haes e Guidentops (2004) e Haes e Grembergen (2008), pois defendem 

que para implementar a governança de TI é preciso implantar mecanismos de governança 

como as estruturas organizacionais (que precisam da participação de executivos para 

participarem do processo decisório, bem como necessidade de institucionalização de comitês 

e conselhos formados por gestores de negócio e de TI) e da comunicação e relação (que 

necessita da participação ativa e colaborativa entre os gestores de negócio e TI). 

De acordo com Gonçalves (2012), a mensuração e o monitoramento proporcionado 

pela nuvem favorecem a governança de TI. Weill e Ross (2005) afirmam que a não 

familiaridade com a tomada de decisão da TI prejudica a governança de TI. A busca por 

transparência na utilização dos recursos é uma característica relevante nas organizações, 

sejam elas públicas ou privadas. A computação em nuvem permite uma maior transparência. 

Para Gomes (2012), a computação em nuvem também tem como um dos benefícios, 

justamente uma centralização das informações, o que favorece o processo decisório e dar uma 

maior agilidade ao negócio. 
Quadro 24 – Resultado dos testes de hipóteses das decisões dos altos executivos versus IaaS (com 

base no teste U) 
 

 
Decisões-chave 

Não existe diferença 
estatisticamente 

significativa 

Existe diferença 
estatisticamente 

significativa 

 
Hipótese confirmada 

Altos Executivos 
Princípios de TI H0 H1 H1 
Arquitetura de TI H0 H1 H1 
Infraestrutura de TI H0 H1 H1 
Necessidades de Aplicações de Negócio H0 H1 H1 
Investimentos e a Priorização da TI H0 H1 H1 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
 

Para as decisões-chave tomadas pelos especialistas de TI, confirmaram-se que para 

as decisões mais técnicas a H0 foi rejeitada, ou seja, há diferença estatisticamente significativa 

na participação das decisões mais técnicas, tomadas pelos especialistas de TI em organizações 

com e sem utilização do IaaS.  
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Isso demonstra, em conjunto com os demais dados da pesquisa, que a IaaS pública 

alterou a responsabilidade das decisões, fazendo com que mesmo em decisões mais técnicas, 

que normalmente tinham total predominância do arquétipo monarquia de TI, passaram a ter 

uma característica mais de duopólio. Neste sentido, foi possível inferir nas organizações com 

IaaS pública que os especialistas de TI tiveram o seu percentual diminuído em detrimento do 

aumento da participação dos altos executivos (monarquia de negócio).  

Na opinião de Peterson (2004), quanto mais compartilhada forem as decisões entre 

gestores de negócio e gestores de TI, mais sustentação será dada ao valor do negócio. Veras 

(2012) salienta que o maior compartilhamento das decisões relacionadas com infraestrutura e 

arquitetura empresarial da TI acarreta uma diminuição na responsabilidade do gestor de TI, 

além de permitir um maior envolvimento da área de negócio no processo decisório. 

 O próprio alinhamento estratégico, portanto, pode ser afetado, pois conforme 

Henderson e Venkatraman (1993), através da maior facilidade de identificação dos resultados 

obtidos através das integrações estratégicas e operacionais (estrutura e TI), o alinhamento 

estratégico é favorecido.   

É preciso haver cumplicidade entre as áreas de negócio e TI (ALBERTIN; 

ALBERTIN, 2008).  Essa postura, com a utilização da IaaS pública está sendo proporcionada 

por organizações que utilizam a IaaS pública, conforme mostrado na pesquisa. 

Em referência as decisões não técnicas, como princípios de TI e investimentos e 

priorização da TI, não existiram diferenças. O quadro 25 abaixo resume as hipóteses com 

relação aos especialistas de TI. 
Quadro 25 – Resultado dos testes de hipóteses das decisões dos especialistas de TI versus IaaS (com 

base no teste U) 
 

Decisões-chave 
Não existe diferença 

estatisticamente 
significativa 

Existe diferença 
estatisticamente 

significativa 

Hipótese confirmada 

Especialistas de TI 
Princípios de TI H0 H1 H0 
Arquitetura de TI H0 H1 H1 
Infraestrutura de TI H0 H1 H1 
Necessidades de Aplicações de Negócio H0 H1 H1 
Investimentos e a Priorização da TI H0 H1 H0 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
 

Para as decisões-chave tomadas pelos líderes das mais diversas unidades de 

negócio e sem a participação dos CIOs e CEOs, observou-se que em todas as decisões a H0 

foi rejeitada, ou seja, não há diferença estatisticamente significativa na participação das 

decisões tomadas por esses decisores em organizações com e sem utilização do IaaS. O 

quadro 26 demonstra as hipóteses com relação a esses decisores.  
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A pesquisa efetivada revela os valores descritivos da matriz de arranjo governança de 

TI comparados com os dados obtidos pelos autores Weill e Ross (2006). Naquela existiu uma 

elevada participação nas necessidades de aplicações e investimentos em TI, enquanto nessa o 

tomador de decisão teve relação com o arquétipo federalismo. 
Quadro 26 – Resultado dos testes de hipóteses decisões dos líderes das mais diversas unidades de 

negócio versus IaaS (com base no teste U) 
 

Decisões-chave 
Não existe diferença 

estatisticamente 
significativa 

Existe diferença 
estatisticamente 

significativa 

Hipótese confirmada 

Líderes das mais diversas unidades de negócio 
Princípios de TI H0 H1 H0 
Arquitetura de TI H0 H1 H0 
Infraestrutura de TI H0 H1 H0 
Necessidades de Aplicações de Negócio H0 H1 H0 
Investimentos e a Priorização da TI H0 H1 H0 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
 

Para as decisões-chave tomadas de forma isolada ou por pequenos grupos, 

observou-se que em todas as decisões a H0 foram rejeitadas, ou seja, não há diferença 

estatisticamente significativa na participação das decisões tomadas por esses decisores em 

organizações com e sem utilização do IaaS. O quadro 27 abaixo resume as hipóteses com 

relação a esses decisores.  

Assim como nas pesquisas de Weill e Ross (2006) e Mendonça et al.  (2013) esse 

perfil de decisor se assemelhar com o arquétipo anarquia, demonstrando pouquíssima 

participação as decisões-chave. Nessa perspectiva, fortalece a sugestão de maior participação 

dos gestores de níveis mais altos da organização nas decisões e TI, não deixando a cargo de 

pequenos grupos. Albertin e Albertin (2010) ratificam que as decisões que envolvem 

principalmente gastos e investimentos devem ser tomadas por executivos e negócio com o 

apoio da área de TI. 
Quadro 27 – Resultado teste de hipóteses dos tomadores de decisão individuais ou de pequeno grupo 

versus IaaS (com base no teste U) 
 

Decisões-chave 
Não existe diferença 

estatisticamente 
significativa 

Existe diferença 
estatisticamente 

significativa 

Hipótese confirmada 

Isolada individual ou por pequeno grupo 
Princípios de TI 
 

H0 H1 H0 

Arquitetura de TI 
 

H0 H1 H0 

Infraestrutura de TI 
 

H0 H1 H0 

Necessidades de Aplicações de Negócio 
 

H0 H1 H0 

Investimentos e a Priorização da TI 
 

H0 H1 H0 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
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 Para o ISACA (2013), devido as características da computação em nuvem 

(virtualização, agilidade, flexibilidade, implementação mais rápida, etc), Precisam-se de 

considerações de governança adicionais. Para tanto, Heier, Borgman e Bahli (2012) 

complementam destacando que a adoção dessa tecnologia não necessariamente pode 

favorecer o crescimento da governança de TI, nem tampouco afetar diretamente o 

alinhamento estratégico.  

Os dados demonstrados na pesquisa permitem fazer a afirmação da existência de que 

há diferença estatisticamente significativa na participação dos altos executivos (arquétipo 

monarquia de negócio) nas decisões-chave em organizações com e sem IaaS. Permite, dessa 

forma, sugerir uma maior participação dos gestores de negócio em organizações com IaaS 

pública. Este aumento da participação pode favorecer o alinhamento estratégico, a medida que 

as decisões compartilhadas entre negócio e TI possam favorecer a governança de TI, por 

conseguinte o alinhamento estratégico (TIERNAN; PEPPARD, 2004; WEILL; ROSS, 2006; 

FERNANDES; ABREU, 2008; ILES; PREECE; CHUAI, 2010). 

O quadro 28 demonstra que as diferenças estatisticamente significativas na 

participação em decisões ocorreram, sobretudo, nas decisões mais técnicas, como arquitetura 

de TI, infraestrutura de TI, incluindo as necessidades de aplicações de negócio, este último 

devido, também ao aumento de participação do arquétipo de líderes das diversas unidades de 

negócio. É possível afirmar, através dos dados revelados, uma participação diferente dos altos 

executivos em todas as cincos decisões-chave nas organizações que possuem IaaS das que 

não possuem. 

Diante disso, é possível inferir que a matriz de arranjo de governança de TI é afetada 

com a utilização do serviços como infraestrutura da computação em nuvem (IaaS pública) nas 

organizações que foram pesquisadas, sobretudo quanto a participação no processo decisório 

que envolve altos executivos (monarquia de negócio) e especialistas de TI (monarquia de TI). 

A realidade apresentada pode estar acontecendo, em razão da computação em nuvem 

possibilitar análises mais detalhadas dos recursos que estão sendo utilizados (HEIRER; 

BORGMAN; BAHLI, 2012). 

Assim, conclui-se que existe diferença estatisticamente significante nas cinco 

decisões-chave que envolvem os altos executivos (monarquia de negócio) e nas decisões mais 

técnicas (arquitetura de TI e infraestrutura de TI) Para necessidades de aplicações de negócio, 

existe diferença estatisticamente significante para os especialistas de TI (monarquia de TI) nas 
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organizações que utilizam ou não a infraestrutura como serviço (IaaS), precisamente as 

questões mais técnicas.  
Quadro 28 – Resumo das hipóteses da matriz de arranjo de governança x IaaS (com base no teste U) 

Decisões-chave Altos executivos Especialistas de 
TI 

Líderes das mais 
diversas unidades 

Tomada de decisão 
isolada ou por 

pequenos grupos 
Princípios de TI 
 

H1 H0 H0 H0 

Arquitetura de TI 
 

H1 H1 H0 H0 

Infraestrutura de TI 
 

H1 H1 H0 H0 

Necessidades de 
Aplicações de Negócio 

H1 H1 H0 H0 

Investimentos e a 
Priorização da TI 

H1 H0 H0 H0 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
 

4.2.3 Critérios do Alinhamento Estratégico versus Utilização da IaaS Pública 

Com relação ao alinhamento estratégico, com base em Luftman (2000) e Rigoni 

(2010), para se conseguir fazer, através da estatística inferencial, afirmações de uma 

população com base em uma amostra, as inferências foram desenvolvidas com base nos testes 

de hipóteses. Foi utilizado o teste de Mann – Whitney, também chamado de teste U, já 

explicitado anteriormente, que é uma prova não paramétrica destinada a comparar duas 

amostras independentes. Nesse campo sua finalidade é verificar a existência de diferença 

significativa entre o alinhamento estratégico e a utilização ou não do serviço de nuvem IaaS 

pública. O quadro 29 abaixo demonstra o modelo utilizado para testes das hipóteses 

relacionadas.    
Quadro 29 – Testes de hipóteses sobre o alinhamento estratégico versus utilizadores ou não do IaaS 

(com base no teste U) 
 

Alinhamento Estratégico  
Não existe diferença 

estatisticamente significativa 
Existe diferença 

estatisticamente significativa 

Comunicação na sua organização H0 H1 
Medidas de Valor e Competência  H0 H1 
Governança H0 H1 
Escopo e Arquitetura H0 H1 
Alinhamento Estratégico (média) H0 H1 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
 

4.2.3.1 Comunicação na Sua Organização versus IaaS Pública 

No propósito de avaliar a média das variáveis relacionadas aos indicadores de 

comunicação, destinando o nível de interação entre as áreas envolvidas da organização e se  
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apresentam diferença entre as organizações que utilizam ou não IaaS, foi utilizado o teste 

Mann – Whitney. Nesse contexto, foram consideradas duas hipóteses: 

H0: Não existe diferença estatisticamente significativa entre a média das variáveis 

relacionadas aos indicadores de comunicação para as organizações que utilizam ou não o 

IaaS. 

H1: Existe diferença estatisticamente significativa entre a média das variáveis 

relacionadas aos indicadores de comunicação para as organizações que utilizam ou não o 

IaaS. 

Apreciando o nível de decisão de 5%, perceber-se que o resultado do teste de Mann – 

Whitney foi abaixo do nível de decisão (p-valor = 0,0001), segundo mostra o quadro 30. O 

valor nos leva inferir que existe diferença entre a média das variáveis ligadas a comunicação, 

quando observada as organizações que utilizam ou não nuvem. Ressalta-se quando observada 

também a média e mediana das organizações que utilizam IaaS foi superior em relação as 

organizações que não utilizam, quer dizer, as organizações com IaaS pública possuem um 

maior nível de comunicação.  

O critério de comunicação de acordo com Luftman (2000) e Rigoni (2010) mede os 

elementos que envolvem o conhecimento sobre o negócio pela área de TI e vice-versa, 

aprendizagem organizacional, acesso entre as áreas de negócio e TI, compartilhamento do 

conhecimento e a proximidade entre negócio e TI.  

Destarte, essa diferença positiva no critério de comunicação do alinhamento 

estratégico nas organizações com IaaS é relevante, porque segundo Gonçalves et al. (2010) e 

Souza (2008), a comunicação entre executivos de negócio e de TI é fator relevante para o 

alinhamento estratégico nas organizações.  

O compartilhamento do conhecimento entre executivos de negócio e TI é uma forma 

de reforço do alinhamento estratégico de TI (REICH; BENBASAT, 2000). A comunicação 

favorece o compartilhamento do conhecimento, sendo relevante desenvolvimento do nível de 

cognição compartilhada entre executivos de negócio e de TI, quando se deseja elevar o nível 

de alinhamento estratégico entre o negócio e a TI (TAN GALLUPE, 2006).  

Os valores para o critério de comunicação nas organizações com IaaS pública, também 

estão de acordo com os estudos de Souza (2008), que foi o nível 3 (estabilizado e focado). 

Quadro 30 - Resultado do teste de Mann - Whitney, quando comparado comunicação versus IaaS 
Comunicação Média Mediana P-valor 
Não há IaaS 3,9 3,0 0,0001 
Há IaaS 5,9 6,0 

                    Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
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4.2.3.2 Medidas de Valor e Competência versus IaaS Pública 

Na finalidade de avaliar se a média das variáveis relacionadas às medidas de valor e 

competência, que avalia a disponibilização de indicadores que auxiliem no entendimento do 

valor da TI, apresentam diferença entre as organizações que utilizam ou não IaaS, foi 

utilizado o teste Mann – Whitney, no qual foram consideradas as seguintes hipóteses. 

H0: Não existe diferença estatisticamente significativa entre a média das variáveis 

relacionadas às medidas de valor e competência para as organizações que utilizam ou não o 

IaaS. 

H1: Existe diferença estatisticamente significativa entre a média das variáveis 

relacionadas às medidas de valor e competência para as organizações que utilizam ou não o 

IaaS. 

Quando observado o resultado do teste U (p-valor = 0,0001) identifica-se que existe 

diferença entre a média das variáveis relacionadas às medidas de valor e competência para as 

organizações que utilizam ou não o IaaS, visto que o p-valor do teste foi inferior ao nível de 

decisão, fator que nos leva a rejeitar a hipótese H0 e aceitar a H1, conforme mostra o quadro 

31. 

Nota-se ainda que, a média e a mediana das organizações que utilizam IaaS foram 

superiores ao das organizações que não utilizam, com mediana 5 e 2,5 respectivamente. Este 

fato leva a sugerir que as organizações que utilizam computação em nuvem apresentam 

medidas de valor e competência superior as organizações que não utilizam.  

Nesse critério são mensuradas questões que envolvem métricas de TI e negócio, o 

equilíbrio existente entre as métricas, o SLA, benchmarking, avaliações e revisões formais de 

investimentos em TI e práticas de melhoria contínua em TI (LUFTMAN, 2000; RIGONI, 

2010). 

Para Gonçalves (2012), é necessário que o desempenho das atividades de TI sejam 

monitoradas e comparadas com os objetivos estabelecidos, podendo ocasionar um 

reposicionamento. A nuvem com a facilidade que fornece desse monitoramento, através de 

diversos indicadores de utilização e/ou desempenho, pode justificar esse valor superior nas 

organizações que usam IaaS. Essa facilidade é fornecida através de ferramentas que permitem 

uma análise detalhada dos recursos que estão sendo utilizados, proporcionando, também, uma 

maior transparência (HEIER; BORGMAN;  BAHLI, 2012).  
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O valor para o critério de medidas de valor e competência para organizações com IaaS 

pública obteve média superior ao estudo de Souza (2008) e igual ao de Rigoni (2006), que foi 

o nível 3 (estabilizado e focado). 
Quadro 31 - Resultado do teste de Mann - Whitney, quando comparado as medidas de valor e 

competência versus IaaS 

Medidas de valor e competência Média Mediana P-valor 
Não há IaaS 3,5 2,5 0,0001 
Há IaaS 5,4 5,0 

                   Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

4.2.3.3 Governança versus IaaS pública 

Em virtude da necessidade de avaliar a média das variáveis relacionadas à governança, 

que mensura a questão do processo decisório, e se apresentam diferença entre as organizações 

que utilizam ou não IaaS, foi utilizado o Teste Mann – Whitney, no qual foram consideradas 

as seguintes hipóteses. 

H0: Não existe diferença estatisticamente significativa entre a média das variáveis 

relacionadas à governança para as organizações que utilizam ou não o IaaS. 

H1: Existe diferença estatisticamente significativa entre a média das variáveis 

relacionadas à governança para as organizações que utilizam ou não o IaaS. 

Quando observado o resultado do teste U (p-valor = 0,0001) no quadro 32, percebe-se 

a existência de diferença entre a média das variáveis relacionadas à governança que utilizam 

ou não o IaaS. A probabilidade de significância do teste foi abaixo do nível de decisão. 

Estudando a média e a mediana das organizações que utilizam IaaS e as que não utilizam, 

destacam-se que as que utilizam apresentam média e mediana superiores as que não utilizam. 

Portanto a H1 foi aceita. 

Para a efetiva governança, os direitos decisórios devem estar claramente definidos 

(RIGONI, 2006; WEILL; ROSS, 2006). Conforme sugerida na maturidade do critério da 

governança, através dos seus questionamentos, observou-se uma predominância também no 

planejamento estratégico, seja ele da TI ou de negócio, além de uma maior preocupação com 

controle dos recursos financeiros.  

Pode-se inferir que as organizações com o IaaS pública possuem uma maturidade no 

critério governança mais elevada do que as que não possuem. Isso pode ser ocasionado, 

devido a computação em nuvem ter características de virtualização, agilidades, elasticidade e 

diferenças na forma de investimento, que acarretam a possibilidade de considerações de 
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governança adicionais (ISACA, 2013). Essa diferença esta de acordo com que afirmam Heier, 

Borgman e Bahli (2012), que a computação em nuvem pode afetar o alinhamento estratégico.  

Nesse critério de governança são avaliadas questões que envolvem o planejamento 

estratégico do negócio e da TI, a estrutura organizacional e hierárquica da TI, controles 

orçamentários, finalidades dos investimentos em TI, existência de comitê executivo de TI e 

priorização de projetos. 
Quadro 32 - Resultado do teste de Mann - Whitney, quando comparado a governança versus IaaS 

Governança Média Mediana P-valor 
Não há IaaS 3,8 3,0 0,0001 
Há IaaS 5,8 6,0 

       Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

4.2.3.4 Escopo e Arquitetura versus IaaS Pública 

Com a intenção de avaliar se a média das variáveis relacionadas ao espoco e 

arquitetura, que avalia a efetiva aplicação das tecnologias, apresentam diferença entre as 

organizações que utilizam ou não IaaS, foi utilizado o teste Mann – Whitney, no qual foram 

consideradas as seguintes hipóteses. 

H0: Não existe diferença estatisticamente significativa entre a média das variáveis 

relacionadas às medidas de escopo e arquitetura para as organizações que utilizam ou não o 

IaaS. 

H1: Existe diferença estatisticamente significativa entre a média das variáveis 

relacionadas às medidas de escopo e arquitetura para as organizações que utilizam ou não o 

IaaS. 

O quadro 33 mostra que o resultado do teste de Mann – Whitney (p-valor = 0,0001) 

apresentou a diferença entre a média das variáveis relacionadas às medidas de espoco e 

arquitetura para as organizações que utilizam ou não o IaaS, visto que o p-valor do teste foi 

abaixo de 5%, valor que nos leva também a rejeitar a hipótese H0. 

Compreende-se, ainda, que a mediana das organizações que utilizam IaaS foi superior 

ao das organizações que não utilizam, 6 e 3 respectivamente, ou seja, as organizações que 

utilizam computação em nuvem apresentam medidas de escopo e arquitetura superiores aos 

das organizações que não utilizam. 

Nesse critério, foram mensuradas questões que envolviam o papel da TI nos processos 

organizacionais e negócio, articulação entre padrões tecnológicos, integração das arquiteturas 

de TI com as áreas de negócio nos níveis departamentais, da organização e dos clientes e 

parceiros e a flexibilidade e transparência da arquitetura. 
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Esse critério de maturidade do escopo e arquitetura da TI tem um perfil mais técnico 

de TI, reconhecendo a articulação com a matriz de arranjo de governança de TI de Weill e 

Ross (2006), na qual as decisões mais técnicas como de arquitetura e infraestrutura de TI, nas 

organizações com IaaS, tiveram valores diferentes das que não possuem, sendo positiva a 

diferença quando avaliadas as médias e medianas.  

Quadro 33 - Resultado do teste de Mann - Whitney, quando comparado escopo e arquitetura versus 
IaaS 

Escopo e arquitetura Média Mediana P-valor 
Não há IaaS 3,8 3,0 0,0001 
Há IaaS 5,8 6,0 

                    Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

4.2.3.5 Alinhamento Estratégico (média) versus IaaS Pública 

Com o objetivo de avaliar a média das variáveis relacionadas ao alinhamento 

estratégico e se apresentam diferença entre as organizações que utilizam ou não IaaS, também 

foi utilizado o teste Mann – Whitney, no qual foram consideradas as seguintes hipóteses. 

H0: Não existe diferença estatisticamente significativa entre as médias das variáveis 

relacionadas ao alinhamento estratégico para as organizações que utilizam ou não o IaaS. 

H1: Existe diferença estatisticamente significativa entre a média das variável 

relacionada com o alinhamento estratégico para as organizações que utilizam ou não o IaaS. 

Quando observado o resultado do teste U (p-valor = 0,0001) destaca-se a existência da 

diferença entre a média das variáveis relacionadas às medidas de espoco e arquitetura para as 

organizações que utilizam ou não o IaaS, porque o p-valor do teste foi abaixo de 5%, valor 

que nos leva rejeitar a hipótese H0. 

Nota-se ainda, que a mediana das organizações que utilizam IaaS foi superior ao das 

organizações que não utilizam, 5 e 3 respectivamente, ou seja, as organizações que utilizam 

computação em nuvem apresentam médias e medianas do alinhamento estratégico superiores 

aos das organizações que não utilizam. É possível inferir que a maturidade do alinhamento 

estratégico, com base na média obtida dos 4 critérios utilizados (comunicação, medidas de 

valor, governança e escopo e arquitetura), possui uma diferença estatisticamente significativa 

entre organizações com IaaS pública e sem, conforme apresenta o quadro 34. 

Para Bailey e Becker (2014), as organizações devem desenvolver estratégias de gestão 

da governança para se conseguir utilizar o máximo dos benefícios que as soluções de 

computação em nuvem podem proporcionar. Esses planos passam, necessariamente, pela 

busca do alinhamento dos objetivos e gerando planos estratégicos entre o negócio e a TI. Na 
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pesquisa em questão, as organização com IaaS apresentam maior maturidade do alinhamento 

estratégico. 
Quadro 34 - Resultado do teste de Mann - Whitney, quando comparado a média geral do alinhamento 

estratégico versus IaaS 
Alinhamento Estratégico Média Mediana P-valor 
Não há IaaS 3,75 3,00 0,0001 
Há IaaS 5,72 5,00 

                   Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

4.2.4 Análise dos Resultados das Hipóteses do Alinhamento Estratégico versus IaaS Pública 

Com relação ao alinhamento estratégico versus o IaaS, foi possível inferir que os 4 

critérios do alinhamento estratégico (comunicação, medidas de valor, governança e escopo e 

arquitetura), bem como o nível de maturidade do alinhamento estratégico, tiveram a H0 

rejeitada (conforme mostra quadro 35), ou seja, há na maturidade do alinhamento estratégico 

uma diferença entre as organizações que utilizam a nuvem e as que não utilizam, isso 

confirma os autores Heier, Borgman e Bahli (2012) que corroboram a existência de diferença 

entre o alinhamento estratégico nas organizações com e sem nuvem. 

No critério de maturidade da comunicação, vale ressaltar a relevância da comunicação 

aberta e constante, envolvendo as áreas de negócio e TI, pois ela é um elemento facilitador 

para que ocorram as mudanças no pensamento gerencial (LUFTMAN, 2000). Essa 

comunicação deve ser unidirecional. Diante disto, é importante a TI ter conhecimento do 

negócio, conforme afirmam Teo e King (1997), bem como o negócio entender o papel da TI 

(KEARNS; SABHERWAL, 2006). Gonçalves et al.  (2010) declaram que a comunicação 

entre executivos de negócio e TI é um dos fatores que mais contribuem para o alinhamento 

estratégico nas organizações. A IaaS pública favorece essa comunicação, conforme 

demonstrado na pesquisa. 

Também vale inferir que as organizações com IaaS, os gestores de negócio participam 

mais das decisões, segundo demonstrado também pela matriz de arranjo de governança de TI. 

Esse nível de participação ou compartilhamento de conhecimento entre gestores de negócio e 

de TI favorecem o alinhamento estratégico. Quanto maior o nível de similaridades cognitivas 

entre esses grupos, maior é o alinhamento estratégico entre negócio e TI (TAN; GALLUPE, 

2006). 

Este aumento da comunicação entre gestores de negócio e de TI é relevante, conforme 

afirma Gonçalves (2012). Os gestores de TI necessitam do apoio dos gestores de negócio para 

o direcionamento das ações direcionadoras ao amadurecimento da estrutura de governança de 
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TI, pois quanto maior o nível de dependência, maior a preocupação com o nível de 

maturidade da governança de TI. 

Já a maturidade do critério de medidas de valor e competência, de acordo demonstra a 

pesquisa, foi favorecida com a utilização da IaaS. Este resultado é importante pois sugere que 

as organizações com IaaS pública acabam tirando proveito de uma das características 

essenciais da computação em nuvem que são os serviços mensuráveis (NIST, 2011 b). 

 Para Albertin e Albertin (2010), os executivos das organizações precisam ter uma 

estrutura que facilite a análise dos investimentos de TI, bem como as métricas que permitam 

analisar o sucesso das estratégias implantadas. Além disso, de acordo com Weill e Ross 

(2006), para uma implementação dos arranjos de governança de TI,  um dos mecanismos de 

governança que é o processo, passa, necessariamente, pela medição de indicadores de 

desempenho. 

Com relação a maturidade do critério de governança, observou-se que as 

organizações com IaaS pública, o nível de maturidade desse critério foi maior e com uma 

diferença estatisticamente significante. Esses dados confirmam a afirmação de Winkler e 

Brown (2014), quando destaca que, a computação em nuvem necessita de um nível mais 

modular de governança, ajudando a explicar arranjos específicos de decisões com um nível 

mais baixo (até nível de aplicação) e que se desviem dos regimes gerais de governança de TI. 

Para Tarouco e Graeml (2011), a governança de TI e, consequentemente o 

alinhamento estratégico, que é a atividade fim da governança de TI, está correlacionada com o 

aumento do controle e da qualidade dos serviços prestados pela TI.  

Os resultados obtidos dessa pesquisa revelam que, as organizações que utilizam IaaS 

possuem uma maior maturidade do alinhamento estratégico, e isso pode estar acontecendo 

porque a IaaS permite maior controle dos recursos utilizados pela TI, devido suas ferramentas 

de monitoramento e medições. Desta forma, ainda permite um controle dos serviços e 

estruturas de TI e um monitoramento dos resultados obtidos de estratégias de negócio 

implantadas.  

Com relação ao critério de maturidade de escopo e arquitetura, que envolvem 

questões mais técnicas de TI, também é relevante o que foi identificado na pesquisa, porque 

as organizações com IaaS possuem uma maturidade maior. Para Luftman (1996), o não 

conhecimento técnico dos integrantes do topo da hierarquia da organização pode se tornar 

uma variável inibidora do alinhamento estratégico.  

Identifica-se a importância da qualidade de um bom AE nas organizações. Mostra-se 

que a organização precisa ter um nível de aplicação dos recursos de TI de forma que agregue 
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valor, e tornando os recursos relacionados com as metas, necessidades e estratégias 

organizacionais (LUFTMAN, 2004; FERNANDES; ABREU, 2014). 
Quadro 35 – Resumo das hipóteses do alinhamento estratégico versus IaaS (com base no teste U) 

 
Alinhamento Estratégico  

 
Hipótese aceita 

Comunicação na sua organização 
 

H1 

Medidas de Valor e Competência  
 

H1 

Governança 
 

H1 

Escopo e Arquitetura 
 

H1 

Alinhamento Estratégico (média) 
 

H1 

                      Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
 

Assim, apresenta-se a diferença estatisticamente significante do alinhamento 

estratégico entre as organizações que utilizam a infraestrutura como serviço (IaaS) pública das 

que não utilizam. É possível inferir que o alinhamento estratégico entre negócio e TI é 

alterado, de acordo com a empresa possuir ou não IaaS (nas organizações pesquisadas). É 

relevante essa característica, pois a não observância do alinhamento estratégico pode impactar 

negativamente na utilização dos recursos da organização (GONÇALVES et al., 2009).  

Os resultados obtidos na pesquisa divergem dos resultados da pesquisa de Heier, 

Borgman e Bahli (2012), que afirmam que a adoção da computação em nuvem não afeta a 

governança de TI, no tocante principalmente ao alinhamento estratégico. Vale enfatizar, que 

na época da pesquisa dos autores, a computação em nuvem ainda se encontrava em um estado 

de “infância”, como afirma o CSA (2012).  

Além disso, a relação entre alinhamento estratégico e consequentemente a governança 

de TI com a computação em nuvem pode, de acordo com Prasad, Green e Heales (2014), 

proporcionar ganhos de eficiência, maior agilidade, melhor criatividade e inovação, melhoria 

no gerenciamento da segurança e risco da TI.  

4.2.5 Correlação entre Maturidade do Alinhamento Estratégico e a Maturidade da IaaS 

Com objetivo de determinar a relação entre o alinhamento estratégico e a maturidade 

da nuvem, das 70 organizações que utilizam o IaaS, também foi utilizado o coeficiente de 

correlação de Spearman, teste não paramétrico com finalidade de avaliar associação entre 

duas variáveis. 
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Foram consideradas duas hipóteses:  

H0: Não há correlação entre o alinhamento estratégico e a maturidade da nuvem: rs = 0 

H1: Há correlação entre o alinhamento estratégico e a maturidade da nuvem: rs ≠ 0 

Considerando o nível de decisão de 5%, nota-se que existe correlação entre o 

alinhamento estratégico e a maturidade da nuvem, sendo o teste estatisticamente significativo 

(p = 0,002), ou seja, rejeitamos a hipótese H0 que não há correlação entre as variáveis. 

Quando observado o valor do coeficiente de Spearman, destaca-se que o mesmo foi de 0,360, 

valor positivo, o que leva a inferir, que quanto maior o grau de alinhamento estratégico, maior 

será a maturidade da nuvem para as organizações pesquisadas. 

A figura 19 ilustra está afirmação, pois à medida que os valores do alinhamento 

estratégico crescem, os valores da maturidade da nuvem aumentam.  Essa afirmação difere da 

afirmação de Heier, Borgman e Bahli (2012), em que nas organizações com computação em 

nuvem, o ritmo de crescimento da utilização da nuvem é diferente da maturidade do 

alinhamento estratégico.  

Compreender essa relação entre a maturidade do alinhamento estratégico e a 

maturidade da IaaS torna-se relevante, pois de acordo com Winkler e Brown (2014) é 

necessária uma governança mais no nível modular (de aplicação), fugindo um pouco dos 

níveis mais gerais de governança de TI, isto é, o alinhamento estratégico que é o objetivo 

principal da governança de TI. Identifica-se que a governança deve estar relacionada também 

a detalhes mais técnicos, como SaaS, IaaS e PaaS. A pesquisa demonstra que há correlação 

entre maturidade do alinhamento estratégico e maturidade da IaaS pública. 

Figura 19 – Diagrama de dispersão do alinhamento estratégico versus a maturidade da nuvem. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
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4.2.6 Correlação entre Tempo de Utilização da IaaS e Maturidade da Nuvem (IaaS Pública) 

Com o objetivo de determinar o grau de associação entre o tempo de utilização da 

nuvem  e a maturidade da nuvem (IaaS pública), também foi utilizado o coeficiente de 

Spearman. O quadro 36 abaixo demonstra o modelo utilizado para testes das hipóteses 

relacionadas com o tempo de utilização e maturidade da IaaS pública.   

Quadro 36 – Testes de hipóteses sobre correlação entre tempo de utilização e maturidade do IaaS 
(características essenciais) 

 
Características essenciais do IaaS pública 

(maturidade)  
 

 
Não há correlação  

 
Há correlação 

Autoatendimento sob demanda 
 

H0 H1 

Amplo acesso à rede 
 

H0 H1 

Pool de recursos 
 

H0 H1 

Rápida elasticidade 
 

H0 H1 

Serviços mensuráveis 
 

H0 H1 

Maturidade da Nuvem (IaaS) 
 

H0 H1 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
 

4.2.6.1 Tempo de Nuvem versus Autoatendimento (IaaS) 

Na finalidade de determinar o grau de associação entre o tempo de nuvem e o 

autoatendimento, que é uma característica essencial da CN, em que o cliente pode provisionar 

recursos, sem interação humana com o fornecedor, foi utilizado coeficiente de correlação de 

Spearman e formuladas duas hipóteses:  

H0: Não há correlação entre o tempo de nuvem e o autoatendimento: rs = 0 

H1: Há correlação entre o tempo nuvem e o autoatendimento: rs ≠ 0 

Considerando o resultado do teste U (p-valor: 0,0001), pode-se inferir que existe 

correlação entre o tempo de nuvem e o autoatendimento, visto que o p-valor do teste foi 

abaixo do nível de decisão. Quando observado a figura 20, nota-se que conforme o tempo de 

nuvem vai aumentando maior será escore do autoatendimento, ou seja, a correlação entre as 

variáveis é positiva, pois o coeficiente de correlação de Spearman foi de 0,587.     
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Figura 20 – Diagrama de dispersão do tempo de nuvem versus o autoatendimento. 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
 

4.2.6.2 Tempo de Nuvem versus Amplo Acesso à Serviços de Rede (IaaS) 

Na questão do tempo de utilização da nuvem em relação ao amplo acesso à rede, 

característica essencial da computação em nuvem que disponibiliza os recursos através da 

rede e são acessados por meio de mecanismos padronizados,  sendo utilizados com os mais 

diferentes dispositivos, foram consideradas as seguintes hipóteses:  

H0: Não há correlação entre o tempo de nuvem e o amplo acesso: rs = 0 

H1: Há correlação entre o tempo de nuvem e o amplo acesso: rs ≠ 0 

Considerando o nível de decisão de 5%, reconhece a existência da correlação entre o 

tempo de nuvem e o amplo acesso, deste jeito o teste é estatisticamente significativo (p = 

0,001), ou seja, aceitamos a hipótese H1 que há correlação entre as variáveis. Quando 

observado o valor do coeficiente de Spearman, avalia-se que o mesmo foi de 0,543, valor 

positivo, o que nós leva inferir que, quanto maior o tempo de nuvem, maior será o amplo 

acesso, a figura 21 demonstra o resultado. 
Figura 21 – Diagrama de dispersão do tempo de nuvem versus o amplo acesso. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
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4.2.6.3 Tempo de Nuvem versus Pool de Recursos (IaaS) 

Com objeto de avaliar o grau de correlação entre o tempo de nuvem e o pool de 

recursos (resource pooling) que é a disponibilização de recursos como armazenamento, 

processamentos, memória e largura de banda de internet, também foi utilizado o coeficiente 

de correlação de Spearman, e definidas as hipóteses a seguir:  

H0: Não há correlação entre o tempo de nuvem e o amplo acesso: rs = 0 

H1: Há correlação entre o tempo de nuvem e o amplo acesso: rs ≠ 0 

Considerando o nível de decisão de 5%, percebe-se que existe correlação entre o 

tempo de nuvem e o amplo acesso, sendo o teste estatisticamente significativo (p = 0,001), ou 

seja, aceitamos a hipótese H1 que há correlação entre as variáveis. Quando observado o valor 

do coeficiente de Spearman, percebe-se que o mesmo foi de 0,472, valor positivo que leva 

inferir que quanto maior o tempo de nuvem, maior será o pool, a figura 22 ilustra tal situação.  
Figura 22 – Diagrama de dispersão do tempo de nuvem versus pool de recursos 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

4.2.6.4 Tempo de Nuvem versus Elasticidade (IaaS) 

Com intuito de analisar o grau de correlação entre o tempo de nuvem e elasticidade, 

que é a característica essencial que permite uma rápida elasticidade ou rápido 

provisionamento de recursos, que podem ser de forma automática ou de acordo com a 

demanda, foram consideradas duas hipóteses demonstradas a seguir: 

H0: Não há correlação entre o tempo de nuvem e a elasticidade: rs = 0 

H1: Há correlação entre o tempo de nuvem e a elasticidade: rs ≠ 0 

Observando o nível de decisão de 5%, destaca-se que há associação entre o tempo de 

nuvem e a elasticidade, sendo o teste estatisticamente significativo (p = 0,001), ou seja, 

rejeitamos a hipótese H0 que não há correlação entre as variáveis.  
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Analisando o valor do coeficiente de Spearman, identifica-se que o mesmo foi de 

0,451, valor positivo, o que nós leva inferir, que quanto maior o tempo de nuvem, maior será 

a elasticidade, conforme apresentado na figura 23.  
Figura 23 – Diagrama de dispersão do tempo de nuvem versus a elasticidade. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

4.2.6.5 Tempo de Nuvem versus Mensuração (IaaS) 

Para testar a correlação entre o tempo da nuvem e a utilização dos serviços 

mensuráveis, última característica essencial da CN, na qual é possível controlar, monitorar e 

reportar sobre os recursos que estão sendo utilizados, oferecendo transparência para o 

consumidor, foram utilizadas as seguintes hipóteses:  

H0: Não há correlação entre o tempo de nuvem e a mensuração: rs = 0 

H1: Há correlação entre o tempo nuvem e a mensuração: rs ≠ 0 

Considerando o resultado do teste U (p-valor: 0,034), identifica-se a existência de 

correlação ente o tempo de nuvem e a mensuração, pois o p-valor do teste foi abaixo do nível 

de decisão. Quando observado a figura 24, observa-se a menor correlação existente entre as 

características essenciais da nuvem e o tempo de utilização. De toda forma, fica sugerido que 

conforme o tempo de nuvem vai aumentando maior o escore da mensuração, ou seja, a 

correlação entre as variáveis é positiva, pois o coeficiente de correlação de Spearman foi de 

0,245.     
Figura 24 – Diagrama de dispersão do tempo de nuvem versus a mensuração. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 



!
163 

!

4.2.6.6 Tempo de Nuvem versus Maturidade da Nuvem (IaaS) 

Com objetivo de avaliar o grau de correlação entre o tempo de nuvem e a maturidade 

da nuvem, utilizou-se o coeficiente de correlação de Spearman, teste não paramétrico com 

finalidade de avaliar associação entre duas variáveis, já anteriormente trabalho, foram 

consideradas duas hipóteses:  

H0: Não há correlação entre o tempo de nuvem e a maturidade da nuvem: rs = 0 

H1: Há correlação entre o tempo de nuvem e a maturidade da nuvem: rs ≠ 0 

Observando o nível de decisão de 5%, avalia-se a existência da correlação entre o 

tempo de nuvem e a maturidade da nuvem, sendo o teste estatisticamente significativo (p = 

0,001), ou seja, rejeitamos a hipótese H0 que não há correlação entre as variáveis e aceitamos 

a hipótese alternativa.  

Analisando o valor do coeficiente de Spearman, pontua-se que o mesmo foi positivo, 

valor de 0,628, o que nós leva afirmar que quanto maior o tempo de nuvem maior será a 

maturidade da nuvem, conforme demonstrada na figura 25. Essa informação é relevante, pois 

conforme afirma Medeiros (2014), a qualidade duvidosa da banda larga brasileira 

compromete a computação em nuvem no Brasil e mesmo com esse problema a CN continua 

amadurecendo com o tempo. 

Figura 25 – Diagrama de dispersão do tempo de nuvem versus a maturidade da nuvem. 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

4.2.6.7 Hipóteses Confirmadas Sobre Correlação Tempo de Utilização da Nuvem versus 

Maturidade da IaaS 

Com relação as hipóteses relacionadas com o tempo de utilização da nuvem versus o 

nível de utilização das características essenciais da IaaS pública, foi possível observar que 

para todas as hipóteses existiu correlação positiva, e que os serviços mensuráveis obtiveram 

uma correlação fraca (0,245). A média das características que está representada na variável 
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Maturidade da Nuvem (IaaS) teve a maior correlação 0,628, que é considerada forte. Nas 

outras 4 características essenciais a correlação foi moderada, conforme mostra o quadro 37.   

Todas H1 foram confirmadas, na qual pode-se inferir que o tempo influencia 

diretamente no nível de maturidade da nuvem. O que está de acordo com o CSA (2012) que 

em pesquisa realizada em 2011, observou-se que o serviço de computação em nuvem estava 

no nível de maturidade denominado de “infância”, porém estava em ritmo de crescimento e 

objetivava, no prazo de 3 anos que a IaaS alcançaria o nível de maturidade.  Para Taurion 

(2013), a computação em nuvem vem evoluindo, ocorrendo, assim, um amadurecimento do 

seu próprio conceito.  

 Observa-se que a característica essencial da IaaS de serviços mensuráveis obteve a 

menor correlação (0,245), mas levando em consideração que é o segundo em maturidade 

observada, perdendo apenas para elasticidade, serviços mensuráveis obteve o  nível 4  de 

maturidade – “gerenciado e mensurável”, sugere-se que ele já tenha um nível elevado de 

utilização desde o início da implantação dos serviços IaaS pública na organização, existindo 

assim uma correlação fraca.  
Quadro 37 – Hipóteses confirmadas sobre correlação entre tempo de utilização e maturidade do IaaS 

(características essenciais) 
 

Características essenciais do IaaS 
(maturidade)  

 
 

P-valor  

 
Correlação de 

Spearman 

Avaliação qualitativa 
da correlação 

segundo Callegari-
Jacques (2003) 

 
Hipótese 

Confirmada 

Autoatendimento sob demanda 
 

0,0001 0,587 Moderada  H1 

Amplo acesso à rede 
 

0,001 0,543 Moderada H1 

Pool de recursos 
 

0,001 0,472 Moderada H1 

Rápida elasticidade  
 

0,001 0,451 Moderada H1 

Serviços mensuráveis 
 

0,034 0,245 Fraca H1 

Maturidade da Nuvem (IaaS) 
 

0,001 0,628 Forte H1 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

4.2.7 Correlação entre Maturidade do Alinhamento Estratégico, da Nuvem (IaaS) e 
Tomadores de Decisões-chave (Matriz de Arranjo de Governança de TI) 

Buscou-se analisar, somente nas 70 (setenta) organizações que utilizam o IaaS, a 

correlação existente entre as variáveis que envolvem a média do alinhamento estratégico entre 

negócio e TI, a média da maturidade da nuvem (IaaS), as decisões-chave e seus respectivos 

tomadores de decisão (arquétipos). Nesse cenário, também foi utilizado o teste não 

paramétrico correlação de Spearman.  
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Identificou-se uma correlação positiva entre a média do alinhamento estratégico e a 

maturidade da nuvem (IaaS), com valor de 0,36 e significância de 0,002, segundo Callegari-

Jacques (2003), é considerada uma correlação moderada. Desta forma, inferir que quanto 

maior o alinhamento estratégico entre TI e negócio, maior também será a maturidade da IaaS. 

No quadro 38 é demonstrado a correlação obtida entre o alinhamento estratégico, 

maturidade da nuvem (IaaS), as decisões-chave e respectivos tomadores de decisão. Quando 

analisada a correlação entre alinhamento estratégico de negócio e TI e a matriz de arranjo de 

governança, somente das organizações que possuem IaaS, observou-se praticamente a 

inexistência da correlação, ou seja, para as organizações que utilizam a nuvem (IaaS) não 

existe correlação entre as decisões-chave, seus respectivos decisores e o nível de maturidade 

do alinhamento estratégico. Este fato pode estar ocorrendo pelo pouco tempo de utilização das 

soluções de computação em nuvem. 

 Já com relação a maturidade da nuvem (IaaS) e a matriz de arranjo de governança de 

TI,  constatou-se a presença de correlações (positivas e negativas) na decisão sobre princípios 

de TI, existindo correlação nos decisores altos executivos (positiva-moderada = 0,352) e 

especialistas de TI (negativa-fraca = -0,282), isto é, quanto maior o nível de maturidade do 

IaaS, mais o percentual de participação dos altos executivos aumenta, e por consequência os 

especialistas de TI diminuem.  

Nas decisões-chave que envolvem aspectos mais técnicos, as correlações foram 

também observadas. Para arquitetura de TI, os altos executivos possuem correlação positiva e 

moderada (0,323), enquanto os especialistas de TI apresentaram correlação negativa e 

moderada (-0,310). O mesmo foi observado para infraestrutura de TI,  correlação positiva e 

forte (0,709) para altos executivos, e negativa e forte para especialistas de TI (-0,704). 

Deste modo, é possível inferir que, nas decisões mais técnicas (arquitetura e 

infraestrutura de TI) quando a participação dos altos executivos é aumentada e do especialista 

de TI diminuída (duopólio com uma maior participação do gestor de negócio, em que havia 

uma total predominância do arquétipo monarquia de TI), a maturidade da nuvem (IaaS) 

também tem o seu valor elevado. Não existiu correlação entre as decisões-chave necessidade 

de aplicações e investimentos de TI e a maturidade da computação em nuvem.   

Na opinião de Winkler e Brown (2014), a tomada de decisão sobre a função global da 

TI é um tema central da governança de TI, todavia a tomada de decisões em um nível mais de 

aplicação de negócio se faz necessária. A existência da correlação entre a maturidade da 

nuvem e decisões mais compartilhadas entre negócio e TI, principalmente com uma maior 
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participação de gestores de negócio, pode favorecer a governança no nível de aplicação e 

consequentemente a governança de TI como um todo. 

Diferentemente do defendido por Brown e Magill (1994) e Winkler e Brown (2014), 

que sugerem uma descentralização da decisão para área de negócio ou uma centralização para 

a unidade corporativa da TI, a pesquisa demonstra que as decisões sobre a TI em organização 

que utilizam a computação em nuvem estão sendo mais compartilhadas entre a área de 

negócio e a área de TI, inclusive decisões mais técnicas de TI.  
Quadro 38 – Correlação matriz de arranjo de governança versus maturidade do alinhamento 
estratégico versus maturidade da nuvem (IaaS) 

Decisões-chave Decisores Maturidade do Alinhamento 
Estratégico 

Maturidade da Nuvem 
(Iaas) 

Princípios de TI Altos Executivos 0,203 (sig. 0,092) 0,352 (sig. 0,003)* 
Especialistas de TI -0,236 (sig. 0,049)* -0,282 (sig. 0,018)* 
Líderes de unidades 0,079 (sig. 0,516) -0,111 (sig. 0,358) 
Tomada de decisão 
isolada/individual 

0,015 (sig. 0,903) 0,110 (sig. 0,363) 

Arquitetura de TI Altos Executivos 0,102 (sig. 0,394) 0,523 (sig. 0,006)* 
Especialistas de TI -0,142 (sig. 0,239) -0,510 (sig. 0,009)* 
Líderes de unidades 0,181 (sig. 0,133) -0,055 (sig. 0,649) 
Tomada de decisão 
isolada/individual 

0,015 (sig. 0,903) 0,110 (sig. 0,363) 

Infraestrutura de TI Altos Executivos 0,196 (sig. 0,104) 0,709 (sig. 0,000)* 
Especialistas de TI -0,162 (sig. 0,180) -0,704 (sig. 0,000)* 
Líderes de unidades 0,064 (sig. 0,600) 0,040 (sig. 0,740) 
Tomada de decisão 
isolada/individual 

0,015 (sig. 0,903) 0,110 (sig. 0,363) 

Necessidade de 
Aplicações 

Altos Executivos 0,034 (sig. 0,780) 0,157 (sig. 0,195) 
Especialistas de TI -0,26 (sig. 0,830) -0,001 (sig. 0,991) 
Líderes de unidades -0,120 (sig. 0,324) -0,119 (sig. 0,326) 
Tomada de decisão 
isolada/individual 

0,015 (sig. 0,903) 0,110 (sig. 0,363) 

Investimentos e 
Priorização da TI 

Altos Executivos -050 (sig. 0,680) 0,110 (sig. 0,365) 
Especialistas de TI -0,002 (sig. 0,988) -0,143 (sig. 0,236) 
Líderes de unidades 0,041 (sig. 0,739) -0,018 (sig. 0,881) 
Tomada de decisão 
isolada/individual 

0,012 (sig. 0,921) 0,110 (sig. 0,369) 

* - Correlação é significante com nível de 0,05 
Fonte: Dados da pesquisa 

A utilização da computação em nuvem está em um processo de ascensão. Segundo 

Luftman (2000), o alinhamento estratégico também é um processo de adaptação continua e 

dinâmica. Para Bailey e Becher (2014), as estruturas de governança tradicionais, como 

COSO, COBIT, ENISA, ITIL e ISO estabelecem uma base de governança, porém com 

fragilidades quando tratadas as questões que envolvem a computação em nuvem. A 
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governança da nuvem ainda está no seu estágio de maturidade inicial. É relevante conhecer o 

impacto da utilização da computação em nuvem no ambiente organizacional. 

Na pesquisa, é possível inferir que há correlação entre os decisores altos executivos e 

especialistas de TI, sobretudo em decisões que existem aspectos mais técnicos de TI 

(arquitetura de TI e infraestrutura de TI) que, de acordo com Weill e Ross (2006), há uma 

predominância do arquétipo Monarquia de TI. Já com relação ao grau de maturidade da 

nuvem (IaaS), quanto maior a participação dos altos executivos, maior também é a 

maturidade do IaaS.  

Analisar a governança de TI sob a perspectiva do nível de aplicação, como foi feita na 

pesquisa com o modelo de serviço de infraestrutura como serviço (IaaS) pública, é relevante, 

pois como afirmam Winkler e Brown (2014) a governança de TI pode ser efetuada em um 

nível mais modular (nível de aplicativo) e isso favorece tanto os direitos de decisão como o de 

responsabilidades das tarefas. 

Conforme afirmam Prasad, Green e Heales (2014), as organizações precisam de 

estruturas de políticas de governança adequadas para gerir os serviços de computação em 

nuvem. Essa governança pode vir a facilitar um melhor ajuste dos serviços de CN em 

processos existentes para se alcançar os objetivos organizacionais, em um nível de processo, 

como também objetivos financeiros, em um nível da empresa como um todo. 

Para Weill e Ross (2005), um fator prejudicial para a governança é a não familiaridade 

com a sua própria governança, mas também com o processo de tomada de decisão na TI. 

Muitas vezes, esta postura ocorre pela própria complexidade da TI. A IaaS pública, conforme 

demonstrado nos testes de hipóteses, esta permitindo uma maior participação dos altos 

executivos de negócio nas decisões, inclusive nas mais técnicas de TI, o que sugere que a as 

características e simplicidade dos serviços e capacidade de mensuração da computação em 

nuvem possam estar influenciando nesse processo, isso reforça a afirmação de Taurion (2009) 

que a computação em nuvem gerará impactos significativos na maneira como as organizações 

usam a TI. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este último capítulo da tese mostra as conclusões, limitações deste estudo e as 

recomendações para futuros trabalhos.  

5.1 Conclusões 

Como principal objetivo, o presente trabalho buscou analisar as relações entre os 

arranjos de governança de TI e o alinhamento estratégico com a infraestrutura como serviço 

(IaaS) da computação em nuvem pública. Para alcançá-lo, foram utilizadas como base as 

análises da estatística descritiva e inferencial, bem como as reflexões suscitadas, fruto do 

conhecimento alcançado em articulação ao respaldo bibliográfico e ancorados nos dados 

coletados. Deste modo, apresenta-se as argumentações sobre as questões que envolvem 

decisões-chave de TI (arranjos de governança de TI), alinhamento estratégico e a utilização da 

computação em nuvem, notadamente a infraestrutura como serviço (IaaS) pública, 

decorrentes do estudo em questão. 

 Foi desenvolvida uma pesquisa quantitativa com Associados do ISACA do Estado de 

São Paulo e do Distrito Federal. O estudo foi realizado utilizando com base as teorias de 

Weill e Ross (2000) acerca da matriz de arranjo de governança de TI, do estudos de Luftman 

(2000) referentes a avaliação da maturidade do alinhamento estratégico e das características 

essenciais e dos modelos de serviço da computação em nuvem do NIST (2011 b), ITGI 

(2007) e CSA (2010). 

A pesquisa inicialmente constatou que as organizações que utilizam a IaaS pública 

ainda são minoria, tanto no Estado de São Paulo como no Distrito Federal. Foi observado, 

também, que há uma busca de parte dos gestores de TI por formação na área de gestão. 

Quanto ao ramo de atividade que mais utiliza a IaaS pública, destaca-se a prestação de 

serviços, seguido pela indústria e o comércio. Nesse contexto, as organizações internacionais 

utilizam mais a IaaS que as nacionais, em termos percentuais.  

Com relação aos arranjos de governança de TI (estruturas de decisão), 

independentemente de terem ou não IaaS pública, foram similares aos apresentados em 

pesquisas nacionais e internacionais, existindo predominância dos gestores de TI em decisões-

chave que envolvem aspectos mais técnicos como, por exemplo, a arquitetura de TI e 

infraestrutura, caracterizando-se como monarquia de TI. Em se tratando das decisões-chave 

de princípios de TI e necessidades de aplicações de negócio há uma participação de gestores 

de negócio e TI, revelando-se como o arquétipo de duopólio. Já para investimentos e 
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priorização existem uma predominância dos gestores de negócio, que é similar ao arquétipo 

monarquia de negócio. 

Diante dos objetivos específicos, todos foram alcançados. Quando comparadas as 

estruturas de tomada de decisões (arranjos) sobre a TI nas organizações com e sem IaaS 

pública, com base na matriz de arranjo de governança de TI de Weill e Ross (2006), é 

possível inferir, através dos métodos estatísticos utilizados na pesquisa, que a matriz de 

arranjo de governança de TI, nas organizações com IaaS pública, possui diferença 

estatisticamente significativa nos percentuais de participação quando comparados com 

organizações sem IaaS. 

A pesquisa avaliou as diferenças estatisticamente significantes que ocorreram, 

sobretudo, nas decisões-chave mais técnicas, como arquitetura de TI e infraestrutura de TI, 

bem como em necessidades de aplicações de negócio, sendo esta última ocorrido, também, 

devido ao aumento de participação de líderes das diversas unidades de negócio.  

Nas organizações com IaaS pública na estrutura de arranjo de governança de TI, em 

todas as cinco decisões-chave (princípios de TI, arquitetura de TI, infraestrutura de TI, 

necessidades de aplicações de negócio, e investimentos e priorização de TI), existiram 

aumento na participação dos altos executivos e, consequentemente, uma diminuição na 

participação dos especialistas/gestores de TI, aproximando-se mais do arquétipo de duopólio, 

visto que há um equilíbrio na participação das decisões entre os gestores de negócio e os 

gestores de TI. 

Os gestores de negócio estão participando mais das decisões nas organizações com 

IaaS pública. Esta participação pode ser motivada por uma maior facilidade de compreensão e 

monitoramento dos recursos que são disponibilizados pelos fornecedores de soluções de 

computação em nuvem pública. Acrescenta-se, a essa postura, a possibilidade de identificação 

dos resultados obtidos com a implementação de estratégias de negócio associadas a utilização 

de recursos que estão na nuvem. 

Nas decisões-chave que envolvem princípios de TI e investimentos e priorização da 

TI, não existiu diferença na participação dos especialistas de TI nas organizações com e sem 

IaaS. Nos estudos nacionais e internacionais, sobre a matriz de arranjo de governança de TI, 

essas decisões-chave, normalmente, já possuem uma maior participação de gestores de 

negócio. Não existiu diferença, estatisticamente significativa, para os arquétipos que 

envolvem participação de líderes das mais diversas unidades de negócio (sem participação do 

CEO ou CIO) e decisores que atuam de forma isolada ou em pequenos grupos. 
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É possível inferir que as organizações com a infraestrutura como serviço (IaaS) 

pública da computação em nuvem, os altos executivos participam mais das decisões, mesmo 

que estas sejam técnicas de TI. O arranjo de governança de TI com as cinco decisões-chave, 

propostas por Weill e Ross (2006), é alterado, sendo os arquétipos mais utilizados aqueles que 

possuem participação de gestores de negócio e especialistas de TI. Essa maior participação 

dos executivos de negócio nas decisões de TI pode, de acordo com diversos autores nacionais 

e internacionais, melhorar o alinhamento estratégico e consequentemente a governança de TI.  

Decisões-chave sendo tomadas de forma mais compartilhada entre negócio e TI 

possibilita favorecer a compreensão dos objetivos organizacionais e proporcionar a 

diminuição dos riscos nas entregas da TI. A utilização da IaaS pública pode estar permitindo a 

diminuição da relutância dos gestores de negócio na responsabilidade de decidir sobre 

questões que envolvem a TI. Vale, também, ressaltar que as organizações que possuem uma 

governança eficaz, também precisam convencionar os arranjos de governança de TI, através 

das estruturas de decisão que permitam implementar arquétipos predefinidos. 

Com relação a avaliação da maturidade do alinhamento estratégico de TI com base no 

modelo de Luftman (2000) nas organizações com e sem IaaS pública, foi possível inferir, 

após avaliação, que o nível de maturidade do alinhamento estratégico é diferente entre as 

organizações que possuem IaaS pública das que não possuem.   

O trabalho sugere, inicialmente, que o nível de maturidade avaliado com base nos 

critérios de comunicação na organização, medidas de valor e competência, governança, além 

de escopo e arquitetura, são mais elevados nas organizações com IaaS pública, tendo todos os 

critérios alcançado o nível 3 que é “estabilizado e focado”, já as organizações sem IaaS, 

obtiveram o nível 2 do alinhamento estratégico, que é “comprometido”, de acordo com a 

escala de Luftman (2000). Os valores estão aproximados com outros estudos nacionais sobre 

avaliação de maturidade do alinhamento estratégico.  

Com destaque aos critérios de maturidade do alinhamento estratégico, observou-se 

também que existiu um equilíbrio entre os quatro critérios, anteriormente citados, que foram 

utilizados na pesquisa. Embora a comunicação na organização obteve melhor desempenho 

quando analisadas as médias e medianas, seguida pela governança, escopo e arquitetura, 

medidas de valor e competência. Isso vem reforçar que nas organizações com IaaS pública há 

um aumento na relação / comunicação entre as áreas de negócio e TI. A área de negócio está 

mais relacionada com a área de TI e vice-versa, nas organizações com IaaS pública.  
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O estudo permitiu inferir, que nas organizações pesquisadas, com referência a 

avaliação da maturidade do alinhamento estratégico, existe uma diferença estatisticamente 

significativa entre as organizações com e sem IaaS. Dessa forma, o alinhamento estratégico é 

alterado com a computação em nuvem, tendo as organizações com IaaS pública uma 

maturidade do alinhamento estratégico diferente e superior. Nesse sentido, a governança de TI 

pode ser favorecida, pois tem entre seus pressupostos as especificações dos direitos decisórios 

e responsabilidades, que são normalmente definidos a partir do alinhamento entre o negócio e 

a TI. 

Quando avaliada a maturidade do modelo de serviço de infraestrutura como serviço 

(IaaS) da computação em nuvem pública, ficou sugerido através das respostas dos 42,68% das 

organizações da pesquisa que possuem o serviço, que a média de tempo de utilização da IaaS 

pública foi de 4,2 anos e que, aproximadamente, 70% dos respondentes tem entre 1 e 5 anos 

de utilização, esse tempo de utilização está de acordo com pesquisas internacionais, quando 

afirmam que a computação em nuvem ainda está em fase de amadurecimento.  

Através da estatística descritiva da avaliação do nível de maturidade da IaaS pública é 

possível sugerir que essa se encontra no nível 3, que é “processo definido”. Esse nível  é 

considerado um nível intermediário de maturidade, ou seja, já existe um processo padronizado 

e consistente com os objetivos organizacionais, e o recurso (IaaS pública) já se encontra 

inserido nos negócios.  

Quando os elementos essenciais da IaaS, no que faz referência a elasticidade e 

mensuração, são avaliados com base nas médias e no nível obtido, encontram-se no nível 4, 

que é denominado de “gerenciado e mensurável”. Este nível indica que o recurso da 

computação em nuvem já é visto como centro de resultados, além de ser um recurso gerador 

de vantagem competitiva e contribuinte estratégico para que a organização alcance seus 

objetivos. O cenário descrito sugere que as organizações estão buscando medir/mensurar, ter 

mais controles sobre os recursos utilizados na nuvem. Pode-se sugerir, ainda, que o elemento 

da elasticidade é considerado o mais maduro, acarretando que as organizações podem estar 

utilizando a nuvem para implantação de estratégias de negócio e seu respectivo 

monitoramento dos resultados.  

Por meio da estatística inferencial, foi possível afirmar que o tempo de utilização 

influencia diretamente no nível de maturidade da IaaS pública. Avaliou-se em todas as 

características essenciais a existência de correlação positiva, isto é, quanto mais tempo de 

utilização da IaaS, maior será sua maturidade percebida. 
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Já com relação a identificação das relações entre a maturidade do alinhamento 

estratégico (negócio e TI), a matriz de arranjo de governança e maturidade do modelo de 

serviço de infraestrutura como serviço (IaaS) pública, é possível inferir que há correlações nas 

organizações que possuem IaaS pública, entre as decisões-chave princípios de TI (que define 

o papel da TI para o negócio e seu comportamento desejável), arquitetura de TI (é a 

organização lógica dos dados, aplicações e infraestruturas, definida a partir de políticas, 

relacionamentos e opções técnicas), infraestrutura de TI (que envolvem as questões essenciais 

de infraestrutura e seus respectivos SLAs) e a maturidade da IaaS pública, ou seja, quanto 

maior o nível de maturidade do IaaS, maior é a participação dos altos executivos (correlação 

positiva), e consequentemente menor participação dos especialistas de TI (correlação 

negativa). Nesta perspectiva, há um maior equilíbrio na tomada de decisão (decisão 

compartilhada), inclusive as mais técnicas de TI, na qual, normalmente, existia uma total 

predominância do arquétipo monarquia de TI (especialistas de TI).  

 Na correlação entre a maturidade do alinhamento estratégico e a maturidade da IaaS 

pública (somente nas organizações com IaaS), percebe-se que quanto maior a maturidade do 

alinhamento estratégico, maior também é a maturidade do IaaS pública e vice-versa. Ainda 

para as organizações com IaaS, observou-se que é praticamente inexistente a correlação entre 

o alinhamento estratégico e os tomadores de decisão (matriz de arranjo de governança). 

A contribuição desta pesquisa foi constatar que a introdução nas organizações de 

soluções de computação em nuvem, mais especificamente a infraestrutura como serviço 

(IaaS) pública, ocasiona mudanças nas relações entre os tomadores de decisões-chave 

(arranjos de governança de TI) que afetam diretamente a TI, bem como o alinhamento 

estratégico entre negócio e a TI e, aliás a própria governança de TI. 

A IaaS pública, que é a camada mais interna e técnica, ofertando sustentação para os 

outros modelos de serviço da computação em nuvem, proporcionou, através de suas 

características essenciais, uma maior participação dos gestores de negócio nas decisões-chave, 

inclusive as mais técnicas de TI. Este fato, pode ocasionar uma maior integração no ambiente 

organizacional entre os recursos de TI e as estratégias de negócios das organizações.  

O maior entendimento sobre a TI, por parte da área de negócio, pode possibilitar uma 

melhor alocação de recursos, controle mais efetivo dos custos e maior transparência no 

processo de decisão. Destaca-se que a maioria dos respondentes não eram gestores de negócio 

e sim de TI, ou seja, a percepção de participação nas decisões por parte dos gestores de 

negócio, vem em parte da própria equipe de TI.  
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A relação entre o AE e a IaaS pública também é diferente entre as organizações com 

ou sem IaaS, visto que o alinhamento estratégico superior nas organizações com IaaS, além 

do aumento da maturidade do alinhamento estratégico estar, de certo modo, relacionado com 

a maturidade da infraestrutura como serviço da nuvem. 

A melhoria no alinhamento estratégico entre negócio e TI e, por consequência, da 

própria governança de TI, através da utilização do modelo de serviço de infraestrutura como 

serviço (IaaS) pública da computação em nuvem, pode proporcionar o alcance dos objetivos 

financeiros e retorno dos investimentos em TI (ROI), por meio da melhoria no custo total do 

ciclo de vida das entregas da TI, pois a área de negócio participa mais ativamente do processo 

decisório.  

Portanto, após analisar as relações entre os arranjos de governança de TI e o 

alinhamento estratégico com a IaaS da computação em nuvem, foi possível inferir que elas 

estão relacionadas e são afetadas, pois organizações com IaaS pública possuem uma maior 

participação nas decisões por parte dos executivos de negócio (decisões compartilhadas) e o 

nível de maturidade do alinhamento estratégico. Este, além de ser alterado, também é mais 

elevado quando comparado com organizações sem IaaS pública.   

A maior participação dos gestores de negócio nas decisões que envolvem a TI, 

inclusive as mais técnicas, devido a utilização da IaaS pública, favorece o alinhamento 

estratégico e consequentemente a governança de TI.  

 

5.2 Limitações do Estudo 

 

Mesmo com o rigor utilizado e cuidado com os procedimentos metodológicos é 

possível fazer ressalvas quanto as limitações da tese.  

Vale ressaltar a questão que envolve o perfil das organizações respondentes, quanto à 

sua natureza jurídica. Aproximadamente 20% das organizações envolvidas no estudo são da 

administração pública, que conforme se constatou na pesquisa, praticamente não possuem 

soluções de IaaS pública. Esse percentual deve-se, particularmente, ao perfil dos respondentes 

do ISACA-DF.  

Referenciando o público-alvo, a pesquisa foi desenvolvida com os associados do 

ISACA do Estado de São Paulo e do Distrito Federal, no qual o universo é de 525 (SP) e 194 

(DF), totalizando 720 associados no Brasil. Estas informações não permitem uma 

generalização dos resultados para as organizações brasileiras. Ressalve-se, também que as 
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organizações pesquisadas, provavelmente, podem ter um nível de governança de TI mais 

elevado, por ter integrantes que são associados ISACA.  

Ainda com relação ao perfil, aproximadamente 36% dos respondentes não eram 

gestores, o que pode gerar dados distorcidos, pois a tese tem relação com tomadores de 

decisões sobre a TI. Existem, dessa forma, alto percentual de participantes com formação na 

área de TI, ou seja, um perfil mais técnico e 56% dos respondentes possuem um nível 

hierárquico do intermediário para o superior. 

Outros dois fatores relevantes tem relação com o instrumento da pesquisa. O primeiro 

fator faz referência ao tamanho do instrumento, no qual no próprio teste piloto já foi 

observado um comentário a respeito desta possível limitação. Esta realidade pode gerar uma 

diminuição da atenção do respondente. O segundo fator aborda a questão da não identificação 

do respondente, dificultando a verificação da veracidade dos dados, caso sejam desenvolvidas 

pesquisas futuras nas organizações respondentes.  

O tamanho da amostra e os pontos extremos observados nas respostas configuram-se, 

também, como uma provável limitação, gerando uma variabilidade dos dados. Nessa 

conjuntura, ocasionou a não distribuição normal dos dados (teste de normalidade). Diante do 

contexto, a própria utilização da computação em nuvem, por ser uma tecnologia relativamente 

nova e imatura no ambiente organizacional, apresentou-se como mais uma limitação do 

estudo apresentado, talvez pela utilização, de certo modo, dos novos conceitos e recursos 

disponibilizados pelos provedores. 

5.3 Recomendação para Futuras Pesquisas 

As limitações apresentadas, acerca da tese em questão, abrem possibilidades para 

trabalhos futuros. Nesse sentido, a sugestão ofertada é a realização de pesquisas de cunho 

qualitativo com organizações que possuem ou não a IaaS pública, na proposta de avaliar com 

mais riqueza de detalhes a influência da computação em nuvem no alinhamento estratégico 

entre negócio e TI e na governança de TI.  

Nesse caminho de possibilidades, decorrentes das indagações em referência às 

limitações, indica-se a realização de uma pesquisa longitudinal e não com corte transversal, 

pois seria possível analisar a evolução da maturidade do alinhamento estratégico e da 

maturidade do IaaS no decorrer do tempo, bem como a relação entre elas. 

Buscar fazer uma pesquisa somente com grandes empresas, também se mostra como 

campo fértil de significativas reflexões, visto que coletar a percepção sobre maturidade do 
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alinhamento estratégico e da computação em nuvem, apenas dos gestores de negócio e TI, 

desbrava outros conhecimentos. Nesse caminho, sugere-se a efetivação de pesquisa com um 

número maior de organizações, proporcionando a utilização de métodos paramétricos, que 

permitam identificar quais são as categorias de análise que mais influenciam no alinhamento 

estratégico e na maturidade da nuvem. 

Por último, e não menos importante, destaca-se, como recomendação, estudos que 

desafiem analisar a maturidade da computação em nuvem com um todo, não só do modelo de 

serviço IaaS, mas também o SaaS e o PaaS, e correlacioná-los com a maturidade do 

alinhamento estratégico da TI. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

 
TESE DE DOUTORADO - Alinhamento Estratégico e Computação em Nuvem 
Caríssimo(a), 
          Sou Cláudio Márcio Campos de Mendonça, doutorando da Universidade Federal do Rio Grande do Norte-
UFRN, no Departamento de Pós-graduação em Administração. Sob a orientação do Prof. Dr. Manoel 
Veras. Estou desenvolvendo uma pesquisa acadêmica que pretende analisar as relações entre o alinhamento 
estratégico e a computação em nuvem pública. 
          As informações levantadas são estritamente confidenciais e sua utilização será única e exclusivamente 
para fins acadêmicos, e serão analisadas de forma agrupada e sem identificação individual ou 
nominal. Solicito por gentileza que as respostas sejam dadas seguindo os critérios de sinceridade e serenidade, 
pois serão utilizados somente os questionários válidos para as análises. 
          Destine aproximadamente de 15 a 20 minutos para respondê-lo. Desde já agradecemos o empenho no 
preenchimento do questionário e qualquer dúvida entre em contato conosco. 
Doutorando - Cláudio Márcio Campos de Mendonça 
(cmarcio@gmail.com) 
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0548149279978063 
Orientador - Manoel Veras 
(manoel.veras@uol.com.br) 
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9316091869858841 
1) Você possui formação acadêmica (graduação e/ou pós-
graduação) na área de GESTÃO? 

          

Sim             
Não             
2) Você possui formação acadêmica (graduação e/ou pós-
graduação) na área de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO? 

          

Sim             
Não             
3) Você é GESTOR de:           
Negócio             
Tecnologia da Informação (TI)             
Não sou Gestor             
4) Sua organização é Brasileira?           
Sim             
Não             
5) Qual o ramo de atuação da sua organização?           
Comércio             
Indústria             
Instituição Financeira             
Prestação de Serviços (pública ou privada)             
Outra: (favor especificar)           
6) Qual a natureza jurídica de sua organização?           
Administração Pública - Esfera Federal             
Administração Pública - Esfera Estadual             
Administração Pública - Esfera Municipal             
Entidade Empresarial - Sociedade de Economia Mista             
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Entidade Empresarial - Sociedade Anônima             
Entidade Empresarial - Sociedade Limitada             
Entidade Empresarial - Empresa Individual             
Entidade Empresarial - Cooperativa             
Entidade sem fins lucrativos             
Outro (favor especificar):           
7) Qual o número total de níveis hierárquicos da empresa que você 
trabalha? Exemplo de Nível hierárquico:  1o. Nível - 
Presidente/CEO, 2o. Nível - Diretor, 3o. Nível - Gerente, etc 

          

1 nível             
2 níveis             
3 níveis             
4 níveis             
5 níveis             
6 níveis             
Acima de 6 níveis             
8) Qual o SEU nível hierárquico na organização que trabalha? (onde 
1 é do proprietário/principal gestor/CEO) 

          

Nível 1             
Nível 2             
Nível 3             
Nível 4             
Nível 5             
Nível 6             
Abaixo do nível 6 (nível mais operacional da 
organização) 

            

9) Sua organização possui aproximadamente quantos 
funcionários/servidores? (basta informar o número) 

          

10) Quantos funcionários da ÁREA DE TI sua organização possui? 
(basta informar o número) 

          

11) Na sua organização QUEM sãos os tomadores de decisão sobre 
PRINCÍPIOS DE TI? (Princípios de TI referem-se a declarações 
de alto nível sobre como a TI é utilizada no negócio, papel da TI no 
negócio e seu comportamento desejado, são esclarecimentos do 
papel da TI para o negócio. São abordagens tecnológicas que 
nortearão as iniciativas de TI e como ela será financiada).  

          

OBS: Indicar o PERCENTUAL (%) de participação na tomada de 
decisão para cada item abaixo (variando entre 0 (zero) nenhuma 
participação e 100% total participação - único tomador de decisão). 
A soma dos 4 itens abaixo não pode ultrapassar 100% 

          

Altos Executivos (CxOs, altos gestores)             
Especialistas de TI (CIOs, gestores de TI, 
profissionais de TI) 

            

Líderes das mais diversas unidades de negócio             
Tomada de decisão isolada individual ou por pequeno 
grupos (sem participação CEO e CIO) 

            

12) Na sua organização QUEM sãos os tomadores de decisão sobre 
ARQUITETURA DA TI? (Arquitetura da TI refere-se a 
Organização lógica de dados, aplicações e infraestruturas, definida a 
partir de um conjunto de políticas, relacionamento e opções técnicas 
adotadas para obter a padronização e a integração técnica e de 
negócio desejados. Define as abordagens tecnológicas que nortearão 
as iniciativas de TI) 
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OBS: Indicar o PERCENTUAL (%) de participação na tomada de 
decisão para cada item abaixo (variando entre 0 (zero) nenhuma 
participação e 100% total participação - único tomador de 
decisão). A soma dos 4 itens abaixo não pode ultrapassar 100% 

          

Altos Executivos (CxOs, altos gestores)             
Especialistas de TI (CIOs, gestores de TI, 
profissionais de TI) 

            

Líderes das mais diversas unidades de negócio             
Tomada de decisão isolada individual ou por pequeno 
grupos (sem participação CEO e CIO) 

            

13) Na sua organização QUEM sãos os tomadores de decisão sobre 
INFRAESTRUTURA DE TI? (Infraestrutura de TI refere-se a 
serviços de TI coordenados de maneira centralizada e 
compartilhados, que são a base para a capacidade de TI da 
organização. Definição de serviços mais críticos da TI que podem 
afetar os objetivos estratégicos, serviços de infraestrutura que 
devem ser implantados ou terceirizados) 

          

OBS: Indicar o PERCENTUAL (%) de participação na tomada de 
decisão para cada item abaixo (variando entre 0 (zero) nenhuma 
participação e 100% total participação - único tomador de 
decisão). A soma dos 4 itens abaixo não pode ultrapassar 100% 

          

Altos Executivos (CxOs, altos gestores)             
Especialistas de TI (CIOs, gestores de TI, 
profissionais de TI) 

            

Líderes das mais diversas unidades de negócio             
Tomada de decisão isolada individual ou por pequeno 
grupos (sem participação CEO e CIO) 

            

14) Na sua organização QUEM sãos os tomadores de decisão sobre 
NECESSIDADES DE APLICAÇÕES DE NEGÓCIO? 
(Necessidades de Aplicações de Negócio refere-se as especificações 
de necessidades de negócio de TI (softwares) adquiridas no 
mercado ou desenvolvidas internamente. Define como as 
necessidades de negócio podem ser consideradas dentro dos padrões 
da infraestrutura) 

          

OBS: Indicar o PERCENTUAL (%) de participação na tomada de 
decisão para cada item abaixo (variando entre 0 (zero) nenhuma 
participação e 100% total participação - único tomador de 
decisão). A soma dos 4 itens abaixo não pode ultrapassar 100% 

          

Altos Executivos (CxOs, altos gestores)             
Especialistas de TI (CIOs, gestores de TI, 
profissionais de TI) 

            

Líderes das mais diversas unidades de negócio             
Tomada de decisão isolada individual ou por pequeno 
grupos (sem participação CEO e CIO) 

            

15) Na sua organização QUEM são os tomadores de decisão sobre 
OS INVESTIMENTOS E A PRIORIZAÇÃO DA 
TI? (Investimentos e a priorização da TI referem-se as decisões 
sobre quanto e onde investir em TI, incluindo a aprovação de 
projetos e as técnicas de justificação. Decisões sobre quanto e em 
que gastar, além de reconciliar as necessidades de diferentes grupos 
de interesse. Definição de quais são os projetos que 
estrategicamente são mais relevantes para a organização). 

          

OBS: Indicar o PERCENTUAL (%) de participação na tomada de 
decisão para cada item abaixo (variando entre 0 (zero) nenhuma 
participação e 100% total participação - único tomador de 
decisão). A soma dos 4 itens abaixo não pode ultrapassar 100% 

          

Altos Executivos (CxOs, altos gestores)             
Especialistas de TI (CIOs, gestores de TI, 
profissionais de TI) 
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Líderes das mais diversas unidades de negócio             
Tomada de decisão isolada individual ou por pequeno 
grupos (sem participação CEO e CIO) 

            

            
 
 

          

Alinhamento Estratégico 
 
Questões que envolvem o Alinhamento Estratégico entre Negócio e TI 
 
16) Com relação a COMUNICAÇÃO NA SUA ORGANIZAÇÃO, responda as questões abaixo de acordo 
com o seu respectivo nível, que varia de 1 a 10: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
CONHECIMENTO SOBRE O NEGÓCIO PELA 
ÁREA DE TI - 

                      

(onde:   
1 - É a falta de conhecimento do negócio por parte da 
gerência de TI; 

  

   
10 - É exigido que toda a equipe de TI tenha bom 
conhecimento do negócio) 

  

CONHECIMENTO DE TI PELA ÁREA DE 
NEGÓCIO 

                      

(onde:   
1 - É a Falta de conhecimento de TI por parte da 
gerência de negócio; 

  

    
10 - É exigido que toda equipe (incluindo a gerência) 
de negócio tenha bom conhecimento de TI) 

  

APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL                       
(onde:   
1 - São encontros e conversas casuais;   
    
10 - Aprendizado monitorado visando a efetividade 
(resultados verdadeiros)) 

  

ESTILO E FACILIDADE DE ACESSO ENTRE AS 
ÁREAS DE NEGÓCIOS E TI 

                      

(onde:   
1 - É formal, onde apenas o negócio se dirige a TI, 
através de regras rígidas; 

  

    
10 - É Informal e flexível, onde ambos têm acesso 
mútuo (negócio se dirige a TI e TI se dirige a 
negócio)) 

  

COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO                       
(onde:   
1 - É nenhum ou então é caso a caso ;   
    
10 - É Compartilhamento formal e institucionalizado, 
incluindo parceiros de negócio) 

  

PROXIMIDADE ENTRE PESSOAL DE TI E DE 
NEGÓCIO 

                      

(onde:   
1 - É nenhuma ou ocorre apenas quando necessário;   
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10 - É a facilidade de construção de relacionamento 
entre as áreas de negócio e TI, além da organização, 
incluindo parceiros de negócio) 

  

17) Com relação a MEDIDAS DE VALOR (MÉTRICAS) E COMPETÊNCIA, responda as questões abaixo 
de acordo com o seu respectivo nível, que varia de 1 a 10: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
MÉTRICAS DE TI                       
(onde:   
1 - Apenas métricas técnicas, não relacionadas ao 
negócio; 

  

    
10 - Também são estendidas aos parceiros externos de 
serviços de TI) 

  

MÉTRICAS DE NEGÓCIO                       
(onde:   
1 - Investimentos raramente medidos;   
    
10 - Também são estendidas aos parceiros de negócio)   
EQUILÍBRIO ENTRE AS MÉTRICAS DE TI E 
NEGÓCIO 

                      

(onde:   
1 - As métricas de TI e de Negócio não são integradas; 
raramente medidas; 

  

    
10 - Uso de processos formais de integração das 
métricas de Negócio e de TI, estendida aos parceiros 
de negócio) 

  

ACORDOS DE NÍVEL DE SERVIÇO (Service Level 
Agreement - SLA) 

                      

(onde:   
1 - Inexistente ou raramente utilizado;   
    
10 - Utilizados em toda a empresa, estendido aos 
parceiros externos de TI) 

  

BENCHMARKING busca das melhores práticas do 
mercado que conduzem ao desempenho superior 

                      

(onde:   
1 - Não praticado ou raramente praticado;   
    
10 - Executado e utilizado rotineiramente, incluindo 
parceiros de negócio) 

  

AVALIAÇÕES E REVISÕES FORMAIS DOS 
INVESTIMENTOS DE TI 

                      

(onde:   
1 - Nenhuma;   
    
10 - Executada rotineiramente, atua e mede 
resultados) 

  

PRÁTICAS DE MELHORIA CONTÍNUA EM TI                       
(onde:   
1 - Nenhuma;   
    
10 - Executadas rotineiramente, envolvendo medições 
de efetividade (resultados verdadeiros)) 

  

18) Com relação a GOVERNANÇA, responda as questões abaixo de acordo com o seu respectivo nível, que 
varia de 1 a 10: 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE NEGÓCIO                       
(onde:   
1 - Não é feito, feito quando necessário;   
    
10 - Envolvendo a TI e indo além da empresa, 
considerando parceiros de negócio) 

  

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TI                       
(onde:   
1 - Não é feito, feito quando necessário;   
    
10 - Envolvendo a área de negócio e indo além da 
empresa, considerando parceiros de negócio) 

  

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E 
HIERÁRQUICA DA TI 

                      

(onde:   
1 - centralizada ou descentralizada; CIO se reporta ao 
CFO; 

  

    
10 - Controle central efetivo e operações 
descentralizadas; CIO se reporta CEO) 

  

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DE TI                       
(onde:   
1 - Centro de custos, os gastos não são previstos 
antecipadamente; 

  

    
10 - Centro de lucro, todos projetos de TI são tratados 
como investimento) 

  

FINALIDADE DOS INVESTIMENTOS EM TI                       
(onde:   
1 - Visão de custo, foco na redução de custos;   
    
10 - Visão de valor para os negócios)   
COMITÊ EXECUTIVO DE TI                       
(onde:   
1 - Não possui;   
    
10 - Comitês formais, com reuniões regulares, 
parceiros de negócio também participam do comitê) 

  

PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS                       
(onde:   
1 - Reativo; reage às necessidades de negócio ou de 
TI; 

  

    
10 - Adicionador de valor; decidido em conjunto por 
negócio e TI, prioridades dos parceiros também são 
consideradas) 

  

19) Com relação a ESCOPO (ABRANGÊNCIA DA TI) E ARQUITETURA, responda as questões abaixo de 
acordo com o seu respectivo nível, que varia de 1 a 10: 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
PAPEL DA TI QUANTO AOS PROCESSOS DE 
NEGÓCIO 

                      

(Onde:   
1 - Suporte tradicional à operação (ex: sistema de 
contabilidade, e-mail); 
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10 - Abrangência externa, viabilizador/impulsionador 
de estratégias de negócio) 

  

ARTICULAÇÃO DE PADRÕES TECNOLÓGICOS                       
(onde:   
1 - Não exigido;   
    
10 - Segue padrões inter-organizacionais, unindo 
empresa e parceiros de negócio) 

  

INTEGRAÇÃO DAS ARQUITETURAS DE TI 
COM AS ÁREAS DE NEGÓCIO - NÍVEL DAS 
UNIDADES DE NEGÓCIO [Departamentos] 

                      

(onde:   
1 - Sem integração formal;   
    
10 - Integração interna e externa com os parceiros de 
negócio) 

  

INTEGRAÇÃO DAS ARQUITETURAS DE TI 
COM AS ÁREAS DE NEGÓCIO - NÍVEL 
CORPORATIVO [Toda a Empresa] 

                      

(onde:   
1 - Sem integração formal;   
    
10 - Integração interna e externa com os parceiros de 
negócio) 

  

INTEGRAÇÃO DAS ARQUITETURAS DE TI 
COM AS ÁREAS DE NEGÓCIO - NÍVEL INTER-
EMPRESARIAL [Clientes e Parceiros] 

                      

(onde:   
1 - Sem integração formal;   
    
10 - Integração interna e externa com os parceiros de 
negócio) 

  

FLEXIBILIDADE E TRANSPARÊNCIA DA 
ARQUITETURA DE TI 

                      

(onde:   
1 - Nenhuma;   
    
10 - Transparência e flexibilidade ótimas)   
20) Sua organização possui algum modelo de Serviço de infraestrutura de computação em nuvem (IaaS) em 
provedores externos (público: amazon, locaweb, google, microsoft, etc)? (Exemplos: IaaS - Recursos de 
Infraestrutura de TI, hospedagem, processamento e armazenamento, webmail) 

Sim             
Não             

 
Computação em Nuvem 

Questões de Computação em Nuvem 
21) Há quanto tempo (em anos) sua empresa adota alguma solução de modelo de serviço de infraestrutura - IaaS 
de Computação em Nuvem Pública (Hospedagem de sites, portais, blogs, armazenamento, disco virtual, recursos 
de Infraestrutura de TI, sistema operacional, banco de dados, processamento, armazenamento, webmail, etc)? 

22) Quanto à utilização do AUTOATENDIMENTO SOB DEMANDA, ou seja, sua empresa (consumidor) 
pode fazer provisionamento/configuração de recursos computacionais sem precisar de interação humana com o 
provedor do serviço. Responda as questões abaixo de acordo com o seu respectivo nível, que varia de 1 a 10: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
Onde:                       
1 -   
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Completa falta de utilização das funcionalidades 
providas automaticamente sem a interação humana 
com o provedor de serviço. Praticamente toda a 
configuração de recursos é feita pelo provedor da 
infraestrutura da nuvem; 

  

    
10 -   
Total autonomia na utilização das funcionalidades 
providas automaticamente. Não há praticamente 
contato com o provedor, a não ser por ferramentas de 
configuração automática dos recursos, fornecidos pelo 
provedor. 

  

23) Quanto à utilização do AMPLO ACESSO À SERVIÇOS DE REDE, ou seja, recursos estão disponíveis 
através da rede e acessados por meio de mecanismos padronizados e que podem ser usados com os mais 
diferentes dispositivos (por exemplo, celulares, tablets, notebooks e desktops). Responda as questões abaixo de 
acordo com o seu respectivo nível, que varia de 1 a 10: 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
Onde:                       
1 -   
Não há um acesso adequado aos recursos 
computacionais disponíveis na internet, através da 
infraestrutura da computação em nuvem. Somente 
poucos/alguns dispositivos possuem acesso; 

  

    
10 -   
Há um amplo acesso aos recursos computacionais 
disponíveis na internet, onde os mais diversos 
dispositivos possuem acesso, tais como: celulares, 
tablets, notebooks e desktops. 

  

24) Quanto à utilização do POOL DE RECURSOS, ou seja, recursos computacionais (físicos ou virtuais) do 
provedor são utilizados para servir a múltiplos usuários, sendo alocados e realocados dinamicamente conforme a 
demanda. Responda as questões abaixo de acordo com o seu respectivo nível, que varia de 1 a 10: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
Onde:                       
1 -   
Não há um acesso aos recursos computacionais 
(físicos ou virtuais) do provedor, existem limitações 
de utilização de recursos por parte do provedor. 

  

    
10 -   
Há um amplo acesso aos recursos computacionais 
(físicos ou virtuais) disponíveis na internet. Não há 
limite de utilização de recursos por parte do provedor. 

  

25) Quanto à utilização da ELASTICIDADE DE RECURSOS, ou seja, os recursos disponíveis para 
provisionamento frequentemente parecem ser ilimitados e podem ser apropriados em qualquer quantidade a 
qualquer momento. As funcionalidades computacionais (hardware e software) podem ser rapidamente providas 
e liberadas. Responda as questões abaixo de acordo com o seu respectivo nível, que varia de 1 a 10: 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
Onde:                       
1 -   
A empresa não percebeu ou utilizou em nenhum 
momento os recursos computacionais do provedor, 
que lhe permitem aumento e diminuição de recursos 
de forma rápida e que podem ser adquiridos em 
qualquer quantidade; 

  

    
10 -   
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A empresa percebeu ou utilizou de forma ampla os 
recursos computacionais do provedor, que lhe 
permitem aumento e diminuição de recursos de forma 
rápida e que podem ser adquiridos em qualquer 
quantidade e momento. Além de documentar todas as 
variações que ocorrem. 

  

26) Quanto à MENSURAÇÃO DOS SERVIÇOS, ou seja, os sistemas em nuvem automaticamente controlam e 
otimizam o uso dos recursos, aproveitando uma capacidade de medição em algum nível de abstração apropriado 
para o tipo de serviço (por exemplo, armazenamento, processamento, largura de banda e contas de usuários 
ativos). O uso de recursos pode ser monitorado, controlado e reportado, oferecendo transparência tanto para o 
provedor, bem como para consumidor do serviço utilizado. Responda as questões abaixo de acordo com o 
seu respectivo nível, que varia de 1 a 10: 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
Onde:                       
1 -   
A empresa não mede/mensura os recursos 
computacionais que estão sendo utilizados, tais como: 
armazenamento, processamento, largura de banda e 
contas de usuários ativos. 

  

    
10 -   
A empresa mede/mensura de forma ampla, detalhada e 
documenta os recursos computacionais que estão 
sendo utilizados, tais como: armazenamento, 
processamento, largura de banda e contas de usuários 
ativos 

  

!
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APÊNDICE B – EMAILS DO ISACA SP E DF 

 
ISACA – SÃO PAULO 
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ISACA – DISTRITO FEDERAL 
 

 
 
 


